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VADAK-HALAK-MADARAK 2.

Kedves Olvasó!
Képzeld el… című irodalmi folyóiratunk ez évi ötödik számával jelentkezünk. A tematikus kiadványban 15 vers és 12 próza kapott helyet. 2009ben már volt egy ilyen téma, ez most annak a folytatása.
14 írásnak madár (fecske, sas, bagoly, búbos vöcsök, stiglic, fakopáncs,
gólya, strucc, marabu, papagáj…), négynek hal (aranyhal, compó, cápa…), k ilencnek pedig erdei /vadon élő emlős (farkas, róka, medve, sün, mókus, rőtvad, ló, zsiráf…) a főszereplője.
Van, amelyik írás játékos, tréfás, a küllemet, a szokásokat, a viselkedést megragadó, s van, amelyik elgondolkodtató, és legalább annyira szól
rólunk, emberekről, mint a megjelenített állatokról. Van, amelyik mú ltidéző,
s van, amelyik szimbolikusabb. Reméljük, nagyon sok meghitt, kedves percet jelent majd a történetek olvasása. A borítón, illetve a középső oldalakon Vehofsics Erzsébet csodálatos fotói láthatók. Kellemes ismerkedést a
vadakkal-halakkal-madarakkal!
Kutasi Horváth Katalin szerkesztő
***

Szabó Edit Irma: Rókairam
Amíg fia m hala t filéz,
kölyökrókánk sunyí tva néz.
Sompolyogva bújik elő,
Ravasz, és nem szalad el ő.
Türel mesen bá mul, s várja:
halhús lesz a vacsorája.
Míg a há tsó lábain ül,
hosszú lomposa megfeszül.
Vörös farka jobbra muta t,
nosza, keress rókalyuka t!
Ó, te, kis Vuk, hova futsz...?
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M. Simon Katalin: Mese Medve Pannáról és a két bocsról
Egy októberi napon, az erdő sűrűjében járva, Medve Panna azon gondo lkodott, hogy közeledik a tél, a melyet most először fog anyja oltal ma
nélkül eltöl teni. Meleg vackot kell épí tenie magának, de hogy kezdjen
hozzá? Anyja mellett megtanul ta ugyan, hogy a medveéletet hogyan kell
élni, de ezután má r a sajá t útjá t fogja járni, és most egyedül kell eldö ntenie, hogy hol fogja töl teni a közelgő hosszú, fagyos hónapoka t.
„Elég a töprengésből! Kezdj hozzá szaporán! Meg tudod csinálni, Medve
Panna!” – így bizta tta ma mája, a mikor néha megtorpant egy -egy feladat
előtt. És Med ve Panna munkához lá tott. Bejárta a rengeteg et, megnézte a kidől t fák helyén ma rad t mélyedéseket, a föld repedései t, de egy iket se találta megfelelőnek. Végül, a sziklás oldalban talál t egy barla ngot. Tágas vol t és meleg. Azonnal el is kezd te berendezni új otthoná t.
Fenyőgallyakat helyezett a barlang egy védett sa rkába, rájuk száraz
faleveleket és illatos füveket szórt bőven. Amikor befejezte, elégede tten nézett kényel mes fekvőhelyére, majd kint a bejára t fölé erős ka rmaival jól lá tha tó vonaljeleket rótt a sziklába, melyek azt üzenték az
arra járóknak: ITT MEDVE PANNA LAKIK.
Amint beáll t az ősz hidege, összegömbölyödött fekvőhelyén, és álomba
szenderült.
Nemsokára zi mankós tél jött, de Medve Panná t ez egy cseppet se zavarta. Vastag bundája véd te a hidegtől, s idegenek nem za varták.
December végén, bár a hideg foga keményen csikorgott, Med ve Panna
szállásának bejára tánál a sziklafalon egy bátor napsugár táncol t. Így
adta hí rül az erdő lakóinak, hogy a barlangban örömünnep van: Medve
Panna világra hozta életének első sarjai t, két aprócska medveboc sot.
Így Med ve Pannából med vema ma lett, aki világra jövetelük sorrendj ében nevezte el fiait: Benő és Bonó.
Kora ta vasszal, egy reggel med vema ma nagyot nyújtózkodott, rendbe
szed te bundájá t, és kilépett a barlangból. Hű, de megéheztem! – gondolta. – Sürgősen élelem után kell néznem! – Leereszkedett a közeli patakhoz, fogott néhány hala t, jót lakmározott, aztán sietett vissza B enőhöz és Bonóhoz, akik már korgó gyomorral vártá k.
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Mire megjött a nyár, a bocsok má r akkorára nőttek, hogy anyjuk mag ával vihette őket ho sszabb útjaira is. Igazi felfedező túrák vol tak ezek.
Benő és Bonó éberen követte med vema ma minden lépését. Bármerre
jártak, az erdő bő lakomá t tálalt eléjük, s a kis medvék napról napra
egyre többet tanul tak a táplálékszerzés fortélyaiból. Bolyongásaik kö zben néha megáll tak egy-egy fa árnyékában, s míg anyjuk pihent, a játékos kedvű bocsok hemperegtek, birkózta k a fenyőfák közti tisztá son.
Anyjuk megtaní totta őket fára mászni. Hű, micsoda élmény volt ez számukra!
Nyáron gyakran mentek halászni is. A bocsok eleinte azt hi tték, hogy a
halászás csak szórakozá s. Ha pancsolás közben elkaptak egy ficánkoló
pisztrángot, az kiugrott karmaik közül, és el merül t a habokban. Ilyenkor anyjuk rájuk morgott, hogy a hal nem já ték, hanem ízletes tá plálék
a medve szá má ra, és megmuta tta nekik, hogyan kell megfogni a halat
úgy, hogy az zsákmánnyá váljon. Idővel rászoktak a hal ízére, és attól
fogva nemcsak fürödni jártak a pa takra, hanem bőséges halvacsorára is.
Kirándulásaik során megtanul ták, hogy mindig anyjuk nyomában kel l járniuk. Ezért a bocsok morgolód tak is néha, de medvema májuk értésükre
adta, hogy azért van erre szükség, mert azon az úton, a melyet ő választ, nem jár ember.
Egyik nap barlangjuktól tá vol érte őket az este. A bocsok, bár fárad tak
voltak, segí tettek anyjuknak vermet á sni, melybe aztán száraz leveleket szórtak, és elfoglalták éjjeli szállásuka t.
Éjszaka med vema ma kutyauga tá st hallott. Jól tud ta, hogy az erdőben,
ahol kutya uga t, ott ember is jár. Szorosan magához ölel te bocsai t, akik
anyjuk villogó tekintetéből megértették, hogy most síri csendben kell
ma radniuk.
Szerencsére a veszélyt jelentő za jok el távolod tak.
Kis id ő múlva azonban l övések hangjá ra ébred tek. Ez mi vol t? – néztek kérdően anyjukra a bocsok, aki knek szemében most először lá tszott a f élel em. S bár fel eletet nem kaptak, Benő érezte, hogy rossz
az, a mi történt, és még jobba n befészkel te magá t anyja ölében az
öccse mell é.
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Aztán elültek a za jok, és Medve Panna már csak fiainak szívdobogásá t
hallotta az éjszaka csendjében.
Másnap kóborol tak tovább, a fenyőfák között, a mikor hirtelen kopár
hegyoldal tá rul t eléjük. Bá rmerre néztek, csak ki vágott fenyőfák
csonkjai t lá tták. Med vema má t nagyon elszomorí totta ez a látvány. Eltűnt az erdő, mely ol tal mazta őket. Nem szerencsés ezen a helyen járni
– gondolta, és bocsaival igyekezett minél gyorsabban el távolodni onnan.
Alig tettek meg pár métert, a mikor a táj borzalom helyévé vál tozott.
Fekete felhők gyülekeztek az égen. Villá mok cikáztak, s a dörgések félelmet kel tettek. A leta rol t hegyoldalon vad erővel száguldott végig a
szél. Nem vol tak fák, melyek útjá t állha tták volna. Az álla tok menekü ltek, ki tudja, merre, ki tudja, hová.
Medvema ma sietős léptekre buzdította fiait. De az elkerülhetetlen égszakadás utolérte őket. Egyszerre mindent elsod ró erővel zú dul t az eső
a kopár hegyoldalra. A kis bocsok anyjukhoz bújtak védelemért.
És egyszer csak morajlott, reped t, szakad t a hegy, s elindult a lejtőn.
Magával sodort állatot, fát, bokrot, követ, és nem állt meg, csak lenn , a
völgyben. S akkor nyomasztó csend ereszkedett a szétrombol t tájra.
Aztán emberek jöttek kutyákkal, hogy mentsék az életben marad t áll atoka t. Amikor má r úgy tűnt, hogy megtettek mindent, a kutyák jele zték, hogy még dolguk van, és gazdáikkal a nyomukban elindultak a s egélykérő hangok felé.
– Ez Medve Panna! – hallotta meg az erdész is a jól ismert hangot – vele
vannak a bocsok is. Siessünk!
Med vema ma segélykérő üvöl tése egy mély árokból halla tszott, a hova a
lezúduló föld tömeg sodorta őket. Az á rok fölött kidől t f enyőfák f eküd tek.
Az emberek félrehúzták a fákat, és kisegí tették a mélyből a riadt
medvéket. Medvema ma za vartan brummogott egy rövidet, a mi az ő
medvenyelvén azt jelentette, köszönöm. Aztán maga mellé vette Benőt
és Bonót, és védel met nyújtó barlangjuk felé vették útjuka t.
– Igazi csoda, hogy az árok fölé dőltek a fenyőfák – mond ták az emb erek, és a fára sztó nap után kutyáikkal együtt elindultak hazafelé.
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Varga Katalin: Berci
Nagy a hangzava r i tt, a kisállat-kereskedésben.
Főleg mi, papagájok csivi telünk soka t...
Jól érzem maga m i tt. Éppen egy szép, fehér madár hölgynek teszem a
szépet.
De jaj, mi ez? A tulajdonos a halászóhálójával keresgél a mi nagy kalitkánkban.
Hallom a hangjá t is,
- Azt a szürke gyöngyös ha sú fiút ajánlanám. Éppen megérett a
gazdisodásra.
Nahá t. Egy kicsi, kilyukasztott, sötét kartondobozba kerülök. Egyedül
vagyok, félek.
Visznek valahova.
Új helyemen, egy lakásban, madár tá rsakhoz kerülök. Ki sebbek nála m.
Mégis szűkösen vagyunk hárman, ebben a kicsi kalitkában.
De ez a sárga papagájlány tetszik nekem. A kék hím papagáj a társa l ehet.
Nagyon ellenségesen méreget.
Nem i s csoda. Ná szunka t nagy rikácsolással fogadja. Rá m akar tá madni.
Aztán má snap új, nagy kalitka le sz az otthonom. Egyedül vagyok i tt.
Szerel memmel csak a rácsokon keresztül nézhetjük egymást.
Engem Bercinek szólí tanak. Kezd em jól érezni maga m.
Kisgazdám beszél hozzá m. Mond mindent, csúnyáka t is.
Megszólaljak? Hiszen tudok á m beszélni! Csak ők még nem hallottak.
Dóri, a sárga papagájlány anyai örömök elé néz. Apa leszek?
De ja j, nem tudja kipréselni a nagy tojá st. Belehal a szülésbe.
Ketten sira tjuk Ricsivel, a hí m papagájjal.
Aztán má snapra ő is elpusztul. El ment a párja után.
Két gazdá m is megsira tja őket.
Egyedül ma radok há t. Vigaszként egyik reggel megszólalok.
- Szia, hogy vagy? Hülye vagy.
Nagy az öröm.
Telik, múlik az idő. Sok új szót tanul ta m má r.
Azt mondják, én egy nimfa papagáj vagyok. Van ám szép sárga tollbóbitám!
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Etetnek, ita tnak, kitaka rí tják rácsos palotá ma t. Enyém a világ.
Ki is engednek repkedni. Ilyenkor enyém a kis szoba minden zuga.
Kis gazdámnak nem tetszik, hogy ott hagyom mindenhol a névjegyemet.
De há t, szabad uta t a természet folyásának!
Ő pedig takarí t utána m. Há t ki az úr a házban?
Összefüggő monda toka t produkálok. A család kedvence vagyok.
Tudjátok, milyen előkelő a nevem?
Vi téz Bóbi tás Bertalan. De a Berci t jobban szeretem.
Évek telnek el. De tizenhárom év után vége a jó világomnak. Id ekerül
egy ugatós jószág. Déva, vagy mi a neve.
Jó, engem ugyanúgy szeret a gazdi. De ezt a kutyának nevezett négylábút is a szívébe zárja .
Ha kint lehetek, folyton hajt engem. Naná, hogy provokálom. Csak aztán
utána menekülésre fogom a dolgot. Még jó, hogy vannak szá rnyaim.
Ha ugat, megkérdezem tőle: „Most meg mi a bajod?” De sosem válaszol.
Azért elvagyunk, i mmá r há rom és fél éve.
Idén már tizenha t éves lettem.
Remélem, még sokáig családtag lehetek, mert nagyon szeretek i tt lakni.

Kamarás Klára: Madáretető
Az ablak előtt madáretető.
Nem egy, hanem három. Degeszre
napraforgómag, köles van benne,
s hogy senki ne legyen kizárva,
a hármas ablak párkánya is
készen áll már a lakomára.
Az év madara nemhiába stiglic,
jönnek csapa tban enni, ahogy illik,
de lám, ez a madár
mindenki má st a bőségből kizár.
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A cinke félve menekül,
még a veréb is kikerül
minden helyet,
ahol stiglic csipdes szemet.
Figyeld, akár az emberek…
ha belekötni nem lehet
madárba má sba,
testvéreiket i s kizárva,
egyesek magkupac tetején ülnek,
míg má sok éhen elrepülnek…
Az év madara. Szép, de jómadár.
Magyar madárnak mondaná m ma már.

Kutasi Horváth Katalin: Egy álmos kisbagoly
A sűrű ágak között szép nyugod tan pihengetett egy bagolycsalád.
Szürkületkor egy kicsi t elkezdett fészkelődni a ma mabagoly, és horgas
csőrével megbököd te leglustább fiókájá t.
– Hé, Bubóka! Ne aludj most, ideje vadászni!
A ki s bagoly persze rá sem hederí tett anyjára, úgy tett, mint akinek
nincs is fülnyílása, arctollai sem alkotnának hanggyűjtő tükröt, és tol lfülei kizárólag csak dísznek volnának…
– Mi lesz má r, te hétalvó?! A többiek már rég készen állnak…
Erre bizony má r nem lehetett szárnya t rándítani, muszáj vol t felelni
valami t.
– A többi madár mind nyugovóra tér má r ilyenkor. Mi ez a fel hajtás?
Erre a nem várt szemtelenségre anyja csodálkozva és szégyenkezve
körbeforga tta a fejét 270 fokban először az egyik, ma jd a má sik irán yba, hogy ellenőrizze, ki lehetett még tanúja gyermeke pi maszságának,
de megnyugodott, hogy mindez a családban marad, hisz nem vol t a k özelben senki, ez persze azt is jelentette, hogy egyelőre nincs zsák-

7

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2 017/5. SZÁM
mány… Mérgesen megbököd te fia csőrét, aki kissé észhez tért, nem
kellett ide több szó. Nem kellett el magyaráznia azt sem, hogy ők éjjeli
ragadozók, míg azok, akik aludni készülnek, már megszerezték napi b etevőjüket…
Bubóka azon azért még elgondolkodott, minek kell neki virra sztania,
ha ő csak várja a finomabbnál finomabb falatoka t, és nem is vesz részt
a vadásza tban. Hogy el kellene lesnie a fortélyoka t, vagy hogy nem tud
enni az, aki nincs ébren, eszébe sem jutott…
Azt hi tte, mindenki ugyanolyan jól lát a sötétben, mint ő, ezért nem
értette, ők miért élnek fordított életet. Azt viszont érzékel te, hogy
míg az ő családja nesztelenül repül, addig a többi madárfaj szá rnysuhogásá t bizony ti sztán hallja. Azt nem tud ta, hogy ez a rojtos szélű evezőtollaiknak és finom pehelytollaiknak köszönhető, melyek megtörik, i lletve elnyelik a hanghullámoka t, azt gondol ta, hogy a többiek egyszerűen nem olyan ügyesek, hogy rosszul csinálnak valami t.
Amíg ezeken gondolkodott, újra mélyen elbóbi skol t, így egyáltalán
nem érzékel te, hogy anyja közben elrepült, könnyedén lecsapott kisz emel t zsákmányá ra, s azt sem, hogy testvérei már elégedetten tömik
bendőjüket. Anyja kissé neheztel t rá, így nem kel tette f el, biztos vol t
benne, hogy fiókája megtanulja majd sajá t begye, korgó gyomra segí tségével a rendet…
Reggel felé Bubóka elkezdett mozgolódni.
– Ma ma, éhes vagyok!
– Nem most van a vadásza t ideje. Várnod kell estig! – vetette oda
élesen bagolyma ma, bár ehhez alaposan meg kellett keményí tenie a sz ívét. Miután Bubóka végignézett nyugod t, jóllakott testvérein, össz erakta magában az éjjel történteket. Le i s vonta a tanulságot. El ha tározta, hogy bármi is történjen, ő éber lesz majd, ha kezdődik a vad ászás, úgyis szereti a hold és a csillagok fényét. Addig meg nem marad
má s há tra szá mára, mint sünökről, ölyvekről, hörcsögökről, nyulakról és
egyéb kisemlősökről ál modozni …
***
Képzeld el… irodalmi folyóirat: http://www.kepzeldel.hu
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Kühne Katalin: Gyergyói havasok
Az erdélyi ha vasok egyik legszebb tá jai Gyergyóban találha tók. T élen nagy hó fedi a falvak fából épült házait, keveseknek adatik meg,
hogy kőből építsék. Még nyáron is láttunk hófoltoka t ott a nagy sziklák
között, sőt, júniusban i s esett hó, az á rnyékos utakon még meg is maradt egy -két napig. Gyurka - vagy ahogy a szomszéd román ba rá tja, Mihail hívja, Gyorgye - télen-nyáron járja a sziklás hegyeket. Ta vasztól
őszig az esztenán egyedül él tizenkét éves korá tól. Időnként apja meglátoga tja, vi sz neki egy kis hazai t, lisztet, libasül tet. Nevenapján haj tják ki a teheneket, akiket a falu gazdái rábíztak. Ez a nap nagy ünnep,
az egész falu kivonul a búcsúzta tásukra. Nagy tüzet ra knak, köré telepednek a falusiak, esznek -isznak, dalolnak, táncolják a botos és üveges
táncot. Szól a duda, furulya, a hegedű húrjá t búsan húzza a zenész, de
egy-egy szomorú nóta után jönnek a ropogós szoknyájú lányok, gyors l ábú fiúk forgatják őket. Pirosodnak az arcok, repülnek a kötények.
Gyorgye is ott táncol a tűz mellett, Zsuzskába karol, aki örömmel indul
vele a táncba. Ilyenkor pezsdül a természet, zöldbe borulnak a fák, k ibomlanak a rügyek, a fű ha rsog a lábuk ala tt. Alkonya tkor, a mikor
leszentül a Nap, feljön a Hold, a faluszéli teret bevilágítja, az addig
magányosan élő pásztorfiúk ha ma r szerelembe esnek. A kazlakhoz viszi
Zsuzská t, elcsa ttan egy-két csók is. Hosszú az éjszaka, a csillagok fénye a lány szemében tükröződik. A bokrok közt letelepednek, f elettük
csicseregnek a madarak. Másnap reggel hazakíséri szerel mesét, ő a falu
utolsó házában lakik. A kis háza t körülveszi a patak, ahol sok hal úszkál
a sebes, tiszta vízben. Belopakodnak Zsuzskával a pajtába, elheverednek a szénán. A szülők észre sem veszik, a mikor ha jnalban Gyorgye eloson. Hazafelé még mindig hallani véli a patak csobogásá t, a mi egész é jjel zsongott fülükbe. Hullámzik a melle, örül annak, hogy meghódí totta
Zsuzská t, az el múl t éjszaka csodá s eml éke kíséri. Rágyújt pipájá ra, és
arra gondol, milyen jó lenne, ha többé nem lenne egyedül az esztenán,
együtt él hetne ott i s Zsuzská val. A lány körülötte sürgölődne, megfejné
a teheneket, túrót, sa jtot készí tene, vaja t köpülne, gyógynövényekből
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finom teáka t forralna. Ti sztán ta rtaná a háza t, a míg ő legel teti a teheneket. Esténként tüzet rakna, mellé feküdne, szerető párja mellett ébredhetne.
Annyira elandalodott, elmerengett gondola tain, észre sem ve tte,
hogy az úton egy vaddisznócsorda közeledik feléje. Hirtelen, meghallva
a nagy röfögést, megbo tlott és az árokba esett. A fejét egy nagy kőbe
ütötte, azonnal elájul t. Egy arra já ró favágó talál t rá . Gyorgye eszm életlenül feküd t, nagy vértócsában. Nem is tud ta felébreszteni, keré kpárjára ülve gyorsan segí tségért indult a falusi orvoshoz. Ő egy szekér
bakján érkezett, ketten felemel ték Gyorgyét, elvi tték a közeli város
kórházába, ahol ellátták sebét. Az azonban annyira mély vol t, el is fertőződött, hogy Gyorgye csak egy hét után ébred t fel lázas kómájából.
Értesí tette Zsuzská t, aki egész héten ágya mel lett virrasztott. Megörültek egymásnak, de Gyorgye még nagyon gyenge vol t, pár hétig még
pihennie kellett. U tána Zsuzskáékhoz köl tözött, ahol szívesen fogadták
a szülei. Amikor teljesen felépül t, elmond tá k tervüket, hogy Mi hály
napján, amikor behajtják a teheneket a faluba, az idény véget ér, megkapja a jussá t a gazdáktól, összeházasodnak és ta vasszal már együtt
mennek az esztenára. Ott szeretnének élni a vadállatok között, koncert
helyett csak a madárkák énekét hallgatják, vagy a nagyvad csörtetését.
Gyorgye vadászik, vagy halat fog, időnként vad gyümölcsöket szednek.
A lisztből - a mi t i tthonról nekik visz ki a lány apja, fri ss kenyeret süt
Zsuzska. A szülők beleegyeztek az esküvőbe, minden bará tjuk jelen vol t
a lakodalmon.
Ezután itthon együtt vészelik át a hideg teleket, és odakint a havasokban a megújuló, ma jd virágzó tavaszt, nyáron a heves ziva taroka t, és
ősszel újra vissza térnek a falusi házba. Boldogan élnek, a míg el nem jön
az öregség, az el múlás ideje. Az első hó bekövetkeztével házukba húzódnak, majd a következő év ta vaszán újra kezdődik minden elölről. Ezután már együtt terveznek meg mindent, ami fontos szá mukra, elsőso rban azt, hogy körülöttük mielőbb gyermekek csacsogjanak. Mihály na pján megérkeznek, ez talán még nagyobb ünnep, mint a György -napi kihajtá s, a falu népe köszönti őket, a szá madó ilyenkor fizeti ki a jára n-
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dóságuka t, együtt mula toznak két éjjel és két nap. Az őszi aranysárga
levelek lehullanak, betaka rí tják a mezőkön a búzá t, kukoricá t, majd a
pajtákba hordják a termést. Őszi estéken összegyűlnek az idősek és a
fiatalok a fonóban, fosztják a kukoricá t, közben já tszanak, énekelnek,
táncolnak. Minden mese róluk szól, vannak kiváló mesélő öregek, akik
tapa sztala taika t is beleszövik meséikbe. Megtaní tják a fiataloka t a hagyományos táncokra, nótákra. Ilyenkor ismerkednek meg egymá ssal a
fiúk és lányok, év végére talán meg is esküsznek sokan. A telek csend esen telnek el, a családokat a hó, a jég elszigeteli egymástól, az utak
járha ta tlanok. Elbúcsúzta tják az óévet, köszöntik az úja t. Fa rsang idején, mielőtt az esztená kra kísérik a csordá t, a gulyá t, ma szkokba öl tö znek, táncolnak. Itt is szövődnek szerel mek.
Forog a természet kereke, a míg világ a világ, a havasok népe így él,
igazodik a változá sokhoz, de őrzi a hagyományoka t, beta rtja a közösség
törvényei t, rendjét. Így szép az élet, a téli nagy fehérség el tünteti a
mindennapok koromf ekete mocskait. Az erd élyi havasokban az ott élők
szíve tiszta, mint a hó, szemük a világra nyíló, őszinte. Fia tal tes tük
formás, így Zsuzska és Gyorgye is úgy illatozik, mint az erdő fái, a mezők liliomai, dalolva száll a magasban a madár, fri ss pa takvízben úszik,
mint a hal, szabadon fut, mint a vadállat.

Kutasi Horváth Katalin: A búbos vöcsök dala
Szemem vörös, csőröm rózsa,
Tollgallérom berozsdál t.
A tappancsom úszóhártyá s,
Karcsú nyaka m szép formá s.
Dísztollai m fel merednek,
Bóbitái m szép nagyok,
Ezért kapta m én a nevem,
Viszont télen megfagyok.
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Arrébb szállok én ilyenkor,
Halat bárhol találok,
Vissza térek majd ta vasszal,
S akkor lefiókázok.
Olyan vagyok, mint a párom,
Bár ő kicsi t testesebb,
Szerta rtás az udva rlása,
Halat hoz fel énnekem.
Kuporodva vá rok én rá,
Extázi sba kerülök,
Nemsokára tojást rakok,
El én nem menekülök.
Szép, csendes nádas a lakom,
Úszó fészkem nagyszerű,
Vízinövényekből formált,
Viszonylag nagy légterű.
A picinyem rögtön úszik,
Feltétel nélkül követ,
Merüléskor mélybe vi szem,
Fodrozom a köröket.
Hogyha muszáj, szá rnyra kapok,
Hasí tom a kék eget,
Sebesen szállok ilyenkor,
Kitartóan verdesek.
Ne keverj össze Bankával,
Egész máshogy nézek ki,
Kemence is lehet búbos,
A tévedést zárjad ki!
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M. Simon Katalin: Az elvágyó marabu
Megunta mocsári létét sárga nyakú ma rabu, s hogy ne rágja tovább a
bú, elindult Pávaföldre, hogy ott ma jd vigaszra talál.
Ment, mendegél t, útja néhol mocsá ron á t vi tte, talált ott enni kígyót,
béká t, többet is, mint hi tte. Így erejét spórolha tta a későbbi időkre.
A tűző napon bizta tta magá t nagyon. Képzelődött az életről, mely reá
vár útja végén, a távoli pávák földjén.
Nem szá mol ta a napokat, csak rótta, rótta az uta t hol ví zen, hol szárazföldön. Repült is, a meddig bírta. Egyszer, amikor leszállott, ilyet ő
még sose lá tott, hófehér lepelre lépett. Kapkod ta is hosszú lábá t, mert
ahova érkezett, ott tél vol t, és nagy hó esett. Éhen -szomjan mi t tegyen? Se egy béka, se egy kígyó. Érezte, éhsége kínzó. A hidegtől didergett. Már bánta, hogy útnak ered t. Vi ssza nem fordul, gondolta. F áradt szárnyai t ki tárta, s a magasból kéml el t le a vál tozó terepre.
Eltel t egy hét, kettő, három, s a mikor nem bírta szárnyon, ka tonásan
lépkedett, a míg meg nem érkezett egy erdő közepébe, a pávák földjére.
A pá vák, a mint észrevették, a faágakról leszáll tak, és nézegették hid egen: égből pottyant, vagy a földből bújt elő az idegen? Csapzott szá rnya, nyaka sárga, lábán szürke hari snyája nem illett Pávaföl dre, majd
elszállásolják keggyel odébb, az erdő szélére.
Fáradt vol t, s nem finnyáskodott a messziről jött marabu, enni se kért,
csak hagyják végre, hogy reggelig aludjon.
Másnap korán, hogy felébred t, szá mba vette a környéket. Árnyas erdő ,
amerre já rt, tetemeket bőven talált. Lakmározott is egy nagyot. Majd
megállt egy ösvényen szerényen, hogy szundí tson egy keveset. Aztán
indult intézkedni, magá t létszá mba vétetni .
A pávák, lá tván a jövevényt, nem zava rta tták ma guka t. Mintha ünne pnapjuk lenne, úgy ki vol tak díszí tkezve. Tollaiknak ezer színe c sillogóra
fényesí tve, farkuk óriáslegyező. Kényeskedve sétál tak, s fennhangon
rikácsolta k.
Közelükben a ma rabu, mielőtt megszólalt volna, hangjá t finomabbra
fogta, s el mond ta, hogy azért jött olyan messziről idáig, hogy e helyen
ma radhasson sokáig.
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Megszólalt a pá vák öregebbikje:
– Mondd, idegen, miből él tél, mielőtt otthonról eljöttél? Vol tak gazdag
erdeid, tengervized, hegyeid? Mi vel jöttél idáig?
Marabunak se kellett több, hogy merik őt sérteni? Semmije sincs, f öldönfutó szegény. Jött, hogy ál mai t valóra vál tsa Pávaföldön, mert ő ezt
megérd emli.
– Na, ma rabu, itt ma radha tsz – mond ták neki kegyesen –, látod, i tt van
ez az erdő, takarí tsad rendesen! Rossza t ne halljunk felőled! Tárd ki
szemed s füledet! Tanulj meg pávák közt élni, ha e helyet szereted!

Takács Mária: Zsiráf
Áll a zsiráf magányosan,
bárányfelhők mögé kukkant,
ásít egyet jó álmosan,
ahogy a hold előbukkant.
Vajon odalent mi lehet,
nem látott, csak kis pettyeket,
tekergeti nyaká t balra,
fel és alá, aztán jobbra.
Vigyázz, zsiráf, még baj lehet,
nyakad elcsavarja fejed,
nehogy csomót kössél rája,
kusza lesz bőröd mintája!
Refrén
Zsiráf, zsiráf, hosszú nyakú,
létrával sem ér el a bú,
vidáman csak legelészel,
falevéllel megelégszel.
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Hosszú lábad milyen kecses,
mozgásod is jellegzetes,
nyelvedet, ha kiereszted,
lelegeled kinn a kertet.
Farkad végén fekete bojt,
olyan, mint egy nagy függönyrojt:
űzöd vele a legyeket
és legyezőként kergeted.
Refrén
Zsiráf, zsiráf, hosszú nyakú,
létrával sem ér el a bú,
vidáman csak legelészel,
falevéllel megelégszel.

Petres Katalin: Fecskemama voltam
Ötven év távla tából is beleremeg a szívem, és büszkeséggel töl t el a nnak a napnak az emléke. Felső-Nyáregyházá ra a Monorierdei vasútállomá sról busszal lehetett csak eljutni. Sok nyara ma t töl töttem ott ki sgyermekként. Hogyan kerül tem oda? Nos, a társbérlet szá mos há tránya
mellett ez vol t az egyik pozi tívum. Szülei m társbérletben laktak, ma
má r ez megmagyarázandó fogalom az új nemzedéknek. Szóval, a má sodik világháború után a gazdagabb, polgári lakásokat államosí tották, a
nagyméretűekbe olykor több családot is betelepí tettek. A majd ké tszáz négyzetméteres, budai otthonban előfordul t időnként négy család
úgy, hogy az özvegyen marad t régi tulajdonosnő is még ott él t az egyik
szobában. Szerencsére a szülei m jó viszonyt ápol tak a kényszerű lakótá rsaikkal, így tá rsbérlőnőnk húgához mehettem több éven á t nyaralni,
hogy a sápad t, vékony városi kislány állapota javuljon a vidéki élettől.
Imád ta m az álla toka t, a kiskacsáka t, kislibáka t, szívesen vettem részt
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gondozásukban, Manci néni nagy örömére, aki igyekezett kel tetésüket
mindig érkezésem idejére időzí teni.
Egyik nyaralásom alkal mával történt, hogy bontottá k a tehénistállót.
Az istállóba gyakran fészkel tek fecskék, mert szerették a védett h elyet és a szá mukra sok léggyel „terí tett asztal t”.
Nagy bánatunkra veszélybe kerül tek a fiókák. Manci néni férje ugyan
összeeszkábált egy polcfélét a nyári konyha falára az eresz alá, de a
fecskepár csak riad tan körözött az istálló romjai felett, a kisfecskék
meg hiába tá togtak fészkükben. Bizta ttak, ne essek kétségbe, a szülők
meg fogják találni a kicsiket, de én már szinte betegre aggód ta m magam, mi lesz addig a kisfecskékkel, hogy végül Manci néni megkérte fé rjét, tá massza a nagy létrá t a falhoz, ma jd hozzá m szól t:
- Nos, Ka ti ká m, tudom, hogy undorodsz a krumplibogaraktól, de legyet
nem tudsz fogni, mint a fecskék. Szóval, gyűjtsd ebbe a bögrébe a rózsaszín bogárlárváka t, má ssz fel a létrán, és ki skanállal etesd a fiókákat, si valkodásukra ha marabb rájuk lel hetnek szüleik.
A létra nagyon magas vol t, a rózsa szín bogarak gyomorforga tóak, mégis
legyőztem a viszolygást, hozzálá tta m az eleség begyűjtéséhez, fe lmá szta m a létrán és etetni kezd tem. Az igazi probléma csak ekkor vil ágosodott meg előttem. Öt ha tal ma s sárga, feneketlen csőr tá togott,
szerettem volna igazságosan osztani az elemózsiá t, bizony ez vol t a
legnehezebb szá momra. Megjegyezni a kapkodó fejecskék közül, hogy
ki kapott, ki nem. Figyelni, hogy a legélhetetlenebbnek is jusson vala mi.
Fél napig tartott hősies küzdel mem, mikor szól tak, hogy most már ne
menjek fel, mert a fecskepá r felfedezte a fészekalja t. Lentről figyeltem, hogy á tvették tőlem a munká t, és d élutántól már szorgal masan
hord ták a táplálékot a jövendő nemzedéknek.
Most is biztos vagyok benne, hogyha semmi má s jót nem követtem volna
el életem során, akkor sem él tem hiába. Akkor megízlelhettem a bo ldogság egy csodás morzsájá t. Ha lehunyom a szemem, ma is lá tom a hatal mas, tá togó csőröket, és hallom a fecskepá r vidám csivi telését, mert
visszakaptá k fiókáikat.
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Kutasi Horváth Katalin: Sün-dal
Ormányká mmal szi ma tolok minden gyanús jelre,
Félénk vagyok, elkerüllek, hogyha észreveszlek.
Orromból és szá mból bizony folyik a nedv ilyenkor,
Esetlennek tartha tsz joggal, de elfutok mindenkor.
Ha má r erre nincsen idő, gömbbé válok hirtel en,
Tüskéi m közt lélegzem á m, s lehet, hogy ez dicstelen,
Nem harcolok én ilyenkor, merev szőröm jól megvéd,
Keress inkább másik zsákmányt, nem én leszek az ebéd!
Elvagyok így jó sokáig, nem fára szt ki ez a póz,
Jól kiszolgál a hátizmom, aká rcsak egy hű apród.
Szeretem a bokros helyet, i mádom a korhad t fá t,
A gyökere odva s legyen, hadd üssek én ott tanyá t!
Gilisztá t és csigá t gyűjtök, húsos gyümölcs jó fala t,
A kisegeret is elkapom, de nem eszem meg a hala t.
A tojá st is szeretem á m, a fácán épp ezért utál,
De nem ismerek oly állatká t, ki jókedvűen szalutál.
Szeretek egyedül lenni, megvagyok én egymaga m,
Megvan az ideje annak, ha a sünlány sünt aka r.
Lehet akkor öt vagy ha t is, minek izgassa m maga m?
Téli álmot alszom békén, aztán jöhet a kaland!
Hempergőzöm a vackorban, a há ta mon sok megmarad,
Jó lesz majd a csemetéknek, míg má s finomság akad.
A vackomban széna, szal ma, sokféle levél lapul,
Odúm kijára tánál az észak-dél t vedd alapul!
Az egész talpa mon járok, nem úgy, mint a vad malac,
Harmincha t foga m van, míg te harminckettővel harapsz.
Karcsú kulcscsonttal születtem, ötujjas a végtagom,
Szépségem és hasznosságom tovább má r nem mél ta tom.
Hogyha dalt í rnék maga mról, nem hagyná m ki azt a tényt,
Hogy vadásza t közben bizony én is kerülöm a fényt.
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Megszelídülök én gyorsan, próbáld meg a tejec skét,
Előbb-utóbb hagyni fogom, hogy si mí tsd a fejecském.

Magyar Eszter: Farkasmancs a kézben
A csapa t az éjszaka leple alatt, óva tosan vágott neki az útnak. Néhány
nappal azelőtt döntő elha tá rozásra jutottak: menni ük kell, így az alfahí m kiad ta a jelet az indulásra. A sötétben sem iránytű, sem térkép nem
segí tette őket, csak a nagy égi lámpás, a Hold világította meg a hegyo ldalt, bizta tá sul, hogy helyesen döntöttek.
Elöl haladtak a legidősebbek, leggyengébbek, megha tá rozva a falka menetének ri tmusá t, mögöttük a legerősebb farkasok, ők képezték az élcsapatot, utánuk következtek, középen a nőstények, aztán még néhányan a harcedzettek közül, s végül, utolsónak, kicsi t lema radva, de mi nden idegszálával családja biztonságára ügyelve a vezér. Igyekezniük
kellett, hogy még a tél beáll ta előtt új otthonra leljenek.
Egy ideje aggódva figyel ték, mint lesz egyre ki sebb az erdő körülöttük.
Napról napra közelebbről hallották a villanyfűrészek visí tó, vijjogó
hangjá t, a fák reccsenését, ahogy d erekuk kettétört, csak szá mtalan
farönk marad t utánuk a reménytelen halálsoron. A város terjeszkedett,
az új házaknak kellett a hely, ők pedig ösztönösen fél tek az embertől,
szándékosan kerül ték a vele való találkozást.
Kitűnő érzékszerveik ellenére nem is sejtették, hogy valaki a messzi
tá volból figyeli őket. A tá vcsöves puská t kezében szoronga tó férfi a
szomszédos domboldalon rejtőzött. Szemében vak gyűlölet lángja lob ogott, oktalanul. Az el múl t hónapokban fel tűnt neki, hogy a környéken
újabb falkák jelentek meg, de magányos, eddig ismeretlen példányokat
is látott már.
A faluban megoszlottak a vélemények a kialakult helyzettel kapcsola tban. Egyesek szerint nem fenyegette veszély a falu lakosságát, ahogy
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soha sem tá madott a farkas még az emberre, pedig a világnak ezen a
cseppnyi szegletén évszázadok óta egymás közelében él tek, de akad t
egy-két ellenlábas, aki félel metesnek találta a megváltozott körül ményeket.
Az i tt lakók zárt kis közösséget alkottak, ismerték egymást, s bár nem
mindenki szerette a má sika t, komoly ellentétek sohasem alakultak ki.
Leginkább a vadakkal kapcsolatban adódtak nézetel térések, az állatok
életét fel tétlenül tiszteletben ta rtók és a Földön az emberi előjogoka t
vallók között.
Néha érkeztek a vá rosból új lakosok, ahogy el őfordul t, hogy egy -egy
család felcserél te a természet varázsla tos csodájá t a város kényel mével. A kőrengetegből el vágyók közül egy valaki nem is próbál t beilleszkedni, Peter, aki makacsul állt lesben éjszakánként az erdőben.
December elején, egy kora reggeli órában John ablakán, az öreg házban, ami t még nagyapja épí tett, vára tlan lá toga tó zörgetett, türel me tlenül. Gyorsan magára kapta meleg felsőjét, hogy megnézze, ki keresi
ebben a szoka tlan időben. Peter felesége áll t az ajtaja előtt, alig tudott beszélni, sírá s fojtoga tta, és piros szemei a rról árulkod tak, hogy
nem soka t al ha tott.
Kérlek, segí ts! Te vagy az egyetlen reményem! Kérlek, segí ts! –
hajtoga tta. John meglepetten, de együtt érzően nézett a feldúlt
asszonyra.
Nyugodj meg! – próbál ta lecsillapítani. – Mi történt?
Biztosan tudod, hogy Peter fél a farkasoktól , és azt is, hogy esténként az erdőt já rja mia ttuk. Sokszor csa k éjf él felé jön haza –
kezd te magya rázni az asszony, összeszed ve magá t.
Igen, tudom – hagyta rá a férfi. – Felesleges aggódásnak és ostoba félelemnek ta rtom. Többen hallották, hogy összeszólalkoztunk
má r emia tt.
Sajnálom – hajtotta le fejét az asszony, ma jd újra szemébe nézve
próbálta megpuhí tani a zárkózottságá ról híres férfi t. – Kérlek,
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-

tedd félre a haragoda t! – Kis szünet után elcsuklott hangon folyta tta. – Ma éjjel nem jött haza. A fiúk még alszanak, sietnem kell
vissza, ha felébrednek, megijednek, hogy hová lettek a szüleik. –
John a másodperc töredéke ala tt döntött.
Menj csak! Vigyázz a fiaidra! A többi t bízd rá m! – köszönt el vára tlan látoga tójá tól sietve.

Az asszony reszketve, de lelkében halvány reménnyel szaporázta meg
léptei t, hogy minél előbb hazaérjen a gyermekei hez. A hegylakó pedig
összetoborzott nagy hirtelen néhány tapa sztal t falubelit, hogy az e ltűnt ember keresésére induljanak. Négyen motoros szánnal, többen pedig gyalogosan vágtak neki az erdőnek és a keskeny ösvényeknek, különböző irányokba, hiszen fogal muk sem volt róla, hogy merre keressék.
Az el múl t napokban kellemetl enül hidegre fordult az idő, de addig szerencsére csak 20-30 centi méteres hó esett, a mi nem jelentett akadályt
a kereső csapa tna k. Johnról mindenki tud ta, mennyire tiszteli és szer eti a farkasoka t, okos, intelligens állatoknak tartotta őket, erről személyesen is meggyőződ hetett. Két évvel korábban egy tava szi napon, nagyon fiatal, fekete szőrű, sérül t farka skölyköt talált. Vadászok lőhe tték meg, talán véletlenül, de szerencsére csak a lába sérült meg. A b ehemót, szűkszavú, ki ssé morcos, kemény legény óva tosan, karjába véve
cipelte haza és otthonában ápol ta, míg néhány hónap alatt teljesen
meggyógyul t, felerősödött és gyönyörű nőstény vált belőle. Akkor vi szsza tért vele oda, a hol találta, és fájó szívvel elbúcsúzott tőle. Remél te,
hogy megtalálja az övéi t és visszafogadják. Később, ti sztes tá volság ból,
megnyugodva látta védencét, családja körében, akit Jennynek nevezett
el. Tud ta, hogy nem marad ha t vele, a nevére sem hallgatott, hi szen nem
kutya, öntörvényű farkas, békés, de nem az ember tá rsa, az erdő az
otthona, a falkához tartozik.
Ahogy elindultak, sűrű pelyhekben elkezdett esni a hó. Nehezen lá ttak
tőle, de próbál ták legyűrni a nehézségeket, minél gyorsabban haladni,
hiszen egy embertá rsuk élete veszélybe kerül hetett. Úgy beszél ték
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meg, hogy még sötétedés előtt vi ssza térnek a faluba, akkor is, ha
ered ménytelenül keresték Petert. John fejében megfordul t egy lehe tséges hely, ezért ha tározottan arrafelé tartott.
Érzékei nem csal ták meg. A fákkal körbevett, kerek, pici tisztá s, a mihez kicsi t meredeken vezetett felfelé az út, egy helyen hirtelen lef elé
ereszkedik, sőt megszűnik. Ala tta két-há rom méterrel egy ki taposott
ösvény húzódik, de ha az ember nem i smeri a terepet, és nem elég óvatos, könnyen kicsúszik ezen a furcsa kis részen a lába alól a talaj.
Néhány perc múl va az alig észrevehető kiszögel lés közelébe ért. Gyo rsan leállította a motort, leszállt a szánról, gyalogosan folyta tta az uta t.
Ahogy céljához ért és lef elé nézett, rögtön meglá tta a földön fekvő P etert. Puskája néhány méterre tőle, zuhanás közben eshetett ki a kez éből. John korá t meghazud toló ügyességgel szaladt le a mered eken, egy
alkalmas részen a férfihoz, aki nem teljesen vol t tuda tánál. Az ijedség,
a fájdalom, a nagyrészt á tvirrasztott éjszaka elgyötörte. A f ejét bi ztosan erős ütés érte, jobb lába pedig úgy tűnt, eltörött, nem tudott ráállni, így esélye sem lehetett elindulni a hosszú úton hazafelé. A fagyos
éjszakában ki is hűlhetett volna, de nem így történt. Jenny feküd t mellette, testével melegí tve a sebesül tet.
Messziről felismerte Johnt, azt az embert, aki annak idején gondosan
ápolta, meggyógyí totta . Nem felejtette el. A viszontlá tás örömére szűkölni kezdett, és a teljes bizalom jeleként há tára fordul t. Az öreg is
üdvözölte hűséges bará tjá t, de csak egy pillanatra, figyel mét pórul járt
földijére összpontosí totta. Minél előbb orvoshoz kellett jutta tnia. Kö rbenézett, tud ta, hogy tá volabb, a fák közül több szempár követi a jelenetet, de egyetlen egy sem tá madott, csak feszül ten figyelték, mi fog
történni. Jenny felállt, érezte, hogy i tt má r nincs szükség rá. John
jobbjá t nyújtotta a hős négylábú felé, aki jobb mellső lábát adta. Egy
percre kezében tartotta a mancsot, majd könnyes, hálás szemmel n ézett a távozó állat után, hi szen az életét kockázta tta egy emberért.
Peter lába a következő hetekben szépen ja vult, és belá tta, hogy menynyire tévesen gondolkodott, milyen hibásan í télkezett a farkasokkal
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kapcsolatban. Felesége az ünnepekre sütött, finom süteményekből b őven vi tt á t Johnnak i s, aki t a baleset óta családtagként ta rtott szá mon.
Karácsonykor a kis falu házainak ablakából színes lámpafüzérek világítottak a fehér tájra, béke és nyugalom lett úrrá a vidéken. Szenteste,
mint minden évben ezen a napon, a szeretet látha ta tlan hálója szőtte á t
a világot. A templomban felállított, ha tal mas, közös ka rácsonyfa mellett
a falu apraja és nagyja együtt énekel te a karác sonyi énekeket, a mi hez a
tá volból hallatszó farkasüvöl tés teljes természetességgel ad ta a kís éretet.

Diana Soto: Erdőűzés
Vadak csörtetését hallom.
Kizargatna k a bozótból.
Két lábon jönnek utána m,
Szemükben piszkos tűz tombol.
Szájukban nyál fröccsen,
Lihegnek a vér szagán,
Letört gallyak feküdnek
Halott lépteik után.
Kiáltanak. Jaj, hangosak.
Kiáltásuk fri ss csa taza j.
Az el hullottak testébe
Belerúgnak lábaikkal.
Talán egy másik világban,
A rosszaka t legyőzve,
Ők az áldozat, s én a vad,
Lá m, békén hagyná m őket.
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Tóth-Hekkel Arany: Aranyhalam
A természet szülötte vagyok,
megérint a legpa rányibb lény.
Ebihal-spi rál, vízben nyomok,
vízalj homokján táncol a fény.
Látha ta tlan és óriás csodák,
vibrálva fel- s lebukva mélyre.
Kápráza tos mí toszi pompák,
aranyhal-csillanás az éjre.
Csillagleses éjszakái mon
vizek partján találom maga m.
S behunyt szemei men suhanón,
érzem, rá m si mul aranyhalam!

Farkas Erzsébet: Sasmadár
A madarak királya
Felemelkedik s szárnyá t ki tárja
Szárnyal erdőn hegyen á t
Éles szemével mindent meglá t
Ő a szabadság jelképe
A teremtés egyik szépsége
Jellemző rá az erő s a ki tartá sa
Mindenki csodálja aki látja
Szeretnék olyan lenni mint a sasmadá r:
Szabadon szállni hol nincs ha tár
Észrevenni apró dolgokat
Mely a szívemnek örömet ad
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Szabó Eszter Helka: Kiscompó
A compók emberemlékezet óta i tt él tek ebben az árnyékos öbölben. Vízinövényből és békalencséből talán több látszott, mint amennyi víz csi llant, noha ez a vizes élőhely is a Balaton része vol t. A parton még öreg
tölgyfák is akadtak. Tövükben keskeny út kanyargott az öböl két ho rgászstégéhez.
Compóma ma i tt él t kicsinyével, aki t egyszerűen Kiscompónak hívott.
A halaknak nem vol t külön nevük, mint ahogy a névadás és a ke resztelő
szokásá t sem ismerték. A felnőtt halak annál többet tud tak viszont a
horgá szokról és eszközeikről. Compóma ma sem mulasztotta el egy percre sem, hogy csemetéjét okta ssa .
Amint a két compó egymás mellett úszott, hirtelen apró, sárga, kissé
lapított gömböcskék potyogtak a há tukra, fejükre, eléjük és mögéjük,
egyszóval mindenhová .
- Mi ez, anyuka? Ki dobál bennünket? - kérdezte Ki scompó.
- Kukorica, kicsi m. Ezzel akarnak beetetni bennünket. Szerintem gy erekhorgász lehet, mert szédületes tempóban szó rja - felel te a ma ma.
- A gyerekhorgá sz kicsoda? - kérdezte kíváncsian Kiscompó. Már sok
igaz horgá sztörténetet hallott a ma má já tól, de gyereket még sohasem
említett.
- A gyerekhorgász a felnőtt horgász kicsinye, úgy, ahogy te a felnőtt
compók kicsinye vagy - magyarázta a ma mája. Kiscompó elképed t. Ha a
halakon látszana, hogy elsápadnak ijed tükben, akkor Kiscompó most fa lfehér lett volna.
- A felnőtt horgá szok a rra taní tják a kicsinyeiket, hogy megöljenek
bennünket? - kérdezte felháborodottan. Közben észre sem vette, hogy
má r nem hullik rájuk a kukorica, mert elúsztak onnan.
- Arra taní tják, ami t ők maguk tudnak. Ők meg tudnak ölni minket, há t
átadják, a mi t tudnak - magyarázta szenvtelenül a ma ma.
- De ez nem igazság! - hördült föl Kiscompó. Mivel a halak némák, csak
annyit látha tott volna a kandi kamera, hogy több buborék jön ki a sz áján,
mint szokott. A beetetés azonban továbbra is izgalommal töl tötte el.
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- Miért kellett volna lassabban etetnie? - kérdezte.
- Nyilván azért, hogy ne gyanakodjunk, hogy horgá sznak ránk - válaszolta a ma ma, majd folyta tta -, na és, minél többet eszünk, annál lomhábbak, lustábbak leszünk. Lelassul a mozgásunk. Könnyebb lesz bennünket
horgá szni, de lehalászni mindenképpen.
Kiscompó má r soka t hallott a horgászbotról, a c sali k különböző fajtáiról. Ma mája a halásza t veszélyeire is felhívta a figyelmét. Kiscompónak
eszébe jutott, a mikor ki merészkedett ebből a az öbölből a mélyebb,
nyíltabb vizekre, ahol a gyorsabban úszó keszegekkel találkozott. Irigyelte is őket a gyorsaságukér t, de azért is, mert egyszerűen „má sok”
voltak. Ál mában néha keszeg szeretett volna lenni.
- A keszegeknek miért vannak olyan szép, hegyes úszóik? - kérdezte.
- A keszegek mélyebb vizekben élnek, a hol sebesen ára mlik a víz, ha
fújja a szél. Horgász is sokkal több van arrafelé, ezért gyorsabban kell
menekülniük. Nekünk barnás színű, lekerekí tett úszóink vannak, mert ez
szélcsendes hely. Az Anya természet minden halnak olyan úszót ad, a milyenre szüksége van - okta tta a ma ma .
- Akkor az ennivaló is más lehet, mert a keszegek nem nőnek olyan
nagyra, mint mi - gondolkodott hangosan Kiscompó. Ha a ma mája meg
tud ta volna si moga tni a buksi já t, mint az embergyerekekét a szüleik,
akkor most bizonyára megtette volna. A szeretet jeléül közelebb
úszott hozzá, lapos testét hozzá si mí totta a kicsinyéhez, majd föléje
úszott, és mellúszóival meglegyezte a há tá t. Kiscompó nagyon örül t ennek, mert ebből érezte a felé áradó szeretetet.
- Mi, compók apró vízinövényekkel, kagylókkal és néha rákokkal táplá lkozunk - tette hozzá, majd azzal folyta tta, hogy a keszegek nyíltabb
vizeiben már nem olyan dús az aljnövényzet. Ki scompó vi szont még e mlékezett rá, micsoda óriási giliszták lógtak arrafelé a horgászbotokról.
Igaz, a ma mája óvta a veszélytől, mégis úgy érezte, ott a helye. Éhes i s
volt már rendesen.
Amikor lá tta, hogy a ma mája a nád töve között élelem után kuta t, gyo rsan elkezdett úszni a nyíltabb, mélyebb vizek felé. Talán nem veszi és zre a ma ma! Aztán, ha elég ügyes, egy kövér gilisztá t talán megehet.
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Hama rosan ki is ért a parthoz. Több zsinórt is látott. Úgy lá tszik, a
horgá szoknak még nincs elég késő. Odaúszott mellé egy kicsi keszeg is,
ugyanaz, akivel még a múl tkor találkozott. Hiába egyformák a halak,
azért felismerik á m egymást!
Kiscompó akkora gilisztá t látott, amekkorá t még soha életében. Hiába
legyezett idegesen az úszóival a kicsi keszeg, hogy hagyja békén, ő
mégis meg akarta muta tni neki, hogy ők, a compók bizony bá trak! Od aúszott, ma jd óva tosan húzni kezd te a szájába. Ekkor valami éleset é rzett, ráadásul még ránga tták is, de úgy látszik, nem vol t elég gyors a
mozdulat, mert ki hasad t a giliszta. Kiscompó szerencsére beérte a l eszakad t féregvéggel, de még így is vérzett a szája az éles horogtól.
- Nem megmond ta m, te buta, hogy hagyd békén? - nevetett kárörvendően a keszeg, majd hozzá tette: - Nem véletlen, hogy ti vagytok a horgászoknak a tanulóhalak! Kiscompó szívesen mondott volna valami csúnyát,
de fájt a szája és még vérzett is. A kukacot azonban nem eresztette el.
Csak azért is hazaviszi a ma mának, gondolta, hadd lássa, milyen bátor!
Olyan gyorsan úszott haza, amilyen gyorsan egy compó csak bír. A ma mája részben örül t, hogy megkerült, részben elborzad t, amikor meglá tta.
A giliszta maradéká t Kiscompó gyorsan belelökte az iszapba, aztán a még
mindig sajgó száját tá togatta, há tha attól gyorsabban múlik a fájdalom.
- Há t ezt még megúsztad, adj hálát az Anya természetnek - jegyezte
meg a ma ma, mert a halaknak is van istene, úgy hívják, Anya természet.
A ma ma még hozzá tette, hogy bizonyára egy gyerekhorgá sszal talá lkozha tott, aki nem rántotta fel elég hirtelen és ha tározottan a ho rgászbotot, mert akkor Kiscompót má r rég kupán csapták volna, ma jd az
emberanya a kondérban rotyogta tná, vagy forró olajban kisü tné.
Kiscompó utál ta ezeket a há tborzonga tó történeteket a halálról. A giliszta nem i s ízlett annyira, talán a szájfájás mia tt, ki tudja? Megké rdezte azért, miért ők a „tanulóhalak”, mi re a ma mája megnyugta tta,
hogy a keszegek is azok, ráadásul a halárusoktól inkább keszeget ves znek az emberek, mint compót. Ja, és sose felej tse el Kiscompó, hogy
ebben az öbölben sokkal kevesebb a horgá sz, továbbá bőségesen van
élelem!
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Kutasi Horváth Katalin: Mókus-dal
Száraz, árnyékos erdő a vágya m,
Hol nagyra nő a lucfenyő,
Az oly finom tobozt termő! (Jé, a farka m napernyő!)
Több lakást is megépí tek,
Spájzból nekem jó sok kell,
Hisz a boltba sose ugrok el! (Az ágak végét kapom el.)
Van, hogy va rjúfészket szerzek,
S alakítom kedvemre,
Csak a kullancs és a bolha van ilyenkor terhemre!
Odvaka t is lá toga tok,
Fészkem mohával bélelem,
Legyen bogyó, gomba, dió, egyszóval sok élelem!
Kedélyesen kúszok -má szok,
Ágról ágra szökdelek,
Szakadatlan mozgolódok, ha má r egyszer fölkelek!
Ira modok, meg -megállok,
Kitűnő úszó vagyok,
De most hangya tojást látok, ne hidd, hogy soka t hagyok….
Folyton nyaloga tom maga m,
Tisztálkodok eleget,
Kora reggel kóborolok, nem bírom a meleget!
Félek nagyon a záportól,
A vi hartól meg rettegek,
Megérzem én a vál tozá st, füttyentek és csettentek.
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Nemcsak az esőtől félek,
A nyuszt lehet a végzetem,
Bozontos farka m a legszebb, ez megrögzött képzetem.
Sokan nem szeretnek engem,
Kártékonynak ta rtanak,
Vígan élek együtt ezzel, csak békében hagyjanak!

Dél Tamás: Cápa-várta
Ez az öt perc oly drága.
Ér-e ennyi t
egy mosolygó szemnek a világa?
S a parton állva
riadtan vá rja.
Pedig milyen gyönyörű
a tengernek virága!
Egy emberélet
lett az ára!
S most dől el,
hogy kettőnk közül
ki az igazi cápa!
Egy hordóba zárva,
a ti levegőtök má ra
nekem iszonya t.
Bárcsak levethetném
emberi arcoma t!
De a szí vemet
nem lehet...
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S én most sem bán tok senki t.
Csak ijesztgetek.
Mikor mindenki menekül,
csak akkor
ma radha tunk egyedül.
Hiszen ott vár Ő,
kinek szeme
csak akkor mosolyog,
ha a tengerbe gázolva
feltűnnek
a közeledő
cápauszonyok.

Holécziné Tóth Zsuzsa: Madárlesen
A Magya r Madártani Intéze t Kuvik Munkacsoportja 2003 óta önkéntesek munkájára is tá maszkodik. A munkacsoport alapvető tevékenysége a
költőhelyeket veszélyeztető tényezők elhárí tá sa, vala mint mesterséges
odúk telepí tése révén az állomány fenntartá sa. Emellett a folya ma tos
költőhely-regisztrálás, élőhely-térképezés és a táplálkozásbiológiai feltételek elemzése is a feladatkörünkbe tartozik – magyarázta lelkesen
Má té a vele szemben ülő lánynak, aki ennél a kijelentésnél meglepődö tten felsikkantott, mert lelki szemei előtt megjelent a fiú, amint egy
csapdával éppen egeret fog a baglyoknak:
- Jaj, csak nem fogtok nekik egeret is?
- Á, nem, megfogják ők azt maguknak, mi legfeljebb a bagolyköpetet
tanul mányozzuk, hogy megtudjuk, mi mindennel táplálkoznak az
utóbbi időben.
A lány elborzadva a hallotta któl felpa ttant az asztal tól, és közöl te, kimegy a mosdóba. Kicsi t sok volt, a mi t az el múl t negyedórában mesél t
neki ez a csodabogár, gondolta ki megy és összeszedi a gondolatai t – és
elgondolkodik azon, mivel kellene ezt a fiút lerázni.
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Új ismeretség vol t ez, alig néhány hete kezd tek levelezni egy tá rsk ereső oldalon, és ez vol t az első találkozásuk. Má té – ez a magas, barna
szemű, göndör hajú, szemüveges fiú – biológusnak készül t, szabadidejében a Kiskunságot járta. A fokozottan védett kuvik életén ek a megfigyelésével töl tötte idejét a pusztában – ott pedig köztudottan ri tkán
járnak lányok, így bará tai nóga tására fogott az internetes tá rskeresé sbe. Nem vol t benne nagy gyakorla ta – igazából nem is tud ta, mivel kellene az első randevún lekötni egy lány figyelmét –, há t úgy gondolta, mesél a hobbijáról, remél ve azt, hogy a lány hirdetésében a „természetet
kedvelő, kirándulni, túrázni szerető” részt szó szerint lehet érteni.
Valójában Ani ta - a mikor ezt írta - tengerpa rti sétá król, alpesi túrázásról ábrándozott, és eszébe nem jutott, hogy a nyarat egy folyó szúnyogoktól hemzsegő árterében felállított kunyhóban, egy kényel metlen
gumi ma tracon fekve töltse, kezében egy távc sővel, melyen á t a kisz áradt vén fűzfa ágán üldögélő baglyot figyelheti napestig. Amí g a mo sdóban a sminkjét igazga tta, azon tűnődött, hogyan kellene ezt a sz egény fiút úgy lerázni, hogy meg se bántsa – hiszen értékel te ő a lelkesedését, de hogy ő a kedvéért a plázázás helyett a pusztá t járja a tanyavilág „halálmadara” kedvéért? No, azt nem!
Amíg ott tűnődött, hirtelen egy tüsszentést hallott. Megvan – villant az
agyába a megoldás - azt fogom mondani, allergiás vagyok a széná ra,
ezért sohase mehetnék vele madármegfigyelésre, úgyhogy inkább k eressen má st. Igen, ez jó lesz – gondol ta. Hallotta m már olya t, hogy valakinek szénaná thája van – biztos így hívják, ezt fogom mondani! Ezután
a biztonság kedvéért beállította a telefonjá t, hogy húsz perc múlva j elezzen – így lesz oka gyorsan elbúcsúzni, ha addig nem tudja a fiút l erázni.
Máté örömmel várta vissza a lányt a mosdóból, tetszett neki, ahogy a
magas, karcsú, hosszú vörös hajú lány az asztalok között szlalomozva k özelített hozzá. Szép – gondolta – de azt majd mondom neki, hogy ha terepre megyünk, fonja be a haját, mert különben beleakadhat az ágakba.
- Rendel tem neked fagylaltot, a míg odavol tál – mond ta a fiú mosolyogva. – Remélem, szereted.
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Jaj, fagyit?! Abban rengeteg a kalória! Tudod, vigyáznom kell az al akomra …
- De há t Te nagyon csinos vagy! Csinos is és szép is, miért ne ehetnéd
azt, a mi t szeretsz?
- Á, ezt ti fiúk nem érti tek! Ha azt akarom, hogy jól muta ssak jövő
nyáron bikiniben a tengerparton, folya ma tosan vigyáznom kell magamra – mond ta, és azzal a lendülettel odafordult a pincérnőhöz,
hogy lemondja a fagylaltkelyhet, a melyet akkorra már éppen elkészítettek.
Má té ki ssé leforrázva ült ott: bántotta, hogy melléfogott a rend eléssel,
és szid ta magá t, hogy miért is nem várta meg a lányt, hogy megkérde zze, akar-e fagyit. Nem tud ta, hogyan tovább, ki kell -e engesztelnie,
vagy hagyja a csudába az egészet, és kezdjen el újra mesélni az imádott terepmunká ról? Hiszen az az ő igazi világa, nem az udvarlás.
A lány – miután a fagylaltkelyhet ásványvízre cserél tette, mintegy engesztelésül – megkérte a fiút, meséljen még a madármegfigyelésről.
Csevegtek még vagy húsz percet a természetről, meg a kozmetikusi
munká ról, ami t a lány szeretne megtanulni, mert jelenleg c sak körmö sként dolgozik, és úgy többet lehetne keresni … ma jd a mikor a lánynak
megcsörrent a telefonja, gyorsan felállt, hogy el kell rohannia, mert
házhoz jár dolgozni, és most hívta a kuncsaf t, hogy ugorjon fel.
- Muszá j mennem! Majd rád írok estére, addig is szia – mondta a lány,
és elvi harzott.
A fiú csak ül t, eszegette a félbehagyott süteményt, és azon gondolk odott: va jon így, ezzel a kis táskával, a manikűreszközök nélkül, hogy fog
dolgozni? Vagy alibi volt az egész, csak meg aka rt tőle szabadulni?
Hazament az albérletébe, és várta az estét. Nézegette a fotóka t, melyeket madármegfigyelés közben a kunyhóból készí tett, és eszébe jutott, ezt nem is mond ta a lánynak, hogy mennyi re szeret fényképezni.
Akkor is éppen róla gondolkodott, a mikor jelzett a telefonja: Viber
üzenete érkezett:
„Bocsi, de meg kell mondanom, hogy rajtad kívül mással is elkezd tem l evelezni, és úgy érzem, vele hosszú távra tervezhetek. Ja, és egyébként
-
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is: allergiás vagyok a szénára – tudod: szénaná thá m szokott lenni –, úgyse tud ta m volna Veled menni a legelőkre.”
Má té nagy sóha jtással tette le a telefont. Szóval szénaná thája van a
széná tól? Nem tud ta, bosszankodjon vagy neves sen a szakí tásnak ezen
a mód ján. Tud ta, érezte ő, hogy úgyse sikerül, bele se kellett volna fo gnia ebbe a társkeresésbe.
Az órá jára nézett, és gyors mozdulatokkal csomagolni kezdett: ha siet,
még eléri az esti gyorsot, haza megy, és reggel már mehet ki a terepre!
Igen-igen, az az ő világa, az erdő és az ártér, legalább megnézi most
ősszel is. Bár a madarak nagy része már útna k indult délre, talán tud
még fotózni pár vörös vércsét, vagy szalakótá t, de ha má st nem, a szőlők fölött köröző seregélyeket mindenképpen. Lehet, hogy kissé hűvös
lesz már a repkénnyel befutta tott kunyhóban az alváshoz, de nem bá nta: el ha tározta, hogy két napig kint marad fotózni.
A gondolattól, hogy holnap már ott lehet, jobb kedvre derült. Eszébe
jutottak Szabó Lőrinc csodaszép sorai, és a míg a lépcsőn trappol t lefelé, ezt i smételgette:
„Kunyhóm falán az ősz mosolya táncol, / barátai m a fák s a farkasok.”

M. Simon Katalin: A párnás strucc
Történ t egyszer egy faluban, hogy egy gazda valahonnan kerí tett egy
struccot, bevi tte a majorságudva rba, és ott elenged te. Mikor a strucc
új otthonában körülnézett, mi t lá tott? Innen -onnan, a ház sa rká tól, a
ketrecek s a farakás mögül mindenféle tarkabarka apró jószág leskelődött rá . Csak a házőrző kutya állt ki nyíltan az ól elé, mint akinek kötelessége mindent tudni és látni, ami az udvarban történik. Egy ideig fo ntoskodva szaladgált láncán előre-há tra, mél ta tlankodott is, de nem túl
hangosan, mert úgy í tél te, hogy a jövevény nem jelent veszélyt az udvar
lakói számá ra.
Nagy madár vol t a strucc, és ha magá t ki húzta, még nagyobbnak lá tszott. Két méter magasságából nézett le a környező világra. Míg fel-
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mérte az udvart, a libák, tyúkok, pulykák, kacsák ti tokban bá mul ták, de
őt ez nem zavarta . Sejtette, hogy madara t, mint ő, még nem lá ttak.
Egy idő után az udvar lakói előmerészked tek. Tisztes tá volságból körbeállták az idegent, és most már nyíl tan bá mul tak rá, miközben ő ott
állt közöttük mozdulatlanul. Bírta a helyzetet, hiszen a maga fajtái k özött nem vol t ekkora figyelemben része soha. A kakas azonban ha mar
véget vetett a szájtá tásnak. Érdes hanján nagyot rikkantott, a mi azt
jelentette: „Má r csak ez hiányzott!”
Ennyi kellett, s az udvar lakói szempillantás alatt szétszéled tek, hogy
aztán i tt-ott újra csoportokba verőd ve, okos gondolatoka t cseréljenek
a jövevénnyel kapcsola tban.
A strucc pedig egy csendes zugot keresett, ahol pihenhetne, de mivel
olyant nem talál t, mert az udvar minden szegletében folyt a terefere,
há t megáll t a kút kávája mellett, a melyen a teli vödör magányosan gu bbasztott. Szomja s vol t, há t kortyol t a vízből, majd fejét leha jtva elbóbiskolt, de csak úgy lopva, mert közben fel-felriad t. Ezt a szokásá t
ősei től örököl te, akik a távoli Afrikából származtak.
Egyszer arra lett figyel mes, hogy az udvarban nagy a nyüzsgés. A sok
kis termetű udva ri madár egymást lökdösve kapkodja fel a magoka t,
amelyeket a gazdasszony szórt eléjük. Korgó gyomra arra bizta tta, i nduljon ő is élel met szerezni, de az ember má r jött is a szá mára elők észí tett vedernyi finom fala ttal.
Amikor az est beáll t, az ud var elcsendesedett. Csak az ólakból halla tszott még az alvás előtti sutyorgás. Akkor a gazda kinyitotta az istálló
melletti kiskaput, és rajta á t a há tsó kertbe terel te az ud var közepén
egyedül álldogáló struccot, hadd legeljen ott kedvére a holdfényes é jszakában.
Másnap reggel a strucc vol t az első, aki megjelent a majorságudvarban.
Mohón felhabzsol ta az eledel t, melyet elébe tettek, ivott a vályúból,
ma jd felfedezte az ő méreteinek megfelelő óriási homokozót, a melyben
kedvére meg is fürdött. Aztán tértében -fordultában meglá tta az első
udvar felé tá tongó kaput, és mintha csak az ő szá mára hagyták volna
nyitva, á tsétál t ra jta, és máris ott állt a tornác előtt, ahova a gazda sz-
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szony épp levegőzni rakta ki a párnákat és paplanoka t. Egy ideig bámu lta a hófehér ágynemű t, aztán gondol t egyet, és a rakás tetejéről elvett
egy kisebb párná t, csőréből a szá rnya alá rejtette, és mint aki jól v égezte dolgá t, vissza ment a majorságudva rba, amelynek kapujá t a gazda
bezárta utána. Sétálga tott az ud varon, de nem lel te nagy örömét a bban,
hogy folyton kerülgetnie kellett a zt a sok ta rka apróságot, a mely mi ndig a lába előtt szaladgált. Így há t megáll t a há tsó kert kapujában, és
várta, hogy beengedjék az este óta i mmá r övének vél t birodalomba.
A gazda észrevette a kiskapuban várakozó óriásmadará t, és megértve
óhajá t, beenged te, hogy ott érezze jól magá t.
Amint a tága s kert nyújtotta nyugalom átjárta belsejét, a strucc el őhúzta szárnya alól a kispárnát, rá tette egy bokorágra, és fejét ráha jtva
szundított egy keveset, majd újra el rejtette. Valahányszor bóbiskolni
tá mad t kedve, megismételte ezt a mások szemében különcködésnek
tűnhető műveletet.
Egyszer aztán a gazda meglepte kedvencét, a mint éppen az elveszettnek hi tt kispárnán szundikált. Elá mul t azon, a mi t lá tott, de nem za varta
meg pihen ését. Aznap éjjel azonban keveset alud t, gondolkodott. Ha jnalban szólt feleségének, hogy lássa el ő a reggeli teendőket a majorság
körül, mert neki sürgős dolga akadt a szomszéd faluban. Az asszony
nem firta tta, hogy mi lehet az a sürgős dolog, bízott a férjében, há t
azt mond ta, járjon szerencsével. Az ember befogta a lovaka t a nagy
szekér elé, és elindult.
Alig harangoztak délre, a mikor vissza is érkezett útjáról, a szekéren egy
szépséges fekete tollú hím struccal, akit há tra terel t a kertbe nőstény
párjához, és ott magukra hagyta őket, hadd örvendezzenek egymásnak.
A gazda soha többé nem lá tta búslakodni a nőstény struccot. Időnként
azonban hallotta a kertből a hím hangjá t, és tud ta, hogy olyankor násztáncot lejtve udvarol párjának.
Hogy mi lett a kispárna sorsa? Há t azóta, hogy megjelent a kertben a
fekete hí m, a kispárnán két struccfej si mul t egymá s mellé. S a mikor eljött az ideje, a hí m kiásta a fészket, beletették a ki spárná t, rá az
anyamadár a tojá sai t, és egymást vál tva kiköl tötték első fiókáika t.
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Farkas Erzsébet: Gólya
Ha a kék égre felnézel
Csodás madár repül feletted el
Kitárja hosszú szárnyai t
Szélben szállva vi torlázik
Mél tóságteljes a megjelenése
Dicséretes az élete
Mindig hűséges párjá hoz és megvédi
Utódai t gondozza s taní tja repülni
A családjáért odaadná az életét
Sok ember szá má ra lehet példakép
Messze hangzik a kelepelésük
Így történik az üdvözlésük

Takács Mária: A sas röpte
Fénylő égbolton villanás,
két tágra nyi tott fénylő szárny,
nézd, má r csak egy szemvillanás,
és mári s fel tűnik egy árny,
hasí tja mélyen az eget,
nem ismerve ha tá roka t,
eléd tá rva a végtelent,
élvezve zuhanásoka t,
nem ismerve korlá toka t,
köszöntve fénylő csillagát,
s ledöntve így korlátodat...
hogy érezd a szabadság illatá t!
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Kühne Katalin: Csipkéskúti ménes
árnyékok és fények
száguldó ménesek
sörényük lobogó
patájuk dobogó
csikó ölel kancát
gyermeke az anyjá t
egymásra vigyáznak
ők már eggyé válnak
egyikük megfordul
a többi is mozdul
csillagos homlokuk
ezüstje domború
lovacskák hegyre fel
ma jd újra völgybe le
rohannak vágta tnak
ritmusra mozognak
testük hajladozik
fényben megfürdőzik
kanca és csikaja
szépség harmónia
mozdulat zenéje
ti szta fehér fénye
éjfekete színek
boldogságos szívek
***
Ajánljuk a VERSLISTA YouTube csatornáját is,
ahol több száz Verslistához kapcsolható írás videofelvételét
nézheted/hallgathatod meg: http:/youtube.hu/Verslista
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Diana Soto: Kopoltyúrés
Lebegek.
Kopoltyúm mozdul.
Üresek
a napbuborékok.
Keresem
algás helyedet.
Helyesek
e csillaggyerekek.
Eresszetek.
A háló szakad,
szabad
a tenger könnye.
Benne
megtalálod magad.
S a halak
között, talán,
akad
igaz barát.

Tóth-Hekkel Arany: Madárvilág
Simoga tó madárének
ébreszt hajnalokon.
Erdőszélin járok-kelek,
ifjan, mint egykoron.
Évnek őszein, telein,
serdül a zöld ta vasz.
S madárfüttyös évszakjain
kél cinegepanasz.
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Súgnak-búgnak a gerlicék
hársfá m koronáján.
Vidám kék szajkó -csivi t kél
Lélek barázdáján.
Szívküldi: szívbe gyürkőző
vörösbegy-tollazat.
Búbos banka... nyűgöző
szivárványboltoza t!
Piciny kolibrik, bűbájos,
színpompás ruhában.
Csüngnek mézkelyhű virágon,
arany napsugárban.
Gólyáék a villanypóznán
nevelnek utódot.
Sok kis veréb ugribugrán
képez nagy csapa tot.
Sokszínű a madárvilág
apraja és nagyja .
Húsevő, zöldevő: biz á m!
Vegyes a paletta.
Kérded, mi az a húsevő,
zöldevő? Mesém vár
reggelig. Míg ébred sz, őrzöm
néked e szép varázst.
Még egy ablakra pillantás,
fekete frakk, fehér
mellényes fecskecsapá s,
nyugvó pillanatér'!
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M. Simon Katalin: Bagoly-mese
A tél utolsó napján Bagoly Béla, nemzetségének jeles tagja, egy fenyőfa
ágán ült és a környéket szemlél te. Tetszik nekem ez a hely – gondol ta –
és á tröppent a szomszéd ágra, a hol várta Bagoly Bori, ki t társául választott.
– Lá tta m pár üres fészket i tt a környéken, nézegesd meg, s a melyik n eked jobban tetszik, az lesz a mi otthonunk – huhogta kedveskedve Bagoly Bori fülébe.
Amíg ott üldögél tek egymá s mellett a fenyőfa ágán, Bagoly Béla fejében boldog gondolatok jártak. Milyen szép az én ará m! Szeme élénk, n arancsvörös, ilyen szemet más madárnál nem is lá tta m, s ha egymá st
nézzük szemtől szemben, rá m ragyog az éji égről a hold s a csillagok
fénye. Tollruhája puha bársony, és a színe akár a fenyőfák törzse,
szürke, barna, fekete és sárga keveréke. Hosszú szárnya kec sesen simul testéhez, a mozgása gyors és csendes, és ha repül, némán suhan.
Tudom, ha ő lesz a párom, a míg élek, meg nem bánom.
Bagoly Bori hírből tud ta, hogy az ő ti tkos hódolója képzett harcos, aki
bajban meg nem há trál. És amióta megismerte, látja szemében az erőt,
hogy figyelme lankadatlan, bátor, merész, mindig megérzi a veszélyt.
Bízik benne, és má r tudja, Bagoly Béla lesz fiókáinak apja.
Kedvesének kérésére Bagoly Bori fáról fára röppent a kaszáló széli kis
kerek erdőben, míg egy fenyőfának a harmadik ágán talált egy tágas
fészket. Nem vesztegették az időt, beköl töz tek és boldogan tervezgettek.
Nemsokára Bagoly Bori a fészekbe négy szép tojá st rakott. Éjjel nappal melengette testével, míg gondos tá rsa vadászni járt, és ellátta
őt naponta többször finom falatokkal. Csak este szállt ki a fészekből,
hogy lábá t, szá rnyá t nyújtóztassa, s elrendezze tollait. Amíg párja sz építkezett, a fészek mellett Bagoly Béla őrködött.
Amikor elérkezett a napja, négy tojá sból kibújt négy pi hés fióka.
Attól kezd ve zajos lett a fészek, mert a kis pihések reggel től estig
étel t követel tek. Egyéb dolguk nem vol t, ettek s növeked tek. Hanem az
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apjuknak egyre több gond jutott. Reggel től estig egyet lótott-futott ki a
legelőre pocokpecsenyéért, s amint elfogyott, nyomban frisset hozott.
Amikor a fiókák nagyobbacskák lettek, már anyjuk is kijárt vadászni a
rétre. Olyankor az apa éberen vigyázott, hogy a fészek közelében ellenség ne járjon. Így tel tek napjaik. Békességben él tek, nem vol t ok p anaszra.
De szép életüket sok apró madár megirigyel te. Egy reggel Ba goly Bori t
egy sereg körül vette és felborzol t tollaik mögé rejtőzve lármáztak, gúnyolódtak, kohol t váda t rikácsol tak, hogy Boriék, amikor éjfél t üt az
óra, vijjogva repülnek ki a kaszálóra, ott boszorkánnyá válnak és seprűnyélen szállnak a falu tornyára, hogy halál hírét szórják á rta tlan háza kra. S ez még nem vol t elég. Némelyik madár odáig vetemedett, hogy
éles csőrével Bori tollaiba csípett, éppen mikor Bagoly Béla hazafelé
repül t, s lá tta Bori já t az í télkezők előtt. Zsákmányá t egy bokorba re jtette, s tüstént beröppent a kör közepébe. A csúfondá ros sereg a mint
látta, hogy áldozatának megérkezett párja, kénytelen-kelletlen elcsendesül t. Néma gőggel nézték, hogy a bagolypár bölcs fegyelemmel a kö rből felszáll.
Amikor fészkükhöz értek, meglepődve láttá k, hogy fiaik eltűntek. Arra
nem gondolta k, hogy bajuk eshetett, annál inkább hitték, hogy szaba dságra vágytak, s mert repülni csak rövideket tud tak, az oktalan fiókák a
fészekből kiugrál tak, s onnan le a földre. Aztán addig szökdéc sel tek,
amíg kiértek a legelőre.
Valóban így történt, eljött az ideje, és a bagolyfiak elhagyták a fészket.
Bagoly Bori s Béla egy fenyőágon ülve az idő múlásán töprengett: Tegnap
még i tt vol tak, s ma üres a fészek, a réten ugrálnak a kis szökevények.
Teltek az órák, s mire a nap lement, a bagolyfiókák nagyon megéheztek.
Pi-í, pi-í, pi-í – segélykérésüket a szél messzire vi tte. Anyjuk meghallo tta, s vacsorá val repül t fiaihoz minden áldott este.
Egyik nap a bagolyfiókák versenyeztek, hogy melyikük ugrál messzebbre
a réten. Négyen négy irányba bukdácsol tak a zsombékos terepen, a mikor egy vizsla tűnt fel a látha táron, gazdája is ott állt tőle nem túl távol. A vizsla egy percig tétovázott, majd futá sba lendült. Amikor c élhoz
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ért, megállt. Remegett minden ízében, de nem ugrott, várta gazdája p arancsá t. A dermed t csendben úgy tűnt, hogy mind en rendben, a mikor a
gazda odaért, s od ébb a fűben a bagolyfiókát észrevette. Áll t szegény
és bá mul t, el nem képzelhette, miért e felhajtás. Gyá mol talanul billent
egyet-kettőt, ugrani készül t, mikor a kígyó a fűből felemel te f ejét, és
sziszegve siklott kiszemel t áldoza ta felé. A ki s bagoly nem mozdult,
mint aki t megbűvöl tek, de a kutya lendül t, fogai közé kapta, messze f utott vele, a bámuló kis baglyot a fűben eleresztette, és tüstént vissz afordult, hogy gazdájá t megkeresse.
Másnap este, a mikor anyjuk a vacsorá t hozta, fiókái t egy különös f észekben találta . Fonott kosár vol t az, szal mával bélelve, árgus szemek
elől gondosan elrejtve. Fel vidult lélekkel repül t Bori a párjá hoz, hogy az
éj csend jében együtt örüljenek a történt csodának.
Ennek a mesének i tt nincs végződése. Meséld tovább te, míg eljutsz a
végére!

Kutasi Horváth Katalin: Fakopáncs és Csuszkafi
Az erdő sokszor zenél. A szél is különféle dallamoka t idéz, zúga tja a
lomboka t, a patak is örökösen kicsacsogja ti tkai t, gyakra n zörrencsörren a bokor, az aljnövény, az avar. Kisebb -nagyobb állatok nesze znek, röppennek, csörtetnek, s a legkülönfélébb madarak színezik a so kféle hangot, hogy létrejöhessen egyféle ha rmónia, nyugalma t teremtő
összhangza t. Ám úgy tűnik, olykor megzava rja némely erdőlakó ezt a
békés szi mfóniá t.
– Mondd csak, komá m, mikor hagyod már végre abba a dobolást?
Folytonosan felvered az erdő csendjét! – kérdezte a szürkéskék há ttollait felborzoló csuszka, miután napokon á t nagyfokú türelemmel vi sel te
a fakopáncs ügyködését.
– De hisz i tt mindenki mondja a magá ét, Csuszkafi! Ez i s hozzá tartozik az erdő életéhez! Azt hi ttem, ebben a sokféleségben fel sem tűnik
senkinek az én kis ténykedésem…
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– Hát nehéz volna nem kihallani a sokféle csicsergésből ezt a véget
nem érő, folya ma tos kopácsolást!
– Most belém akarsz kötni?
– Dehogy! Csak érdeklődnék. Eddig is kopogta ttál néha, de most eg yfolytában le nem állsz. Nem fájdul t még meg a c sőröd? Nem kaptál ag yrázkódást?
– Ugyan, te! Hisz erre születtem! Úgy beszélek veled, mint fiú a fiúval. Ilyenkor, nászidősza kban végképp nem bírok maga mmal, egyszerűen
muszáj dobolnom. Minél korhadtabb fá t lá tok, annál nagyobb az ing erem…
– Á, így már világos! Egyébként szép kis tojót, ta karos ki s menyec skét találtál magadnak, meg kell adni! És szorgos is. De nem lenne elég
egy fészek? Má r vagy a negyedik fá t kezdi feltörni …
– Látom, nagyon a bögyödben van a kopácsolásunk…
– Dehogy, csak kíváncsi lennék, mi vezérel benneteket!
– Tudod, az én kis drágá m egy maxi malista. A legjobba t akarja a fiókáinknak. Ami elsőre jónak tűnik, kiderülhet, hogy mégsem az. Nekünk
sem mindegy, hisz több mint két hetet kotlik majd Kopáncska, és én is
ülöm majd a tojásainka t! Legyen csak minél kényel mesebb az odúnk. T alán még a seregélyt is sikerül egy kicsi t megtévesztenünk…
– Rendben, má r értem, tegyétek csak, a mi re az ösztönötök hajt!
Igazatok van! Azt a fránya seregélyt ta valy a saját szememmel látta m,
ahogy kidobálta vala melyikőtök fiókáit a fészekből, hogy elfoglalhassa
azt. Tényleg nagyon kell vele vigyázni! A mi szűk bejára tú odvunkba nem
fér…
– De a karvalytól nektek is óvakodnotok kell!
– Igen, sajnos nincs mindig nyugalom és béke a mi szép – a múgy
csendes – ki s erdőnkben!
– Te már gondoskod tál utódokról, Csuszkafi?
– Persze, csak nem vertem nagy dobra … – c siripel te szégyenlősen, de
büszkén, miközben odébb csusszant, ma jd felreppent. – Vigyázza tok
ma jd a kicsinyeitekre! – tette még hozzá köszönésképpen.
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PETRES KATALIN:
ALKOTÓI KÖZELKÉP – KOVÁCS LÁSZLÓ (KOVYCS59)
- Írói nevedben az 59 -es szá m születési évedre utal. Mesél j magadról!
- Hogy ki vagyok? Kovács László a nevem, szeretem, de tuca tnév, ezért
biggyesztem oda mindig a Kovycs59-et i s. 38 éve nős vagyok, egy fia m
van, de ő már nem él velünk, kirepül t. Az irodal mon kívül szeretem még
a természetet, horgá sza tot. Oroszlányon jöttem a világra egy bányás zváros épülésének kezdetén 1959-ben. Az ál talános iskolát és a szakmunká sképzőt is i tt végeztem. Minden a városhoz kötött, valahogy b elenőttem, mint a fái, bokrai az erdőnek. Szeretek i tt éln i. Életemben
má r a föld alá költöztem, fél életem a bányában töl töttem. 1973 és
2004 között 5055x8 órá t dolgozta m a mélyben. Soha nem tagad ta m,
hogy bányász vagyok; büszkén vallom ma is. Felső végzettséggel nem
büszkélked hetek, a munka mellett érettségizte m le és végeztem el három technikumot. 2004-ig bejárta m a csilléstől a főaknászig minden
lépcsőfokot. Így kedvezménnyel mehettem nyugdíjba 45 évesen.
- Mikor kezdődött vonzalmad az irodalomhoz és a versekhez?
- Az irodalma t mindig szerettem, de vonzódásom felnőtt fejjel vált teljessé. Bányász lévén három műszakos munkarend mellett nemigen vol t rá
időm. Az olvasás azért kedvenc elfoglaltságaim között vol t, a verseket is
kedveltem mindig. Korkedvezményes nyugdíjba vonulásom fordulópont
volt az életemben. Igaz, a földalatti munka nagyon megvisel te a szervezetemet, fájt minden csontom, jöttek a bajok sorba n. Ha marosan kórházba kerültem, én, aki soha életemben még orvosnál sem nagyon volta m.
Furát fogok mondani most, ennek az epizódnak köszönhetem, hogy verset
kezdtem írni (az 1976-77-es évek próbálkozásai után, 30 évvel később).
A kórházban jöttem rá, ahol elég sűrűn aratott a kaszás, ha elmennék, nem
maradna utánam semmi, vágyat éreztem, hogy valamit alkossak. Hagyjak
valamit, ha távoznom kell, ez motivált akkor. Adott volt régi spirálfüzetem
néhány rossz verse és az akaratom, hogy megtanuljam a versírást.
- Hogyan találtál rá a Verslistára, miután írni kezdtél újra?
- Próbálkozta m és próbálkozom ma i s, több-kevesebb sikerrel. Az internet világa is ekkor vonult be az életembe, olva sok rajta – hisz időm
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most már van rá – nagyon sokat, minden verset, a mi elém kerül, ízlelgetek, megpróbálok tanulni belőlük. Én még nagyon kezdő vagyok a „sz eren”, félig sem ta rtom köl tőnek maga m, a hhoz még nagyon sok tava szt
meg kellene élni. Addig maradok verseket szere tő és íroga tni próbáló
emberke. Az interneten nagyon sok irodalmi csoport tagja vagyok, k özöttük talán a Verslista vol t az első, ahova bekértem maga m 2014 -ben.
Jól érzem azóta i s i tt maga m a neten és a levelezőlistán, jelen vagyok a
tagok között, remélem, ha mozgásom tovább javul, személyesen is megismerhetem ta gjai t. A Verslistának köszönhetem az első nyomta tásban
megjelent versei met, és az antológiákban szereplés is i tt valósul t meg
először. Jó érzés vol t lá tni! Nagy köszönettel tartozom nekik és ti sztelettel gondolok rájuk.
- Kik a legkedvesebb íróid, költőid?
- Kedvenc írói m Fekete István, Moldova György, Jókai Mór. A köl tők,
há t ez nehéz kérd és, mindenevő vagyok, szeretem a régieket és a ko rtá rsaka t is. A régiek közül talán Ady Endre, József Attila vi szi el a
pálmá t. A kortá rsak közül nem emlí tek senki t, tudnék, de nem teszem.
Van néhány a Verslista tagjai között is, akinek írá smódjá t, versei t n agyon kedvelem.
- Terveid a jövőre?
- Tervei m nem nagyok, inkább vágyaim vannak még a bakancslistán. Egy
kicsit jobb egészséget szeretnék, a mi nagyobb mozgást engedne sz ámomra. Megtanulni a versírást, jó verseket szeretnék alkotni, és egy két kötetet, a minek a nyomdaszagá t szeretném még érezni, és csak az
enyém!
***
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