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Kedves Olvasók!
A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ez évi második számát a Balatonnak szenteljük.
Akrosztichonokat és meséket olvashatnak e
témakörben. Kiadványunk borítóin balatoni településekről készített fotókat láthatnak.
A folyóirat elektronikus változatát továbbra is megtalálják a http://kepzeldel.hu
oldalon. Írásainkat fogadják szeretettel!
Folyóiratunk olvasásához kellemes időtöltést kívánok!
Gősi Vali szerkesztő
***

Gősi Vali: Az alma, meg a fája…
(bolond mese, Mirának)
Indulunk a Balatonra holnap,
anya, apa, meg a gyerekek.
Hajnalban − ha megsegít az Isten –
repülnek a Trabant-kerekek!
Ámde addig bármi megtörténhet,
minden, ami történt múltkor is:
induláskor vajúdik a macska,
és intubálnunk kell majd egy kicsit.
Azt, amelyik utolsóként nyávog,
a leglustább, kis rusnya érkezőt,
amelyikre megorrol az anyja,
és ellöki majd a kis éhezőt…
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Így esett a történetünk most is:
amíg a vén macska kölykezett,
hajnal lett, ám nem indultunk mégsem
− nem nyávogott egy macskagyerek.
Intubáltuk most is a kis lustát,
adtunk neki friss, langyos tejet:
ellökte az anyja – szégyenében −
hogy rá ütött a kis macskagyerek.
(Jövőre – azt már most megígérem −
megkérem a macskát: ha lehet,
tervezze a macskaáldást télre,
s ne balatoni nyaralás helyett!
Ám, ha mégis nyárra születnének,
veszünk egy nagy macska-kosarat,
búcsút intünk minden kisegérnek,
a kölykök meg majd fognak kishalat.
Udvariban vár a tavi tündér,
zsenge füvön golfozni lehet,
kirándulunk Balatonfüredre:
a család, meg a macskagyerekek.)

Mentovics Éva: Az új nap üzenete
Békés földnyelv, ősi táj…
Amint pirkad, gyöngy szitál.
Lám az erdő, tó, a rét,
A liget is csodaszép!
Tölgyek, hársak intenek,
Ott szalad egy kisgyerek…
Nézd e pompás kincseket!
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S. Farkas Zsuzsanna: Tél a tónál
Borzongva húzom össze télikabátom.
A tó felől mindig zordan fúj a friss szél.
Lombvesztett fák között a lomb árnya: álom.
A tó vizén sima az acélszürke jég.
Tán csúszkálni kellene, siklani szánon!
Odáig, ameddig a rianás elér.
Nemcsak nyáron - itt télen is szép a vidék....

Mentovics Éva: Az „istenek nektárja”
Bódult ölelésben egyesült a vízzel…
Aranyló nyárutó – telve fénnyel, színnel.
Déli harangszókor vagy holdfényre várva
Asztalunkon csillan „istenek nektárja”.
Csendüljön a kelyhünk, koccintsunk, barátom!
Olyan szőlő terem ezen a határon,
Nyár-ízének párját másutt nem találom.

Mentovics Éva: Aranyingbe bújva
Bazaltbölcsőn nyugvó ezerarcú vidék…
Aki vendége volt, méltán viszi hírét.
Dűlőutak, lankák, művelt szőlősorok…
Amott fenn – a hátán – Kő-kapu ácsorog.
Csendesen búcsúzik, visszatekint újra,
Ott oson a nyár most. - Szép volt veled – súgja.
Nyúlánk léptű ősz jön aranyingbe bújva.
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Schvalm Rózsa: Bús halványan
Bús halványan szűrődik át a holdfény,
A szürkülő ég felhő foszlányain,
Dereng sejtelmesen a Göncölszekér, s
A nyáresti horizont csillagai.
Csend van; mind, aki fáradt, pihenni tért,
Oly varázslatosak az est árnyai,
Nyírfa lombját lágyan lebbenti a szél.

Szabóné Horváth Anna: Szüret
Bókoló vesszőkön lédús fürtök…
A pincékben fadongák szomjazva
Derűt hozó Probust dicsőítik.
Alkonyi fényeket sodor a nap,
Csókol az ősz mézízűn – vörösen –
Oda, hol oszlopos oltár alatt
Nyögnek tőkék hamvas „barátokat”.

Molnár Szilvia (Aphrodite): Lankák között
Bort terem bőven a tájék,
Angyali dallamok állnak a szájra,
Domború lankák váll-hegye bámész
Alpinistákat ringat, füttyük felszállva
Csalogányt csalhat, dalnoki száj kél. Oltani vágyjuk hőnket meg nem állva,
Nyitva vár hűs vizű Tengerünk: hát élj!
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Tatár Judit: Érik a...
Balatontól északra fent,
amott, a sík hegy oldalán,
dús cseppjeit érleli bőven
a szőlőtőke, valahány.
Csak múljék a konok nyár, a bősz,
oldalogjon el, és jöjjön a
nyárízű bor csókjától kerge ősz.

Gősi Vali: Hajnali anzix
Bársonyos fénnyel ébred a Nap,
Alatta víztükör csillan.
Dombok és lankák nyújtóznak égre,
Arany-zöld hegycsúcsot köd simogat.
Csókolják egymást a szélben a fák,
Olyan a hajnal, mint fény-látomás:
Nyár-színű ég hajol a hegyen át.

Kamarás Klára: Badacsony
Bár külföldre megy sok-sok ember,
A mi tavunk nekünk a tenger!
Délután lenn a parton napozunk,
Aztán a hegy levéből jót iszunk.
Cseng poharunk és
Ott érik a dal, ahol az ember bő nedűt
Nyakal.
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Kamarás Klára: Szegény Péter házasodik
Hol volt, hol nem volt, talán igaz se volt, de valami mégiscsak lehetett
benne, mert nekem az öregapám mesélte, méghozzá szüret előtt, hordómosás idején. Márpedig az öreg nagy igazmondó volt, füllenteni legfeljebb szüret után szokott, mikor az újbor már iható lett.
Élt a Balaton mellett egy szegény ember a feleségével meg a hét gyerekével. Halászatból tengette az életét, de valahogy úgy esett, hogy
évről évre egyre kevesebb volt a hal, kisebb volt a fogás.
Azt mondta a szegény ember a legnagyobb fiának, Péternek, aki már
legénysorban volt. :
– Édes fiam! Meg kellene nősülnöd. Jóképű legény vagy. Tudom én,
hogy ha végigmész a főutcán, és meglátnak a lányok, máris hegyeset pisálnak.. Múltkor is azt mondta bíró uram Mariskája, hogy egy ölelésedért lelegelné a Zsíros-rétet! Így hát válogathatsz. Ha gazdag leányt
találsz, mindőnknek könnyebb lenne a sora.
– Hej, kedves apám, nősülnék én szívesen, ha kedvemre való leányt találnék. Annak a leánynak fehér habos selyem legyen az alsója, s olyan
arany csipke legyen rajta, mintha holdsugárból szőtték volna.
– Eridj fiam, nem bánom, de szaporán keresd, mert nincs már sokáig
kitartásunk.
– Keresem én már régóta! A mi falunkban, meg a környékén, minden
lánynak láttam már az alsóját, meg is tapogattam, de egynek se volt
olyan patyolatos fehér, aranycsipkés inge, mint amilyenre én vágyok.
– Akkor pedig nem marad más, el kell szegődnöd béresnek, az egyik
gazdához, hogy kicsit könnyebb legyen az életünk!
Úgy is lett.
A gazda, akivel alkut kötöttek, a bivalyokat bízta a legényre. Péter ellátta őket, hajtotta a szekeret, este meg leterelte mindet a Balaton
partjára, a nádashoz, hadd fürödjenek egy jót.
Míg a bivalyok a vízben hűsöltek, lassan feljött a hold. A legény a parton ülve figyelte az állatokat, de alig hinném, hogy el mert volna bóbiskolni, mert igen szigorú ember volt a munkaadója..
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Hát, ahogy ott éberkedik, látja ám, hogy ragyogó, aranyos híd szeli át a
vizet, azon pedig habos fehér ruhában karcsú leányok táncolnak vidáman.
Egyiknek éppenséggel korona volt a fején. Ahogy tánc közben a gyönyörűséges ruhája meglebbent, kilátszott az aranycsipkés patyolat alsója.
Felugrott a legény, begázolt a vízbe, hogy átkarolja a szép leányt, de
mire elkapta volna, az egész lánysereg eltűnt a szeme elől.
Azt se tudta Péter, hogy álom, vagy valóság volt-e, ami vele történt,
mivel ilyen csodát még életében nem látott. Hogy megbizonyosodjon a
jelenségről, másnap este ismét lement a partra, hátha újra meglesheti a
táncoló lányokat.
Jó előre belegázolt a vízbe, hogy ha jönnek a lányok, közelebb legyen
hozzájuk. Sikerült is neki elkapni a legszebbet, a koronás királylányt.
Átölelte, megcsókolta. A lánynak is igen megtetszett a legény, hát kiúszott Péterrel a partra, és a fűzfa alatt folytatták a szerelmes játékot. Hanem mikor a többiek már igyekeztek eltűnni az aranyhídról, viszszaszökött a lány a Balaton vizébe. A legény is ment volna utána.
– Jaj, engedj el gyorsan, mert apám, a Balaton királya mindjárt lehúz
magához a víz alatti palotájába. Ha átkarolsz, akkor téged is elborítanak a hullámok, és szörnyű véged lesz!
Mivel már majdnem nyakig ért a legénynek a víz, és a lába sem ért talajt, kénytelen volt elengedni a lányt.
Harmadnap is lement a partra, de ekkor már furfanggal élt. Derekára
kötelet kötött, azt meg a legerősebb bivaly szarvához erősítette.
Jött is hamarosan a királylány. Játszadoztak, ölelkeztek. Hanem mikor el akart szabadulni a lány, a legény erősen tartotta s hiába süllyedt
volna vele a víz alá, mert Péter a bivalynak kiáltott:
– Tarts meg!
A bivaly megfeszítette a négy lábát, mintha kőből lett volna. Háborgott a Balaton, tajtékzott a víz, de a Vízikirály nem tudta lehúzni a szerelmeseket a tó mélyére.
Akkor Péter hazavitte, feleségül vette a királylányt. Erre már a Vízikirály is megenyhült. Sőt, hogy ne legyen hiánya semmiben a lányának,
attól fogva csak úgy ontotta a halakat a szegény halász hálójába!
Az egész családnak jutott belőle.
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A fiatalok boldogan éltek, míg meg nem haltak.
Öregapám szerint annyi gyerekük lett, mint a rosta lika, de az is lehet, hogy eggyel több.

Mentovics Éva: A holdsugár ölében
Bíborban úszik most is az égbolt,
Ablaka zárul, éj közeleg.
Lám csak, a fodrán ballag egy fényfolt,
Andalog, nézi az ékköveket.
Távoli fényük fürdik a tóban,
Ott jár a Hold is – köztük oson.
Nézd, benn egy horgász úszója csobban
- szél simít végig a horgászboton.

S. Farkas Zsuzsanna: Otthon, csak itt vagyok…
Bármerre visz utam, otthon csak itt vagyok.
Ahol hegyek ölében felragyog a tó.
Látom csillámló tükrén az aranyhidat,
Amit a napfény vetít hullámaira.
Távolban a túlpart sejtelmes ködbe vész.
Ott, amerre az ég s a víz egyformán kék.
Nem hagynám el e tájat, nem én, semmiért!

Gősi Vali: Siófoki anzix
Somogynak szelíd lankáinál,
igéző tájból - tópartról - üzened
ókori eredetedet.
„Fuk fluens”…- a kis patak - is
olyan régóta őrzi már
kegyesen történelmedet!
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Szabóné Horváth Anna: Séta a Balaton déli partján
Bandukolok, mellettem suhan a nyár.
A Platán soron halkul a zsivaj.
Lent a strandon hullámok borzongnak már,
Alkony merül a lúdbőrös vízbe.
Templom konduló harangján est himbál,
Oszlopokon kigyúlnak a fények…
Néhány jazz-taktus fülemben kalimpál,
Beledúdolok a szürkületbe.
Osonó vitorlás szédülten hezitál.
Görnyedt hátát villantja a vén Hold,
Lehajtott fejjel csillagokat dajkál.
Árnyóriások lesnek a dombról
Reszkető fényben kék-vörös falaknál…

Hanyecz István (shf): Siófok (Aranyhíd)
Sok évnek messzi távlatából kacsint felém
Ismerősök s megvénült arcok mosolya
Ódon sétánynak kövein kopognak lépteim
Felcsillant békés tavon aranyhídnak sziluettje
Oly kedves elragadó eme látvány szememnek
Kecses fehér hattyúk úszkálnak esti tó tükrén

Szabóné Horváth Anna: Séta a Siónál
Sétám kanyarog az öreg fák alatt.
Iparkodó szél a tavon fodrokat
Óriási szusszal gyűr körbe-körbe.
Fénylő arany- és ezüstpart csillan, hol
Orion repítette fény-nyarakat
Kerget a bohó, hűs őszi fuvallat.
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S. Farkas Zsuzsanna: Séta
Ballagok az árnyas Tagore-sétányon,
Ahol fákat ültettek híres emberek…
Lágyan lengedeznek a nyári lombok,
A Balaton felé igazítom léptemet.
Tóhoz érve arcom simítja víz szagú szél,
Oly gyengéden, mint kedvesem szelíd tenyere,
Nem érdekel most, mi rossz, a bánat is elvész.
Fújd el, friss balatoni szél, fújd messzire!
Üldögélek ráérősen egy parti padon.
Régmúlt időkben kalandozik gondolatom.
Erre járt Jókai s Blaha Lujza egykoron.
De rég is volt! Rám kacsint, s felém int a múlt…

Mentovics Éva: Reformkori nyarak emléke
Bíborszín estbe öltözött most az őszi táj,
Amott, a sétány fái közt, lomha köd szitál,
Levél pereg az ághegyen, s egy rózsa szirma ott...
A sarkon túl egy villa áll, mit írónk itthagyott.
Talán a lelke benn bolyong, mert régen hány nyarat,
Olyan sok órát töltött itt, az árnyas fák alatt.
Nevének hírét őrzik még, szemernyit sem kopott,
Fakulhat fénye bárminek, jöhetnek szebb korok,
Üdébb írással bárki jő, nekünk Ő nagy marad Regényes élte művei mesésen hangzanak.
Egy honfi volt, egy óriás, ki könyvbe álmodott
Dologtalanná vált urat és gazdag nábobot.

***
Irodalmi pályázatok: http://www.poeta.hu
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Mentovics Éva: Ódába foglalnám…
Sugárzó örömmel érkezett hozzánk a nyár;
Imbolygó fodrokon siklik, boldog, hogy ránk talál.
Ódába foglalnám hevét, és ott – a fényeket,
Fényesítse sivár kedvem, míg hóban lépdelek,
Oszlassa szét a felhőket, vacogtató fagyot,
Kényeztesse lelkemet, ha róla olvasok.

Szakáli Anna: Bagó Bertalan tanár úr emlékére
Bagó Bertalannak hívták, csendes volt és szolid.
Osztálya rajongott érte, nem osztott pofont, se kokit.
Gyakran sétált a parton, szemlélte a tájat,
Láttuk, ilyenkor körötte kacagó múzsák szálltak.
Ámulva néztük festményeit, a színek változatát,
Repes a szívem, ismertem őt, a város festő tanárát.

Dr. Kozák Ágnes: A szeretet szívei Balatonudvariban
A Balaton északi partján, Tihanytól nem messze, van egy kedves kis
település: Balatonudvari. Ez az üdülőhely nemcsak gyönyörű fekvése,
családias hangulatú, szépen kiépített strandja, virágos utcái, terei,
barátságos lakosai miatt híres, hanem itt található egy olyan temető,
amilyen sehol sincs az országban: szív alakú sírkövek jelölik a régesrégen elhunyt emberek sírjait. Legalábbis mindenki azt hiszi, hogy ez
egy régi temető. De bizony, ebben nagyot tévednek. Én most elmondom
a szív alakú sírkövek igaz történetét.
Nagyon-nagyon régen Balatonudvari kicsi falu volt. Kedves, szorgalmas
emberek lakták. Nem voltak gazdagok - egy-két kivételtől eltekintve -,
de azért szépen éltek, amire szükségük volt, azt előteremtették. Akkor
még a hegyek felől az erdők leértek a kis település határáig. Igaz, a
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falu északi részén volt egy kis szabad terület, de akármit vetettek
bele, semmi sem kelt ki. Mondták is az öregek, hogy ezt a földet
egyszer egy gonosz boszorkány megátkozta.
Udvariban nem volt iskola, ezért a gyerekek Tihanyba jártak tanulni. Élt
egy gazdag ember a faluban, neki volt lova, nagy szekere is, ezzel vitte
el a gyerekeket az iskolába. De nem ám ingyen! Fizetni kellett a
szállításért!
Történt egyszer, hogy nagy vihar kerekedett, dörgött, villámlott és egy
mennykő belecsapott az egyik házba. A gazda éppen a ház mellett
dolgozgatott, őt is eltalálta a villám, és meghalt.
Felesége és kisfia, Marci megmenekült, de mindenük odaveszett, mert a
ház porig égett. A szegény özvegyasszonynak volt egy nénikéje, aki már
nem élt, üresen állt a kis háza, hát oda költöztek. Másnap Marci elindult
az iskolába, mint mindig, de a szívtelen öregember nem engedte
felszállni a szekérre:
– Nem fizettél, nem jöhetsz!
A gyerekek kérlelték a bácsit:
– Ahol húsz gyerek elfér, elfér a huszonegyedik is! Tessék felvenni
Marcit!
– Csönd legyen! Ne szóljatok bele! Ha nincs pénze, nem jöhet!
A kisfiú bánatosan nézett a távolodó szekér után, eleredtek a könnyei.
Sírva ballagott haza. Édesanyja vigasztalta:
– Egyet se búsulj, kisfiam. Nincs az a Tihany olyan messze. Nem vagy te
gyenge legény, el tudsz menni gyalog is. Holnap majd időben felkeltelek.
Így is történt. Marci szomorúan bandukolt az úton, amikor éppen arra
jött szekérrel egy örvényesi ember, aki megszánta a kisfiút, és elvitte
az iskolába. Hiába, mindig vannak jó emberek is földön.
A gyerekek délutánonként a Balaton partján szoktak összegyűlni,
játszani egy kicsit, de a szegény, árva kisfiú aznap otthon maradt.
A többiek nagyon sajnálták Marcit. Elhatározták, hogy ha a barátjuk el
tud menni gyalog az iskolába, ők sem alávalóbbak nála, mennek ők is
vele. Még a lányok is örömmel vállalták a sétát.
– A fuvarpénzt meg odaadjuk Marcinak. Szegénynek úgy sincs semmije,
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még füzete, olvasókönyve sem, mindenük elégett – javasolta Jancsi, a
legtalpraesettebb
– Én meg elhozom a kinőtt ruháimat, cipőmet, éppen jó lesz neki –
mondta Bandi.
– Mi meg összeszedünk valami edényt, meg ennivalót – kiabálták a kislányok.
Másnap együtt indult útnak az összes gyerek. Marci nagyon meghatódott:
– Ti igazi jó barátok vagytok! - mondta elérzékenyülve.
Útközben verseket mondogattak, még tréfásan a szorzótáblát is
elismételgették. A tanító bácsi nagyon megdicsérte őket, mert mindenki
hibátlanul felelt. És ez így folytatódott egész héten, sőt a tanév végéig.
Az erdő vadjai elhatározták, hogy segítenek ezeknek a jó gyerekekenek:
a szarvasok felvették őket a hátukra, rossz időben a madarak sűrű
rajban szálltak felettük, megvédték őket az esőtől.
A gonosz, zsugori, szekeres ember meg hiába várta minden nap az
iskolásokat. Majd megpukkadt mérgében, mert sajnálta a pénzt, amit
így elveszített.
Egyik délután, amikor a gyerekek a Balaton partján játszottak, egyszer
csak azt vették észre, hogy a habokból kiemelkedik valami nagy
fényesség. A gyönyörű sugárkoszorú egyenesen feléjük közeledett,
egészen ahhoz a pallóhoz, ami átszelte a nádast. Jó időben ezen a
keskeny kis hídon szoktak végigszaladni és beleugrani a Balatonba, mert
akkor nem volt ám még strand. Amikor a fénycsóva odaért a pallóhoz,
kilépett belőle egy csodaszép tündér. A kis csapat nagyon megijedt,
összebújtak, úgy lesték, mi történik. A tündér megszólalt:
– Ne féljetek! Én a Balaton jó tündére vagyok. Hallottam, hogy ti
milyen rendes gyerekek vagytok, mennyi szeretet van a szívetekben,
ezért megjutalmazlak benneteket. A Balaton mélyéről hoztam ezeket a
csillogó, színes, gyönyörű kavicsokat. Mindegyiknek szív alakja van. De
ezek nem közönséges kövek, hanem magok, a szívvirág magjai.
Mindenkinek adok három-három követ. Vessétek el, de nem ám
akárhová, hanem az elátkozott földbe! És ezeket a magokat nem vízzel
kell öntözni, hanem jó cselekedetekkel, szeretettel. Jegyezzétek meg,
a világon egyetlen olyan dolog létezik, amiből minél többet adsz, annál
több marad neked: és ez a szeretet. Ha továbbra is jók lesztek,
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szeretitek szüleiteket, testvéreiteket, barátaitokat, akkor biztosan
kikelnek a magok, és minél jobbak vagytok, annál nagyobb, annál
gyönyörűbb, szív alakú virágok lesznek belőlük. A tündér kiosztotta a
szebbnél szebb kavicsokat és eltűnt.
A gyerekek, amikor felocsúdtak az ámulatból, máris rohantak, és
elültették a kővirág magjait.
Alig telt el egy hét, és máris kezdett kibújni a földből az első virág,
aztán a többi is. Mind a hatvanhárom mag kikelt, mert mind a huszonegy
gyerek jó volt. A virágok egyre nagyobbak, egyre szebbek, egyre
színesebbek lettek, egyik-másik kicsit kisebb, attól függően, hogyan
viselkedett kis gazdájuk. És minden virágnak szív alakja volt. Gyönyörű
virágerdő borította az egykor elátkozott földet, megtört a gonosz
varázslat. Hetedhét országból jöttek az emberek megcsodálni.
Aztán a gyerekek felnőttek, nem jártak már iskolába, családot alapítottak. A szívvirágok elhervadtak, de nem pusztultak ám el, hanem kővé
változtak. Ezek a szív alakú kövek őrzik ma is a régen élt, jószívű udvari
gyerekek emlékét, ezeket láthatjátok ma is Balatonudvariban. Ha nem
hiszitek, számoljátok meg: valóban hatvanhárom szív alakú sírkövet találtok.

Baranyai Zoltánné: Szív alakú sírkövek a Balatonudvari temetőben
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Mentovics Éva: Neked ragyog a nyár
Bölcsőjében csend honol,
Alant a föld pihen.
Lávatenger sem susog
Alján már csöppnyi sem.
Tihanyból nézve láthatod,
Oly pompás itt a táj…
Neked ragyog a nyár.

Szabóné Horváth Anna: Őszi séta
Ballagok. Magány kísér a parton.
A komp már tengernyi színes álmot ring.
Lomhán bandukol a Hold az égen.
Arany sarlóját a vízbe mártja…
Tarka levelek suttognak felettem.
Ostorával borzongat az őszi szél.
Nád hárfája lelkemnek búsan zenél.

Hoffer Andrea: Emlékmű
Sokat látott ős hegyeknek szelíd halmain
Zörgő nádas récét rejtő téli torzsain
Illik lépted viharzását lelassítani
Gőgös szíved’ főhajtással csillapítani
Látván kárát ellenségnek várat épít nemzetének
Igen bölcsen kiáll negyedik Béla király
Gátat nem vet az időnek emléket ím a jövőnek
Emel magas sziklák fölé jámbor nép és Isten közé
Te is nézzed szépségét rommá nem lett fenségét
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Molnár József Bálint: Tátorján virágot keresve
Barlang mélyén hűs homokban állunk
Aszaló hőségben már lankad a vágyunk
Lent látható még a kultúra háza
Alattunk a csillogó tó fénylő varázsa
Tátorján virágot indultunk keresni
Odafönn a Löszfalon talán meg tudjuk lesni
Nemes ritka virág máshol alig látod
Kilátónál Soós Lajos emlékoszlopát találod
Emlékhely egy költőnek, A nagy tó szerelmese
Nefelejcs virágot látsz itt ne felejtsd el te se
Esteledik esőfelhők kúsznak az égre
Sikerélményben volt részünk végre
Estebédre tátorján került lencsevégre

Szakáli Anna: Reményt táplálni jöjjetek!
Békés házak, virágkertek,
A Fő téren kőkereszt,
Lassan kúszó illat árad,
Akácvirág ontja ezt.
Temetőben régi fejfák,
Oltárkő itt minden halom,
Nemzetségek sokasága
Krisztus előtt mind oltalom.
Előttünk szép lankás a táj,
Rétjein termő virágszál,
Erdeiben aranyszarvas,
Settenkedve őzike jár.
Zendülő nóta ünnepen,
Táncot rop ifjú és öreg,
Újjáéled a vén kastély,
Reményt táplálni jöjjetek!
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Szakáli Anna: Este a parton
Fekete sávban úsznak a felhők,
Örömtüzet gyújtott az égen a nap,
Lenn a víz tükrén egy vitorlás siklik,
Démonok ülnek a löszpart alatt.
Vörös-arany fényben fürdik a táj,
Átkarolja a kikötőt egy sirály,
Részeg mámorban esti dalt dúdol a nyár.

Hangya Lajosné: 800 éves öreg hölgy
Szőleid ringatja a jó szagú szél,
Izgatóbb a nyár veled, mit a tél.
Gőgös várromod többször megmásztuk,
Lihegtünk tőle, de soha meg nem bántuk.
Igazi balatoni panoráma, mesés kép,
Gatyaféken, Rókarántón leérni, az is szép.
Esténként Antal-pincédben inni finom borod…
Tőled, ki oly szép vagy, senki sem kéri számon korod!

Szakáli Anna: A hely tündérei
Egyszer volt, hol nem volt, de bizony mégiscsak valahol volt, volt egy
szép hely a földön. Annak északi részén, ott, ahol a tavasz, nyár, ősz és
a tél szépen sorban váltogatja egymást, hatalmas hegyek ölelésében
volt egy hely, aminek még neve sem volt. Nos, ezen a névtelen földön
történt az, amit most elmesélek.
Hajdan, amikor még ember nem járt ezen a tájon, tündérek tanyáztak
minden árnyas ligetben. Itt, ezen a területen élt a föld-, a víz- és a
széltündér, akik igen jó barátságban voltak egymással. Naphosszat a li-
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getekben játszadoztak, és mind azon törték a fejüket, hogyan mókázzanak. Ilka volt a víz, Szélike a szél tündére. Ők voltak a leghuncutabbak. Hol itt, hol ott bukkantak fel a névtelen helyen, és kacarászva illantak tovább. Ilka a forrásaival medreket vágott, és gyors folyásaiban
elhordta a földet, majd lerakta a vízmosások szélén. Szélike az elhordott földet felkapta, és magas buckákat, dombokat rakott belőle, vagy
lerombolta azokat – pillanatnyi kedve szerint. Játék közben észre sem
vették, hogy a hely lassan-lassan elveszítette régi arcát, és mindenütt
hatalmas árkok csúfították a tájat. Önfeledt játékuk közben feldúlták
a csendes, békés ligeteket, erdőket és az ott élő állatok odébbálltak.
A föld tündére, Ülke volt a legidősebb. Nyugodt, csendes természetű.
Hiába kérte, hogy hagyják békén a földet, mert nem lesz ereje a virágok, fák táplálásához: mintha semmit sem mondott volna, rá sem hederítettek. Mikor a huncutok már a betakart magokról is elhordták a földet, Ülke nagyon megharagudott. Hatalmasat rázkódott, és tüzes köveket kezdett hajigálni. Sötét porfelhő és forró, tüzes föld fortyogott
elő a mélyből. Minden elégett, vagy elpárolgott a nagy hőségtől. Így Ilkából felhő keletkezett. Szélikének is alább hagyott az ereje, mert a
keletkező nagy hegyek, a feltörő forró gázok és gőzök minduntalan eltérítették útjától, és csak összevissza tekergett. Ilka és Szélike nagyon megijedtek. Ha nem tudják megvigasztalni Ülkét, a föld tündérét,
el kell hagyniuk ezt a helyet, amelyet annyira kedveltek.
A két rosszcsont kérlelte Ülkét, hogy ne haragudjon, de az nem bocsátott
meg. Elmentek hát a Naphoz és kérték, segítsen békét teremteni. A Nap
kicsit gondolkodott, majd a következő tanácsot adta. Szélike terelje össze
Ilka felhőpamacsait, és ha elkészült vele, akkor majd ő is ott lesz, és segít.
Úgy is lett. Az összeterelt felhők hatalmas gomolyokat alkottak.
A bennük lévő víztől egyre nehezebbekké váltak. Aztán amikor apró részecskéi vízcseppekké álltak össze, szépen, lágyan ringatózva – Szélike
segítségével – elkezdtek ereszkedni a földre. A Nap sugarai ekkor körülölelték őket. A vízfüggönyön áthatoló fehér fény színeire bomlott,
és olyan gyönyörű szivárvány varázsolódott az égre, hogy Ülkének a
csodálatos látványtól erősen megdobbant a szíve.
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A bőséges esőtől a dombok tetejéről kicsi erekben meginduló víz a völgyekben csordogálva muzsikálni kezdett – csacsogó, csobogó hangján.
Ilka visszanyerte eredeti alakját. Felhőből újra vízzé változott. Szélike
befutotta a hegyeket, völgyeket, és lágy hangon fuvolázott örömében.
Ülke kezdett elcsendesedni, és addig hallgatta Szélike és Ilke halk muzsikáját, hogy hajnalra elszenderült. Abbahagyta a tüzes fortyogást.
Mikor a reggeli fény megvilágította a tájat, bizony szomorú látványban
volt része. Hatalmas, csupasz hegyek és egy mély, ráncos árok mutatta
a békétlenség nyomait. Mivé lett a szép hely?
Ezt bizony – ugyanúgy, mint a barátságot – helyre kell hozni! A Nap sugaraival megcsiklandozta és gyorsan felkeltette Szélikét és Ilkát. Biztatta őket, hogy tegyenek rendet. A felhőből leesett víz, kicsi tavat
hozott létre, de nem takarta be a mély árkot. Ezért Ilka elővette tündértudományát, és fakasztott egy bővizű forrást. Ömlött a víz éjjel,
nappal. A mély kút lassan megtöltötte a hatalmas mélyedést vízzel.
Szélike azzal segített, hogy meglovagolva a hullámokat, elsimította az
öblök és partok széleit. Olyan csipkés habokat fodrozott a vízre, hogy
gyönyörűség volt nézni!
A nagy nyüzsgésre Ülke is felébredt több napos álmából. Mikor látta,
hogy a többiek mekkora munkában vannak, ő sem akart lemaradni.
A magokat földdel betakargatta, melengette, és folyamatosan új növények takarták be a föld sebeit. A rétek kivirágoztak, a régi erdők helyén újak nőttek. Miután kizöldült a táj, először a madarak, majd az erdei, mezei állatok is visszatértek.
A mély árok helyén csodálatos tó ringatózott, melyre nappal a Nap
aranyhidat, éjszaka a Hold ezüsthidat épített.
Telt-múlt az idő, és emberek jöttek a tóhoz. Megízlelték a tó vizét,
mely kristályfényű ragyogásával idevonzotta őket, és rábólintottak. Az
erdő fáiból házat építettek, és minden más szükséges eszközt. Amikor
Szélike lehetővé tette, kieveztek a tóra, melyet Balatonnak neveztek
el, ami az ő nyelvükön tiszta tavat, ezüst tavat jelentett. Aztán nevet
adtak a halaknak, a hegyeknek, a folyóknak, hogy meg tudják különböztetni őket egymástól. A hegyek lettek a leghíresebbek, melyeket tanú-
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hegyeknek is nevezünk. Ezek a tanúhegyek például a Gulács hatalmas,
meredek oldalú gúlája, a Tátika két csúcsa, mely a tátikavirág nyitott
szájára hasonlít. A szerény magasságú Kőhegy Zamárdiban: valóban kövekkel telehányt hegy. Sokszor csorbult ki benne az ekevas, mire az
emberek megtisztították lankáit a szanaszét heverő kövektől, majd
szőlővel ültették tele. De ide sorolhatjuk még a boglári Várhegyet, a Kilátóhegyet, melyek úgy emelkednek ki a tájból, mint aranyboglárok a selyem köntösből. Vagy Tihanyt, a csendes szigetet, amelyből később a
Balaton vizének apadása miatt félsziget lett. És persze Badacsonyt, a
legnagyobb, és leghíresebb hegyet, amelynek Rózsakövénél a szerető
szívek találkoznak, és a hegy oldalában világhírű bort adó szőlők teremnek. Ezek – és még más neves hegyek – vigyázzák, őrzik a gyönyörű tavat, melyet a táj tündérei hoztak létre.
Ülke, Szélike és Ilka megszerették az embereket, mert látták a szorgalmukat és jó szándékukat. Azt is látták, hogy az emberek tisztelik a
hegyeket, az erdőt, a vizet, hisz nélkülük lehetetlen lenne az élet.
A Balaton születése óta, nagyon sok idő telt el. A tündérek – barátságuk emlékére és az emberek örömére – gyakran megkérik a Napot, varázsoljon szivárványt az égre. Amikor a tó fölött felragyog a szivárvány, békesség tölti el az emberek szívét. Érzik, hogy a tündérek itt élnek velük, és segítenek vigyázni a Balatonra, annak gyönyörű tájaira.

Mentovics Éva: A naplemente aranyába burkolózva
Buja hullámok fodrozzák
Alkonyunk aranyló lábnyomát.
Ledér szellő oson a hárson át,
Alábukik, a nád alatt kutat,
Távoli fények ropják táncukat
Odakacsintva a délceg nyárfasorra…
Naplemente aranylik a parton áthajolva.
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Molnár Szilvia (Aphrodite): Zárvány
Bársony-kék fodrokra reggel
Aranyos gombokat ölt a Nyár-lány.
Lenge a szél, kedve vitorlát hergel,
Aki ma rest, parton maradva járkál Tikkad a béka is, árnyékot nem lel.
Ont ezer örömöt a magyar Márvány,
Napjaid emléke langy-puha zárvány.

Hanyecz István (shf): Kiváncsi körutazó
Kiváló balatoni borvidékeknek ez hazája
Ezredévnek hősi történelme ide csalogat
Sikeres koroknak alakjai formálták világát
Zsúfolt program várja a kíváncsi látogatót
Tüzes táncok hangulata hívogat a városba
Hölgyek Borbarát Egylete vár borkóstolóra
Egy jeles viadal itt a vitorlás Huncat, a tavon
Látod kiváncsi látogató sok színes program
Yacht-verseny új rekordja fémjelzi e sportot

Szakáli Anna: Vízimalom
Öreg malomkerék hányja csobogó patak vizét,
Roppan néha a súly alatt, de ontja fehér lisztjét.
Végtelen körforgásban zúg a hatalmas őrlőkő,
Életet ad évszázadok óta, pihenni nem volt idő.
Nyáresten halkan suttog a diófa, sok minden történt itt már,
Eszterhéj alatt szárad a paprika, füzére őrlésre vár.
Sebesen rohan a Séd vize, rajta egy vén malom áll.
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Szilágyi P. Katalin: Patakon
Örvendez a fény a templomromon,
Recsegő, agg malomkeréken víz csillan.
Vasfogú idő hintáz fürge habokon,
És amott széles patak gyors vize loccsan.
Nyárízű csöndjébe víg fürdőzők hangja hasít.
Estébe hajlik a táj, a tó partján lassan
Sirály hívja táncba testvéreit.

Szakáli Anna: Káli-medencében
Káli-medence déli kapujában
Őrzi a határt egy neves falu.
Vizet fakasztó Szent László földje,
Álmos kövei, mind szemtanú.
Gyermekei voltak Sóstókál, Ecsér,
Óvatlan harcban pusztultak el,
Örvend, ki most békében él,
Reményét új erővel tölti fel,
S álmodik virágot kőtenger fölé.

Juhászné Ihász Magdolna Mária: Aranyhal a Balatonban
Balatonkenesén még meg sem pirkadt, amikor a halászok a Balaton felé
indultak.
Az öregháló, vagy – ahogy másképpen nevezték a gyalom – hatalmas oszlopokon nyugvó rudakon (tericsfa) száradt. A halászcsoport vezetője,
akit mesternek, gazdának neveztek és helyettese, az elsőlegény, vicemester és a legények összeszokottan kezdték meg munkájukat.
Az egyik halász magával hozta fiacskáját, Janót, hogy megismerhesse
apja mesterségét.
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A halászok rákezdtek a balatoni népdalra:
„Széles a Balaton vize, keskeny a híd rajta,
Ne menj arra, kis angyalom, mert leesel róla!
Nem esek, nem esek én a Balaton vizébe,
Inkább esem, kis angyalom, véled szerelembe.”
Danó, a vicemester másik dalba fogott:
„Pirzik-porzik a kenesei utca, mikor végigmegyek rajta.
Nyílik-nyílik a babám ablaka, mikor bekopogok rajta,
Nyisd ki, babám, ablakaidat, dugd ki rajta tejesfazekad,
A kenesei lánynak tejfölös a szája, Sajó ne!
(itt hatalmas kettős füttyszó hallatszott)
Majd lenyalja a kutyája!”
A mester, Simon bácsi összeráncolta a szemöldökét. - Ezt a dalt nem
ismerem!
- Nem hát! – válaszolt erre Danó.
- Ez igazából dunai dalocska, dunapentelei! Pentelei az utca és a lány is.
Onnan jöttem. Amikor arrafelé megkezdődtek a gyárépítések, a Duna
vize egyre szennyezettebb lett. A szennyezett víztől megbetegedtek,
elpusztultak a halak, az emberek fertőzött halból főztek ételt. Én inkább eljöttem a magyar tengerhez, hogy itt halásszak!
Nem sok idő elteltével már a Balatonon ringtak a ladikok, kivetették a
hálókat.
Egy fertályóra sem telt el, és már hemzsegtek a halak a hálóban.
Janó egy kis időre magára maradt. A hálóban vergődő halak között észrevett egy kárászt. Az ezüstös holdfényben a halak pikkelyei ezüstösen
csillogtak, de ez a hal aranysárga fényben tündökölt, szinte sugárzott. –
Ez lenne a mesebeli aranyhal?” – tűnődött magában Janó. – Akkor talán
kérhetnék is tőle valamit! Vajon mit? Valami nagyot? A szőlőtőkék helyett szilva- vagy sárgabarack fákat? Azokat nem kell kapálni! Degeszre
ehetem magam a gyümölccsel, lekvárt főzhetünk belőle! A nagymama
lekvárjával mennyi süteményt lehet elkészíteni! Vagy inkább egy saját
afrikai állatot, egy elefántot vagy oroszlánt? Á, nem jó! A barátaim félnének tőlük, nem jönnének el hozzánk játszani! Na meg hol tartanánk
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őket? A pajtában? De egyáltalán, tényleg aranyhalacska ez? A mesében
soha nem lehet olvasni, hogy milyen fajta hal az aranyhal? Csuka, ponty,
fogas? Csak egyszerűen aranyhal. No, ideje kipróbálni! –
- Hahó, halacska! Tudsz beszélni?
- Tudok. És te tudsz köszönni?
- Szervusz, aranyhal! Ki tudlak szabadítani! Ha kiszabadítalak, teljesíted három kívánságomat?
- Ha szépen megkérsz, akkor teljesítem egy kívánságodat, de csak
egyet!
- Miért csak egyet? A mesében három kívánságot teljesít az aranyhal!
- Én csak egy kívánságot tudok teljesíteni. Ráadásul én át is változom
azzá, amit kívánsz, és többé sohasem tudok visszaváltozni aranyhallá.
Ezért tudok csak egy kívánságot teljesíteni. Jól gondold hát meg, hogy
mit kívánsz!
- Volt egy kutyám, leonbergi! Az idegenek féltek tőle, pedig nagyon barátságos volt! Télen húzta a szánkómat, máskor meg fogócskáztunk,
labdáztunk. Soha nem éreztem magam egyedül, mert volt egy barátom.
Aztán megöregedett és meghalt. Szóval szeretném, ha Bobby újra velem lenne!
- Ha teljesíteném a kívánságodat, Bobbyvá változnék, sokat játszanánk
együtt, aztán megöregednék, és elpusztulnék! Másodszor siratnád meg
kedves barátodat!
- Akkor semmilyen élőlényt nem kívánhatok! Hiszen mindegyik kikel a
tojásból vagy megszületik, fejlődik, öregszik és elpusztul!
- Így van!
- Megvan! Másik nagymamám, Bözsi mama sajnos már nem él, ő készített
nekem csuhéjbábut, ő úgy hívta, buba. Nagyon szegények voltak, nem
tudott nekünk boltban ajándékot venni, de terményekből különleges játékokat tudott készíteni. Virágszirmokból különböző színű leveket préseltünk. Egyszer az osztálytársaim kicsúfoltak, hogy fiú létemre miért
játszom babával, a csuhéjbubával és akkor tűzbe vetettem. Nagyon
megbántam, mintha nagymamám szeretetét dobtam volna el magamtól.
– Ez menni fog! Én leszek a te csuhéjbábud, de rám már nagyon vigyázz!
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S ezzel átbucskázott a fején és hajszálra ugyanolyan lett, mint az egykori játék.
Janó örömmel ölelte magához kedvenc játékát.
Ekkor evezők csobbanása hallatszott, édesapja és Simon bácsi visszatértek.
- Nahát, fiacskám, előkerült a csuhéjbaba?
- Igen, apám.
Janó úgy döntött, nem avatja be édesapját a csodába, a felnőttek már
nem hisznek a csodában.
Neki azonban olyan csuhéjbabája van már, aminek a lelkét az aranyhal
és a nagymamája adta. Most már ők ketten vigyáznak rá, nem érheti
semmi baj!

Mentovics Éva: Korcsolyaverseny a tavon
Borzongva lépdel jegén
A téli fuvallat,
Lépte nyomán
Angyali mosolyú
Tündérek suhannak.
Odakacsint, s a felhők rojtján ülve
Nevetve csodálja a Nap.

Szabóné Horváth Anna: A mi tavunk
Békaszerenádtól hangos partja.
Aranyló tükrét a nap csillantja.
Lágy hullámoktól ráncos a ruhája.
A horgászok kedves kis tanyája.
Titkos zugait halcsapat bújja.
Odahallik harangok visszhangja.
Nádszálak között a szél suttogja.
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Hodossy Zsuzsanna: Borút mandulavirágzáskor
Bódító, rózsaszín zsongásban
Ajtó nyílik, s a borász hűvös pincéből
Lop évszázados borút és derűt,
Ahogy poharakba tölti,
Tiszta ablakokra törik:
Olajos gyöngyei
Napsugarakkal szaladnak szerte szét.
Arcod hosszan meríted illatába,
Kortyoláskor havazni kezdenek a mandulák, s
A Fenye-hegy fenyői beleborzonganak.
Lenn a tavon csendülő hullámokon
Imbolyog a bíborba szentülő láthatár.

Dobosi Valéria: Obsitosok harc után
Benőtte sírjukat a fű – új célt
Akaró obsitos sereg, nem félt
Leáldozni készülő életét
Az idegen földön tengetni még.
Túl – távol a legkisebb faluban
Otthonuk fala közt hullik a haj,
Nővel , gyerekkel lelkük satuban,
Reszketni nyíltan nincsen csatazaj,
Egy kézzel kaparni kemény földet –
Nem Prubus császár képzelt kincse,
De mindennapi falat miatt. Egy
Elveszett sereg – már nyoma sincs meg.
S benőtte sírjukat a fű-tenger.
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Fritz Erzsébet: A potykák ajándéka
A régi időkben, amikor a Balaton partján még nem hétvégi nyaralók és
szállodák, hanem kis halászkunyhók és parasztházak álltak, az istállókban tehenek bőgtek és az udvarokon baromfi kapirgált, élt egy szegény
halászlegény Faluszemesen, a mai Balatonszemesen. Jóska volt a neve,
és korán félárvaságra jutott. Az édesapja egy balatoni vihar után nem
tért vissza a halászatból, elnyelték a sötét hullámok. Édesanyja egyedül
nevelte két lánytestvérével együtt.
Jóskának pénzt kellett keresnie, így hamar abbahagyta a tanulást.
De nem bánta, mivel addig is, ha csak tehette, kerülte az iskolát, ugyanis a tanító úr nagyon szigorú ember volt, gyakran elnáspángolta a nádpálcájával, hol csintalankodás miatt, hol meg azért, mert rosszul ment
neki az olvasás, vagy az egyszeregy.
Jóska szeretett korahajnalban csónakba ülni egy kulacs vízzel, egy darab
kenyérrel és némi szalonnával a tarisznyájában, és kievezni jó messzire, a
tó közepére. Ott halászott akár naplementéig is. Sokféle balatoni hal
akadt a hálójába: csak keszegből legalább négyféle, aztán fogassüllő,
harcsa, kárász, sügér, garda, és még sorolhatnám. Ezeket a parton eladta
a kereskedőknek, vagy hazavitte, és megfőzte az édesanyja. A falusiak
fejébe sehogy se fért, miért nem fog sose pontyot, amikor a többi halász
csónakja tele van kövér, fickándozó potykákkal. Addig-addig faggatták,
amíg egyszer Jóska elárulta, hogy ő bizony a kifogott pontyokat midig
visszadobja a vízbe. Amikor megkérdezték, miért, csak annyit válaszolt:
„Sajnálom én a potykákat. Olyan szépen kérlelnek a tátogó a szájukkal,
hogy mentsem meg őket.” Ettől kezdve néhány gúnyos halász Potyka
Jóskának, a halak megmentőjének csúfolta a háta mögött.
Jóska legénysorba cseperedett, a nővérei férjhez mentek. Az édesanyja lassacskán megöregedett, és elérkezett annak is az ideje, hogy a fia
feleség után nézzen, akivel boldogan élhet, és aki elvégzi a sok asszonyi
teendőt a ház körül. Meg is tetszett Jóskának a szép szőke, göndör hajú Rozika a szomszéd utcából, de az bizony rá se nézett. A mi halászlegényünknek nem volt se szép ünneplő ruhája, se kifényesített ünneplő
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cipője, amiben elmehetett volna a bálba, és megtáncoltathatta volna
Rozikát, a falu egyik legjobb táncosát. Sokat is búslakodott emiatt, de
bánatáról csak a potykáknak mesélt a tó közepén.
Egy napon elaludt a csónakjában, és nagyon különös álmot látott. Egy
ezüstösen csillogó, hatalmas potyka ugrott be a csónakba, és emberi
hangon beszélt hozzá:
– Jóska, jó tett helyébe jót várj. Te mindig visszadobod a pontyokat a
vízbe, ezért mi hálából megajándékozunk ezzel a pénzzel teli erszénynyel. A tó fenekén, egy elsüllyedt hajó roncsai között találtuk. Vegyél
magadnak szép ruhát és cipőt, és kérd meg Rozika kezét.
A ponty kipottyantott az uszonya alól egy vastag erszényt, majd viszszaugrott a vízbe. Álmából felébredve Jóska nagyon elcsodálkozott:
a csónak fenekén, egy kis tócsa közepén valóban egy erszény hevert.
Amikor kinyitotta, látta, hogy huszonöt régi ezüstpénz lapul benne.
Azt se tudta, mitévő legyen. Ha csak úgy bemegy a boltba az ezüstpénzzel, még ráfogják, hogy valahonnan lopta, mindenki tudja, milyen
szegény, így akár nagy baja is lehet belőle. De azt sem mondhatja el,
hogy a pontyoktól kapta ajándékba, mert senki se hinne neki, és a végén
még bolondokházába csuknák. Este lefekvés után sokáig törte a fejét,
forgolódott jobbra-balra, de nem tudott kitalálni semmit. Amikor nagy
nehezen elaludt, megint nagyon furcsát álmodott. Ugyanaz a potyka
meglátogatta, leült az ágya szélére, és így szólt:
– Egyet se búsulj, Jóska, tedd azt, amit tanácsolok neked. Holnap hagyjál az erszényben tíz ezüstpénzt, a többit jól dugd el, és csak később
vedd elő egyszer. Sötétedés után, amikor senki se lát, ásd el az erszényt a falu legvégén, a házaktól távolabb, a lapulevelek alatt, amerre
nem járnak az emberek. Ügyelj rá, hogy csak egy kis csücske látszódjon
ki. Reggel hívd el az édesanyádat egy kis sétára, s közben tégy úgy, mintha véletlenül meglátnál valami csillogót a zöld növények között. Ásd ki az
erszényt, nézd meg, mi van benne, és mutasd, mennyire meglepődtél.
Csapj nagy zajt örömödben, hívj oda mindenkit, hogy megcsodálják a szerencsédet. Ezután már bátran mehetsz a boltba, és költheted a pénzedet, senki sem fogja azt hinni, hogy loptad. Sok szerencsét, Jóska!
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Reggel Jóska nagyon jól emlékezett a ponty minden szavára, és pontosan úgy cselekedett, ahogy a hal tanácsolta. Amikor a következő bálon
az ünneplő ruhájában és szép fehér ingjében Rozika elé állt, hogy táncra kérje, a lány alig ismerte meg. Fölcsillant a szeme, tetszett neki a
nyalka legény, és hajnalig együtt táncoltak. Kiderült, hogy Jóska is jó
táncos. Hamarosan megkérte Rozika kezét, és néhány hét múlva meg is
tartották az esküvőt. A fél falu hivatalos volt a lagziba, de se pontyhalászlét, se rántott pontyot nem szolgáltak fel a lakodalmas ebéden,
mert Jóska nem engedte, soha nem tudta volna bántani a pontyokat.
Később apránként elővették a maradék pénzt, szépen kitatarozták a
házat, megjavították a kerítést. Ha a halászat után maradt ideje, Jóska
szórakozásból ezüstpikkelyű potykákat festett a fakerítésre. A képek
olyan élethűre sikerültek, hogy vasárnap délutánonként a ráérő falusiak
mind arra sétáltak megcsodálni őket. Jóska egyik fia, aki együtt festegetett az apjával, híres festőművész lett, messzi földre vándorolt, ahová magával vitte Balatonszemes jó hírét.

Szabóné Horváth Anna: Magyar tenger
Bíborba öltözteti
A nap hajnali fénye.
Lenge hullámfodrai
Aranylón futnak, fürgén,
Tengerünk csillámtükrén.
Odasimul, s ringatón
Nekidől bölcsőjének.

Gősi Vali: Tihany felé
Távoli harangszó hívogat,
Indulunk felé a hegyen át.
Hajókürt visszahangzik,
Alattunk víz omlik: fodrozó, lágy özön
Nyargaló szélben a Balaton.
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Dobosi Valéria: Szőlősgazdák
Ruhájuk ráncában szőlőszem bújik,
Éjjel kérges kezüket összefonva
Venyigét számolnak óbortól újig.
Farkast űznek a sorok közt a dombra.
Ügyelve, őrizve hét család vére
Látszik láthatatlan minden vasárnap.
Öreg apátjuk áldozó kelyhébe
Pince rejtekből csurranjon a holnap!

Dobosi Valéria: A gyászoló falu
Borús a húsvéti ég a ház fölött:
Alszik benne a titok rejtette gyász,
Lassan nő még kicsit haj, szakáll, köröm,
A vadul vergődő szívre ki vigyáz?
Tabletták rejteznek fiolák mélyén,
Oda van a kéz,ami kiszámolná.
Néma szobákban az ágy, asztal, szekrény
Alkudni látszik s talán megvallaná
Könyörületlen kés okozta sebek
Acél hideg fájdalmát. Tömlöc-téboly,
Rettenet, halálon túl ellenfelek,
Alvajáró arkangyalok. A mégoly
Társtalan éjjeli magány is zokog.
Tovább nő még kicsit haj, szakáll, köröm,
Yahoo üzenet nem sikolt, szél vacog,
A borús ég hallgat, sír a ház fölött!
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Orbán Andrea: A csopaki csodák
Balatonnak ölében, a szép Csopak községben élt egyszer egy nagyon
gazdag család, Molnárék. Mindenki irigyelte őket „kacsalábon forgó vízimalmukért” és „csilingelő aranyforintjaikért”. Az család feje, az idős
molnár azonban igencsak szomorkodott, hiszen egyetlen fia, Máté nem
akart megnősülni. Hiába kérlelte nap-nap után szeretett fiát, a fiú mindig így felelt édesapjának:
- Akkor nősülök én, édesapám, ha a szőlőszemek a hegyoldalban dalba
kezdenek, és ez a kis patak itt a malom tövében is ugyanazt a dalt
énekli, akárcsak a szőlőszemek.
- Meglátjuk, fiam… sok csoda megesett már a környékünkön.
- Meglátjuk, apám – legyintett erre Máté nevetve, mind ahányszor erről
esett szó apa és fia közt.
Egy nap aztán, amikor Máté épp a közelben magasodó szőlőhegyeket
járta, különös dologra lett figyelmes. Az egyik szőlőtőke mellett egy
barnahajú, barnaszemű leány énekelt.
„Száva, Száva szép leány,
Csak oly nagyon szegény ám.
Férjhez menne még az idén,
Ha szeretné molnárlegény.”
- Engem szeret… csakis engem… ez hihetetlen – suttogta magában a
megigézett Máté. Ami azonban még ennél is hihetetlenebb volt, hogy a
szőlőszemek ugyanazt a dalt énekelték, amit a csodaszép leány. Ez az
égi jel és a lány szépsége igencsak elgondolkodtatta Mátét a nősülés
dolgáról. Elhatározta, követni fogja a dalos kedvű barna leányt a hazafelé vezető úton. Szőlőszem Száva a malom közelében lévő pataknál
megállt. Megmosta kecses lábait, és közben újra dalra fakadt. A pataknak olyan nagyon megtetszett ez a dal, hogy ő is boldogan csobogta tovább a dallamot.
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Több se kellett a Máténknak. Összeszedte minden bátorságát, és odalépett Szávához.
- Száva, Száva, szép leány, leszel-e az én mátkám?
- Igen, igen, kedvesem, te leszel az én férjem.
Azzal a daliás molnárlegény megölelte-megcsókolta meseszép kedvesét,
és vitte édesapjához áldást kérni a menyegzőhöz. Édesapja így szólt
szeretett fiához:
- Fiam, a szőlőszemek a hegyoldalban ugyancsak hangos dalba kezdhettek, és ez a kis patak itt a malom tövében is ugyanazt a dalt énekelhette, akárcsak a szőlőszemek, ha te ilyen hirtelen házasodni kívánsz.
- Akár hiszi, édesapám, akár nem, pontosan így történt. Arra kérném,
adja áldását reánk.
- Azt már nem, fiam. Ismerem én ennek a leánynak a családját. Szegények, mint a templom egere. Nézd meg jobban, furcsa fény van a szemében! Csak a csilingelő aranyforintjainkra áhítozik ez a leány. Megtiltom, hogy találkozzatok egymással!
A patak – látva a fiatalok szomorúságát – dühében fogta magát, megáradt, olyannyira, hogy elsodorta az öreg molnár kacsalábon forgó vízimalmát aranyforintostól, mindenestől. A molnár és családja ugyanolyan
szegénységben élt ezek után, mint Szőlőszem Száváék. Máté az apai
tiltás ellenére minden este a szőlőhegyen találkozott Szávával. Egy napon, amikor az öreg molnár felment a szőlőhegyre, hogy a lemenő nap
vörös sugaraiban gyönyörködhessen, ahogy azok a Balaton hullámaival
kelnek táncra, két ismerős emberalakot pillantott meg. A fia és Száva
egymást ölelve nézték a naplementét. Az öreg molnárnak egyszerre
könny szökött a szemébe. Egyszerre megértette, hogy a leány nem a
gazdagságra, hanem az ő szeretett fiára vágyik olyan erősen. Egy darabig még meghatódva nézte a fiatalokat, majd odalépett hozzájuk:
- Most látom csak, Száva… mennyire szereted te Máté fiamat, és ezekben a nehéz időkben is hűséges vagy hozzá. Jó feleség válik belőled!
Áldásomat adom reátok! Éljetek boldogan! – mondta az idős molnár Szőlőszem Szávának.
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Ahogy a molnár kimondta ezeket a szavakat, a szőlőhegyen újabb csoda
történt. A szőlőtőkéken a szőlőszemek csengő aranyforintokká váltak.
A szegény idős molnár, a fia és Száva leszüretelték az aranyforintokat.
A hirtelen jött gazdagságot megbecsülve újjáépítették a régi malmot,
ahol a környék legjobb lisztje készül azóta is. Molnár Máté és Szőlőszem Száva egybekeltek, és még ma is nagy boldogságban élnek. Ha
Csopakon jársz, most is hallhatod, ahogy Száva csengő hangján a patakban mosva így énekel:
„Száva, Száva szép leány,
Boldogabb sose volt talán,
Férjhez ment ő még az idén.
Szereti a molnárlegény.”

Baranyai Zoltánné: Csopaki vizimalom
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Mentovics Éva: Emlékképek a múltból
Békésen hullámzó testére
Alkonyunk ajka csókol
Lebbenő fényeket.
Aranyhíd-pompáját csodálva
Távolba réved a képzelet;
Oda, hol a tópart bársonyos fövenyén
Nevetve hempergett egykor egy csöpp legény.

Gősi Vali: Balatoni anzix
Bárányfelhők közt szundít még a nap.
Az álmodó ég a tóra hajol.
Lágyan ébred körben a nádas,
Amott hajókürt riaszt valahol.
Tétova táncát lejti a széllel Oldalra dőlve simul ölére - egy szende
Nádszál, s a fényben fejét lehajtva elpirul

Szakáli Anna: Latinovits
Bagolyvár málló kövén madár huhog derengő éjben,
Alant bozótos sűrűség, borzongató feketén terül a mélyben.
Latinovits! Mit szerettél e kies település rejtélyes ölében?
Andalító álmot hozott tán a balatoni szél?
Templomai közül, Isten előtt melyikben térdepeltél?
Oltalmat lelt-e itt lelked? Vagy csak bánatod kicsit letetted?
Néha, a magány ólmos hidegében, elméláztál-e a lét, nem lét felett?
Sapkadomb tetején ültél-e holdfénytől ezüstös éjben,
Zeneiskola ablakain át kiszűrődő hangok tükörében?
Emlékműként áll, nem robog a postakocsi, Szindbád aludni tért,
Melocco véste kőarcod üzeni, még mindig küzdesz az életért.
Elmúlt, elveszett a sors, mert fonala elszakadt,
Sírhalmodon kopjafa regél, meséli új, mennyei sorsodat.
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Szakáli Anna: Balaton mellett
Békés Somogy lankái ölén,
Aláfutó meredély sáros tövén,
Láp kerüli széles, bozótos berkeit,
Ahol a tó hulláma veri a víz partjait,
Történelembe fut a római hadi út.
Ontotta itt vérét, ki hatalomért dúlt.
Nagyúr, oszmán, végvári vitéz,
S mind az, ki szabadságért kelevézhez nyúlt.
Zajongó múltja békévé szelídült,
Elmosta a bút a múló idő.
Műemlék a vár, kereszt templomán,
Erős lélekkel tornya, az égbe vivő,
Serleget tart mennyei lakomán.

Gősi Vali: Fonyódi anzix
Fürge hegyi ösvény
Oson föl a csúcsra,
Nyári verőfényben
Ódon Várhegy áll.
Domb alatt a tünde balatoni táj.

Szakáli Anna: Telepi kápolna
Zúg a harang, csendül a hang,
Angyaloktól nyüzsög a lég,
Madárröptű messzeség hív,
Áhítatra buzdít az ég.
Rézkupolás torony alatt
Dajkál a csend, megpihen
Isten előtt a test, a lélek örvend.
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Szakáli Anna: Régi iskola
Zsibong sok futkosó gyermek,
A régi falak még állnak, s az üres termek
Méla homályban minket várnak.
Átlép az idő kapuján a hang, a kép,
Rejti a katedra gyermekkorunk emlékét,
Dunnyogón reccsen az olajos padló,
Ifjúság, ölel a múlt, a régi tabló…

Szakáli Anna: Vaskereszt
Zöld lombsátrak vonnak fejem fölé falat,
Avarrá barnult levél porlad az úton, lábam alatt.
Magas part darázs lyuggatta löszfalat kísér végig,
Árván áll a tisztás szélén, egy vaskereszt mered fel az égig.
Riadt magányát lopja látogatók zaja, nevető lárma,
Dacolva az idővel, vasakarattal emlékét hirdeti a múltnak:
Itt egykor falu állt, és az emberek boldogan daloltak…

Czégény Nagy Erzsébet: Ősök otthona
Barátom! Látogass el e gyönyörű tájra,
Ahol szívedhez ér múlt és jelen varázsa.
Lelsz itt mosolygós szőlőszemeket a hegyen,
Amott vaskori halomsír terül el szelíden.
Tetteik hősöknek híre hagyott nyomot
Ott a Bagolyvárban, s arrébb,
Nagy Hunyadiak építettek kastélyt, templomot.
Szárnycsapásnyi lélek, ha megérinti lelked,
Zsolozsmát mormolnak a Latinovits hívek.
Ezernyi madárdal egyetlen csapatban,
Mennyei harsonák alkonyi bíborban.
Engedd magadhoz rezgését e tájnak,
S őrizzük meg múltját ősök otthonának.
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Szakáli Anna: Kilátó
Zümmög és dong ezernyi méh
Az út szélén őrt álló fákon,
Mázsányi virágfürt lóg lefelé,
Árasztják a virágport az akácok.
Réztábla mutatja, merre mi lehet,
Délről és északról látni hegyeket,
Ide látszik a túlpart, Tihany integet.

Bodó Csiba Gizella: A tihanyi Hold-leány
Sok-sok ezer évvel ezelőtt, még amikor tenger borította a vidéket,
majd a hegyek tüzet leheltek, s az is kihűlt, a megszelídült természetmester egy bűbájos vidéket hozott létre, hogy minden nap gyönyörködni tudjon benne. Lankás, lágy dombok elé egy szépséges tavat varázsolt.
Olyan gyönyörűséges volt jáspis-zöld vízével ha jó kedvű volt, s még
mérges smaragdjával is ha dühösen korbácsolta hullámait, hogy a Nap
mindig benne fürdette arcát. Ettől a nagy hódolattól aztán egy idő után
elég szeszélyessé is vált tó-hercegnő.
A Teremtő gondolta, hogy kissé megleckézteti, s ezért a dombok mögött egy másik tavacskát hozott létre. Ez a tó nem volt égkő-színű, sem
türkiz, sem opál fények nem fodrozták. Mindig olyan volt mint az ég
kékje, vagy a fiatal gerle színe. Szerényen húzódott meg a vadvirágos
dombok között, nád szőtte körbe és békanyál. Nem épültek köré terméskő paloták, de gyakran lesurrantak hozzá alkonyatban az őzikék.
Amióta csak megteremtették, a partján éjféltájt egy szépséges lányka
ült le a partjára, hogy gyönyörködjön a vízben ringatózó Hold fényében,
mert ezt a tavat a Hold-fény látogatta éjjelente.
A Hold fényes arca és a lányka gyönyörűséges sziluettje éjről-éjre ott
voltak a belső tó vizénél.
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Egy napon, amikor a lány áttetsző, lebegő ruhájában éjfélkor megérkezett a tó partjára, valami fényeset látott meg a magas fűben, a kicsiny
öböl oldalánál.
Nézegette a fényes-fém jószágot, nem tudta, hogy mi az, s mire szolgál.
Ahogy közelebb lépett könnyű járásával, egy alvó fiatal férfit látott a
fényes masina mellett. Óvatosan közeledett hozzá, hogy a férfi ne ébredjen fel. Fölé hajolt, úgy nézte meg a talpig fekete-bőrruhát viselő
fiatalembert, aki mellett valami fekete vaskoponya hevert. – Milyen
furcsa – gondolta a lány. Talán átható kék szemének sugara, talán valami más, - a Hold felragyogó fénycsíkjai - ébresztették fel a fiút. Meglepődve látta a fölé hajoló lányt, aki sejtelmesen szép volt, ahogy a
Hold megvilágította arcát és alakját. – Mit nézel rajtam, s ki vagy Te –
kérdezte a fiatal férfi nem túl kedvesen a lánytól.
- Hajnal vagyok, a kis-tóhoz tartozom, s bocsáss meg, hogy néztelek.
Először fényes-fém paripád néztem. Gondoltam messziről jöttél, talán
elfáradtál. Nem szoktam itt találkozni senkivel éjszakánként – mondta a
lány.
- Fém paripa. Jó név egy Harley Davidsonnak –, én meg nem szoktam erre járni – mondta a fiú még mindig meglehetősen barátságtalanul, ami
lehetett az álmosság vagy a hirtelen álmából felriasztott ember mogorvasága is.
- Messziről jöttél? – kérdezte a lány kedvesen.
- A Fekete-erdőtől – mondta a fiú kurtán!
- Nem tudom az milyen messze van.
- Nem vagy túl tájékozott úgy látom, hol élsz Te, valami másik bolygón?
– szólt kissé gúnyos hangsúllyal a fiú. Rezzenetlen arcát még a Hold cirógatása sem zavarta.
- Igen, így is lehet mondani, hogy másik bolygóról, - válaszolt a lány,
akinek karján közben meglebbent a könnyű ruha ujja, mintha szél fújna,
holott teljes szélcsend volt.
- És mit keresel itt éjnek idején egymagad, – nem tudsz tán aludni?
- Nem szoktam aludni – mondta a lány.
- Az hogy lehet? Alvás nélkül nem sokáig lehet bírni.
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- Én sok-sok ideje bírom. Igaz, ahonnan én jöttem, ott nem ismerik azt
amit ti időnek hívtok!
- Az jó hely lehet, mert én pedig azért vágtatok ezen a fémparipán,
hogy időt nyerjek, hogy rövid idő alatt legyek máshol, vagy bárhol ahol
akarok.
- Nekem lassan mennem kell – mondta a lány.
- Elviszlek, - én is indulok, úgy látom lassan pirkad az ég. Közben nézte a
lányt és gyönyörűnek látta. Kissé szelídebbre vette a hangját és úgy
kérdezte; - holnap este is találkozhatunk itt a belső tó partján, hogy
egy kicsit jobban megismerjelek, - persze csak ha Te is benne vagy.
- Lehet – válaszolt a lány. Éjfélkor jövök, a levendularéten át.
- OK – ezt megbeszéltük, mondta a fiú. Pattanj fel hátra, ezt tedd fel,
s egy másik fekete sisakot vett elő egy fekete ládikából a paripa hátsó
feléről. Nagy dörgés, rövid villámlás, s már repültek is a földúton, ki az
út-kígyó felé! - Karolj át – kiáltotta a lánynak! A lány érintése olyan finom volt, hogy szinte érezni is alig lehetett.
- Mi a neved – kérdezte a lány, s a fiú csodálkozott, hogy nem kiabált, s
Ő mégis hallotta.
- Gábor – válaszolta.
Kiértek az útra, a Hold eltűnt a víz felett, már a nagy tavon sem látszott. Hirtelen hajnalodott. A motor zúgott a hajnali csendben – a fiú
hátranyúlt kezével, de a háta mögött nem ült senki, csak a bukósisak
volt a lány hűlt helyén, s anélkül, hogy rögzítve lett volna, stabilan az
üléshez tapadt. A fiú lassított, döbbentett állt pár percig, apró kecskeköröm kagylókat rugdosott zavarában. Aztán „nyeregbe” ült és visszament az úton a belső tóig, de a lányt mintha a föld nyelte volna el. – Azt
sem tudom hová akart menni, mi a fenének is vettem fel. Délre már
Dunauban kellene lennem. Mordult egyet, - egye fene, az Ő baja, s nagy
sebességgel nekivágott az országútnak. Pedig milyen gyönyörű volt gondolta, ahogy szelte a kilométereket, s szlalomozva repült a sztrádán.
Következő éjjel mégis visszatért a tóhoz.
S ahogy a Hold fénye megjelent a víztükrön a lány alakja is feltűnt a
dombok felől, levendula szín repdeső ruhában mint egy látomás olyan volt.
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- A frászt hoztad rám, hová tűntél? – kérdezte a lányt erőteljes hangon. – Mennem kellett - válaszolt Hajnal szelíden.
- De hová? – Haza mondta a lány suttogó hangon. Elmondanád ki vagy –
kérdezte Gábor. – Először Te mesélj magadról – kérte Hajnal.
- Miről meséljek, - én egy magányos farkas vagyok, nem szeretek az
emberek között lenni, utálom a kötöttségeket, s így hát időm nagy részét motoron töltöm, az szabadságot ad. Járom a világot.
- Nincs kedvesed? Nincs akit szeretnél?
- Szeretni? Luxus! Mi az, hogy szeretni? Az emberek önzők, mindenki
csak saját magát szereti, vagy a lányok is csak azt nézik, milyen a motorom, a bankkártyám.
- Mi az a bankkártya?
- Hát Te tényleg vagy az Isten háta mögül jöttél, vagy nem tudom…, bizonytalanodott el a fiú erőteljes hangja.
- Miért, Neked van valakid – kérdezte Hajnalt.
- Igen, nagyon-nagyon sokan vannak akiket szeretek. És beszélgettek a
tóparton üldögélve, még a levelek sem rezzentek, hogy hallják mit mondanak egymásnak.
És ismét szürkült az ég. – Mennem kell – mondta a lány. – Elviszlek
mond, hogy hová, de el ne tűnj újra!
- Majd szólok, szólt Hajnal, s fejére tette a fekete koponyát. A motor
felbőgött, s a hajnali szél fúni kezdett. Kis idő múlva Gábor hátra nyúlt,
üres volt mögötte az ülés, pedig legalább l40-el repesztett. Aznap már
nem is kereste a rejtélyes lányt, de a kíváncsiság majd kifúrta az oldalát, s úgy döntött, éjfélre újra odamegy a tópartra.
Este esett az eső! Az utak síkossá váltak! A magányos farkas motorjának sebességmérője már a 160 km felé járt. Alig fékezett, ahogy bevette a kanyart a sajkodi úton. Az első kerék megcsúszott és a motor a
magasba emelkedve repült jó néhány métert. Gábor a tó szélére zuhant,
fejjel a víz szélét érte. Még látta, hogy a Hold teljes fénnyel világítja
az utat, aztán sötét lett! Nem tudta meddig tartott a sötétség, amikor
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meglátta a homályból felé indulni a lányt. Ezüst-pikkely színű ruhája
most is lágyan lebegett, mintha szellő fújná, s mosolygott mintha mi
sem történt volna. Finom kis kezével lecsatolta Gábor sisakját, elsimította a csapzott haját. – Így kell érkezni, lovag? – kérdezte mosolyogva.
Gábor szeme zárt volt, mégis látta a víz-szürke szem türkiz íriszét és
egész testét átjárta valami csodálatos érzés; a mindent betöltő, addig
számára ismeretlen szeretet érzése!
- Ki vagy Te – kérdezte hang nélkül, mert megszólalni nem bírt.
- Egy Hold-leány, egy Vigyázó, egy Szeretethozó – mondta Hajnal hang
nélkül. Most pihenj itt a tó partján, a levendulamezőn , aludj! Aludj nagyot, s ha felkelsz, sütni fog a nap, menj lassan a jegenyesoron az emberek közé, ülj le a mólón, mosolyogj az emberekre, etesd meg a hatytyúkat, szólítsd meg kedvesen azt a lányt, aki a stég végén ül szomorúan, talán csendesen sír is, - kérdezd meg, hogy segíthetsz-e, s adj hálát
ezért a „repülésért” a motorral, s mától majd vigyázz magadra. Tudd,
hogy értékes vagy, s majd az emberek megmutatják, mi a szeretet, - a
szeretet, amit kis gúnnyal kérdeztél.
Most pihenj, ébredj új reggelre!
A Hold elrezgett fényével a tóról, s vele együtt elúszott Hajnal is,
ezüst köddé válva, csak egy égkék-ezüst színű hosszú sál maradt Gábor
mellén, amilyen a Balaton vize volt, amikor magához tért a napsütésben.

Mentovics Éva: Lopva illan a nyár
Berkenye piroslik,
Aranyló fürtöt kínálnak a tőkék,
Lopva illan a nyár.
A partra időnként vadkacsák repülnek,
Tovalibben az ősz is, közelít az ünnep.
Odalenn, a part kövein csendesen elpihen
Néhány hópihe.
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Szabó Kila Margit: Büszkeségünk
Békés tava csillog, táncol, elvarázsol.
A tükörfényes, selymes fodra mesés álom.
Langyos vízén aranysugár szellő játszik.
A tópartról Balatonfüred tája látszik.
Tücsök, szúnyog zenél, szitakötő szálldos.
Ott vitorla ring, sirály úszik, zsong a nádas!
Nekem a Magyar Tenger szép, csodálatos!

Mentovics Éva: Vihar a félsziget felett
Távoli harangok szava hallik,
Incselkedik a vízparti széllel,
Hullámok taraján ring a ladik,
Amott villódzik néhány fényjel,
Nyalka villámok rebbennek széjjel.

Mentovics Éva: Vihar jár a tavon
Tornyok magasában harangok zenélnek,
Imára kulcsolt kézzel, némán hallgatom…
Háborgó hullámok nyaldossák a stéget,
Apátsági misén ima zeng ajkamon.
Nyílik az ég bugyra, vihar jár a tavon.

Molnár Szilvia (Aphrodite): Áhítat
Titokteljesen
imbolygó vágyak
hullámokra fekszenek
azokon töltekeznek
nyugalmaikhoz.
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Szabóné Horváth Anna: Elátkozva
Tündér átka itt bolyong.
Ijedt lányka felzokog.
Hangját hallod, hol lehet?
A víz fénylőn integet,
Nyaldossa a kőhegyet.

Tatár Judit: Anziksz
Több évtizede a félszigeten történt
illatozó, lila levendulák között,
hogy a szeptember végi langymeleg
alkonyatban, a zeniten lebukó
nap arany remekművét lestük, miközben
yachtok - mint bölcsők - ringatóztak a vízen.

Bodó Csiba Gizella: Visszhang
Titok, hogy mit kiáltott az első szó
Ismerve különös képességedet,
Hangok visszakiáltását szemközti partról,
A belső tavadig hallani lehetett.
Neved őriz kincsként egy alapító levelet
Yalen is tanítják, hogy benne mi lehet.

Szilágyi P. Katalin: Nyáridő
Tárva az ég, ősi hitet ölelnek a régi falak,
Indul a komp, a dombról mandula bokrocska bólogat.
Higany szín vizén szélleány csókol lanyha vitorlát,
Apátság feszíti tág égnek ősi, büszke tornyát.
Nyárszagú csendjén levendula-angyalka hintáz.
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Szabóné Horváth Anna: Harangzúgás
Tornyos felhő feslő rojtja
Illő módon meghajolva
Hódol csengő harangszóra.
A bércek zengik dallamát, hol
Nemes kecskék pásztorát a
Yardnyi szikla kőbe zárta.

Tóbiás Anna: Anna és a virágtündérek
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Annának hívták.
A családjával élt egy kis házban, egy kicsiny, de csodás fekvésű faluban
a Balaton északi partján, Tihanyban. Ez a falu nem volt igazán ismert,
nem hallottak róla tündéri körökben, - eddig a meséig.
Egyszer egy szörnyű, zivataros éjszakán történt, hogy a virágtündérek
országát nagy baj érte. Mivel a környezetükben élő emberek nem vigyáztak a természetre, sokat permeteztek, sokat szemeteltek, a virágtündérek virágai mind elhervadtak, betegek lettek reggelre a mérgező
esőtől, így velük együtt a tündérek is. Az egyik kistündér elment segítséget keresni, és éppen, amikor Annáék háza fölött járt, elfáradt a
szárnya, és leesett. Esés közben megsérült, és nem tudott elrepülni.
Rettenetesen megijedt és zokogni kezdett. A zokogása messze elhallatszott, a visszhang vitte mindenfelé a keserves hangot. A tihanyi öböl
ugyanis visszaveri a hangokat. Anna, aki éppen a vízparton, a köveken
ült, meghallotta.
- Mi lehet ez a hang? Vajon ki sír? - kérdezte Anna szüleitől, miután
hazaért, de ők semmit sem hallottak, mivel a virágtündéreket csak a
gyerekek látják és hallják.
Mikor Anna kilépett az udvarra, körülnézett. Nem moccant semmi. Már
éppen sötétedett és Anna látni sem sokat látott már odakinn, ezért
lámpát keresett, és azzal nézett körül. Már éppen majdnem feladta a
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keresést, amikor egy kis csillogó fényt látott meg az egyik bokor alatt.
Közelebb merészkedett, és egy ici-pici tündért vett észre, akinek potyogtak a könnyei. A tündér piciny fénye már épphogy csak világított.
Anna az utolsó pillanatban talált rá. Első pillantásra mindketten megijedtek egymástól. A rémület elmúltával azonban Anna erőt vett magán,
és tenyerébe vette a piciny lényt és megkérdezte tőle.
- Ki vagy te?
- Virágtündér vagyok! - mondta félénken a tündér. - Cseresznyevirág a
nevem, messzi földről jöttem, de repülés közben megsérültem és nálad
zuhantam le.
Anna megsajnálta, és magához ölelte. Egyetlen ölelés is elég volt hozzá,
hogy megszeressék egymást. Bevitte a szobájába, és betette a babaházba. A puha babaágyat megvetette neki,és belefektette a kistündért.
Mivel a virágtündérek csak harmatcseppet ittak és virágport ettek, így
Anna minden hajnalban a saját kertjükben gyűjtött neki enni- és innivalót.
A kis virágtündér szépen gyógyult. Napról-napra jobban tudott repülni.
Nagyon nagy szerepe volt ebben Annának és az ő nagy szívének. A szeretet erejétől gyorsabban gyógyult a tündér.
De ő hiába gyógyult meg, akkor sem tudta elfelejteni, hogy testvérkéi
nagy bajban vannak.
Anna nem tudta, hogy hogyan segíthetne rajtuk, de a nagymamája mindenről tudott, és a kislány segítségére sietett.
Anna nagymamája jótündér volt, amiről még a kislány sem tudott. Ő maga is örökölte ezt, és a családjában örökítette tovább. Így lehetséges,
hogy Anna is jótündér volt, csak még rejtve voltak a képességei.
A nagymama, Anna és a kistündér amilyen gyorsan csak tudott útra kelt,
hogy a többi virágtündért megmenthesse.
Cseresznyevirág vezette őket, mert csak ő tudta az irányt.
Az utolsó pillatatban érkeztek a kis faluba. Minden virágtündér beteg
volt, de a nagymama emlékezett rá, hogy amikor ő gyerek volt, hogyan
gyógyították az ilyen pici lényeket.
Elővette a gyógyfüves zacskóját, teát főzött nekik belőle, varázsigét
mondott, és nagy-nagy szeretettel odaadta nekik.
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Egy egész héten keresztül, éjjel-nappal ápolták a kis virágtündéreket,
mire meggyógyultak. Mindenki nagyon boldog volt, ujjongtak, énekeltek,
és táncoltak. Újra kivirágzott a virágtündérek országa. Nevetésüket
visszhangozzák a tihanyi hegyek, de csak a jólelkű emberek hallják.
Anna azóta is, amikor csak teheti, visszajár barátaihoz. Cseresznyevirághoz, Szilvácskához, és a többiekhez. Azóta még jobban óvja környezetét, és minden erejét, varázserejét is felhasználva erre tanít minden
gyereket.
Itt a vége, fuss el véle!

Szakáli Anna: Rév
Sirályok szállnak a kompok után
Zavaros vizet vet a hajócsavar
Átnéz a partra az apátság tornya
Neptunusz támaszt fel vad vihart
Tóra vetül az aranyhíd íve
Ólmos lábakon est közeleg
Dús bugájú nád közt bújik a keszeg

Szakáli Anna: Kifut a hajó…
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KOVÁCS DANIELA: ALKOTÓI KÖZELKÉP…
MENTOVICS ÉVA KÖLTŐ
Amikor Mentovics Éva először jelentkezett a Verslistára, mint új listatag, azonnal szembe tűnt verseinek szinte hibátlan ritmusa. Mintha rímes időmértékre, máskor meg magyaros hangsúlyos verselésre kopogott volna írás közben a tolla. Tavaly csupán egyetlen szavazaton múlott, hogy nem ő kapta az Amatőr Irodalomért Verslista Díjat, ezért
ért megtiszteltetésként a felkérés, hogy írjak róla a folyóiratunkba.
Az irodalom, benne a költészet iránti mély alázat vezérli, holott lenne
épp elég oka a büszkeségre. Gyermekverseinek nem csak a muzsikája,
remek rímtechnikája nyűgözi le kicsi és felnőtt olvasóját, talán az a
legnagyobb érdeme, hogy általuk az oktatók az irodalom és a környezetismeret tananyagát is összekapcsolhatják.
Az első önálló verseskötete 2007-ben jelent meg, amelyhez Vinczéné
Bíró Etelka mesterlogopédus, a Magyar Rádió, és a Magyar Televízió
beszédtanára írt előszót. Azóta már napvilágot látott több önálló
gyermekkötete is (Csillogó pelyhek, Téli varázslat, Tavasztól télig, Verses találós kérdések, Mókás állatsereg), három verses kifestő könyve,
leporellóinak, lapozókönyveinek, térbeli mesekönyveinek száma pedig
meghaladja a húszat. Versei, meséi számtalan antológiában olvashatók,
és havonta jelennek meg színes gyermekmagazinok oldalain is. 2012 tavaszán jelent meg Hónapról hónapra című lemeze, mely megzenésített
gyermekverseit tartalmazza.
2011-ben Mókás állatsereg című kötete 4. helyezést ért el a magyar
szerzők művei között az Aranykönyv Olvasói Sikerkönyvek szavazásán
gyermekkönyv kategóriában. A költő így vall önmagáról: „Nem csak verseket, meséket, novellákat is írok, és egy ifjúsági regényem is megjelenés alatt áll. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen több tankönyvkiadó is megkeresett már, hogy hozzájárulásomat kérje a verseim tankönyveikben való megjelenéséhez. Mesémet országos magyar irodalmi
tanulmányi verseny anyagának választották, és a köré építették fel a
kérdéseket. De nem csak gyermekek számára írok, felnőtteknek szóló
verseim eddig antológiákban, magazinokban jelentek meg. Bár volt olyan
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igény könyvkiadótól, hogy kiadná őket, de őszintén megvallva még nem
érzem úgy, hogy készen állok rá. Rengeteg izgalmas téma foglalkozat,
és csak arra vár, hogy rímekbe álmodjam. Szeretnék egy küllemét és
tartalmát tekintve is igényes, sokoldalú kötetet adni az olvasók kezébe,
melyben megismerhetik lírai, komoly, romantikus és vidám, humoros
énemet - de csak akkor, ha úgy érzem, eljött az ideje.”
Amikor kérdeztem a költőt a jövőbeli terveiről, Mentovics Évára jellemző szerénységgel csupán annyit válaszolt: „Azt szeretném, hogy írásaim eljussanak azokhoz, akiknek szántam őket!”
Mint költő és mint ember, Mentovics Éva teljesen lenyűgözött. Örültem, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy közelebbről ismerhessem meg
őt és csodálatos versein keresztül a lelkét. Szívből ajánlom munkásságát minden szépre szomjazó léleknek.
Búcsúzásképpen, a költő nemes gondolatait hintem a Kedves Olvasók lábai elé: „Az ünnepekben már gyermekként is a családi együttlétek, beszélgetések, ölelések után az ajándékozás örömét szerettem a legjobban. Számomra ajándékot adni sokkal nagyobb boldogságot jelent, mint
kapni. Ez a felemelő, szinte semmihez sem fogható érzés járja át lelkemet akkor is, amikor az óvodákban, iskolákban boldog, csillogó tekintetű gyermekek előadásában hallhatom verseimet, vagy a koncerteken,
amikor az együttessel együtt dalolva, táncolva, önfeledten, vidáman
harsogják őket. Ekkor úgy érzem, hazaérkeztek az írásaim. Az ilyenkor
megszülető boldogságcseppek varázsolnak szivárványt a hétköznapok
néha kicsit borongós égboltjára.” ***
Kis ízelítő Mentovics Éva megzenésített verseiből:
http://www.youtube.com/watch?v=i7ukK1P97Rw
http://www.youtube.com/watch?v=lLwTO_LlrSo
Kiadó: Palatia Nyomda és Kiadó Kft, Győr, Viza u. 4-6.
Tördelés: Vizuális Pedagógiai Műhely (http://www.vpm.hu)
Nyelvi lektor: Sz. Gábor Ágnes (http://www.iropult.hu)
Főszerkesztő: Baranyai Attila – Szerkesztő: Gősi Vali
Szerkesztőség címe: 8263. Badacsonytördemic, Római út 84.
Elérhetőség: http://www.kepzeldel.hu - folyoirat@kepzeldel.hu
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Baranyai Zoltánné: Badacsony, Szegedi Róza Ház

A Barátok Verslista honlapja:
http://www.verslista.hu
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