


Hajnal Könyvek 10. 

 

Virágok 
 

haikura 
pundurkára 
apevára 

 

 

 

 

 

 
 

2021



Sorozatszerkesztő: Baranyai Attila 
 
 

 
 

 

Tipográfia: Baranyai Attila 

 

Nyelvi lektor: Kutasi Horváth Katalin 

 

Grafika: Göllönt Janka 

  

 

ISSN 1587-2912 

 

 

 

 

© Vizuális Pedagógiai Műhely Bt. 

 

 
Minden jog fenntartva, beleértve az egész vagy a  

részletek reprodukálásának jogát! 

  

 

 
 
 

Köszönet a Vizuális Pedagógiai Műhely  

Módszertani Bt.-nek, hogy segítségével 

 létrejöhetett e kiadvány, 

továbbá köszönet a szerzőknek az írásaikért. 

 

 

 

Megrendelési cím: 

Baranyai Attila 

8263 Badacsonytördemic, Római út 84. 

E-mail: megrendeles@verslista.hu 



ELŐSZÓ 

 

3 

Előszó 
 
 

Kedves Olvasó... 

 

Ki a virágos haikut, pundurkát, apevát szereti, 

rossz ember nem lehet! Reméljük, minden olvasó 

egy békés kertbe varázsolódik illatos, harmatos, 

gyönyörűséges virágocskáink, azaz rövidke verse-

ink által, melyek szebbé változtatják környezetün-

ket, könnyebbé formálják szívünket-lelkünket, 

gondolatainkat, s még színesebbé, érzékenyebbé 

belső világunkat. 

Mert mit is találunk ebben a könyvben? Egy egész 

virágoskertet: felüdülést hozó, szívderítő, lélekme-

lengető, bölcs sorokat, egy színpompás gyűjte-

ményt, sok szép verscsokrot! 

Igen, a csokrok nagyon is találóan fejezik ki a 23 

szál virágból, azaz versikéből álló füzérek jellegét. 

Tizenhat féle virág, s mindegyik fajtából három 

különböző bokrétát fontunk. 

A virág a szerelem ősi jelképe általában, s a vi-

lágmindenség szimbóluma. Erre szimmetrikus 

alakja, a benne együtt megtalálható férfi és női jel-

leg, a porzók és a bibe kinyílása, becsukódása te-

szi alkalmassá. Négy elem együttes hatását tükrö-

zi, feltételezi: A földből nő az ég felé, fejlődéséhez 

pedig vízre, valamint az égi tűzre, a nap fényére 

van szüksége. A mi virágocskáink a szerzők lelké-

ben fogantak, az olvasó szívéig szeretnének érni, 

az olvasó értő-érző lelke, visszajelzés-sóhaja táp-

lálja, így virágoznak sokáig, s tükrözik a szépséget 

oda-vissza. 

1104 válogatott virágos verset, pontosabban 368 

haikut, ugyanennyi pundurkát és apevát tartalmaz 

ez a könyvecske, mit most kezünkben tarthatunk. 

Egy 32 héten át tartó pályázati játékfolyam ered-

ménye a Hajnal Könyvek 10., különleges darabja, 

mely 16 virág szépségét, tulajdonságát ragadja 

meg ebben a három rövid terjedelmű formában, s 

valamennyi virág mindig háromféle alakban mu-

tatkozik, s mindig 23 versecske „árulkodik” kü-

lönlegességükről. 
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Nézzük csak ezeket a füzéreket sorban! A haiku 

régóta ismert, divatos, háromsoros, 5-7-5 szótagos 

forma. A pundurka négysoros, 6-5-4-3 szótagos 

forma, melyet Baranyai Attila, a Verslista vezetője 

talált ki, s két év alatt vált népszerűvé, amit az is 

mutat, hogy ugyan haikuból volt mindig a legtöbb, 

de közel annyi, néhány virág esetében pedig bi-

zony több pundurka érkezett be, mint apeva. Ez 

pedig ötsoros, 1-2-3-4-5 szótagos vers, mely az 

utóbbi öt évben vált ismertté és kedveltté, miután 

Szimeonov Todor kötetében megjelent. 

Több mint 60 szerző vett részt a pályázaton, csak-

nem 4000 vers (1541 haiku, 1082 pundurka, 1122 

apeva) született mindössze 17 / 18 / 15 szótagban 

megfogalmazva, mit idéz fel alkotóinkban egy-egy 

illatos, talán részegítő, kecses, netán szerényen 

megbúvó, vagy éppen hivalkodó, sokszor szimbo-

likus jelentést is hordozó növény. 

A legtöbb versike (350 fölött) a földi szerelem 

szimbólumává és az égi szerelem jelképévé alakult 

paradicsomi virágra, a rózsára íródott, melynek 

szirmai többek közt Jézus hulló vérét asszociálják. 

Sok vers született a testi-lelki tisztaságot idéző, a 

királyi címerben az isteni eredetű hatalomra utaló 

liliomra; a tavasz eljövetelét jelző, a reményt su-

gárzó és elégtételt adó hóvirágra; a májust idéző 

orgonára; aztán a szerénységgel egybefonódó ibo-

lyára; színeivel a szentháromságot – és persze Mó-

ricz Zsigmondot – idéző, nevével is „beszélő” ár-

vácskára; a dallamos hangzású, gyógyító erejű 

kamillára, mely Mária lelki gyógyító erejével is 

összefüggésbe hozható; a kikeletet köszöntő, de 

estikének is nevezett – oly kedvesen becézett – 

hajnalkára; a nőiséget jelképező, tavaszt szimboli-

záló, a népművészetben a kapufélfákon, fejfákon, 

kályhacsempéken, cserépkorsókon, szűrhímzések-

ben, szerelmi ajándékokon oly gyakran ábrázolt, 

erotikus töltetű tulipánra; a szeplőtelen fogantatás, 

Mária jóságának szimbólumára, a gyöngyvirágra. 

De több mint 200 tömör kis vers érkezett az újjá-

születő életet jelképező búza közt az ég kékségét 

tükröző búzavirágra; a nap életerejét fürtökben su-

gárzó aranyesőre; a nevével is beszédes, kérlelő, a 

hűséget jelképező, az isteni parancsokról is meg-
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emlékező nefelejcsre, melynek régi magyar neve a 

szemvigasztaló volt; vagy a kelyhet formázó, a 

termékenység szimbólumává vált, Mária alakjá-

hoz, így Jézushoz is társítható harangvirágra, me-

lyet sokan galamb alakúnak látnak, így a Szentlé-

lekkel azonosítják. 

De 180 körüli versecske futott be még a világi sze-

relem, az életöröm, a hiúság jelképeként ismert, a 

passiót, Jézus kereszthalálát szimbolizáló, szeg 

alakú levéllel és virággal nyíló szegfűre is; vala-

mint a mézédes fürtökben pompázó részegítő, mé-

heket csábító akácra. 

Mit is kívánhatnánk? Könnyű kis pillangóként 

repdessünk virágról virágra, versről versre! Gyűj-

tögessük a nektárt, a lélekporzókról a szép gondo-

latokat, s igen, tovább is adhatjuk őket, hisz arra 

érdemesek!  

S hogy miért is bízhatunk abban, hogy így lesz? 

Felgyorsult világunkban minden a technika, a 

praktika, a gazdaságosság, az érdekek körül forog. 

De sok léleknek ez kiábrándító. Sok szív tiltako-

zik. A monotonban is, a korlátok közt is, a repedé-

sekben is keresi a szépet, a színeset, a gondolat 

még szabadon szárnyalhat, a szürkeséget még átil-

latozhatja a szín, s ezek a „virágok” ilyen helyeken 

(is) nőnek.  

Pár pillanat alatt születtek meg ezek a rövid kis 

haiku, pundurka és apeva formájú versek, s elfutó 

másodpercek is elégségesek ahhoz, hogy meglás-

suk, megérezzük, felfogjuk őket, gyönyörködjünk 

bennük. Úton-útfélen, fontos, vagy annak vélt, ne-

tán csak kikerülhetetlen dolgunkra sietve. 

Muszáj Örkény Egyperceseihez hasonlítanom őket 

ilyen értelemben, de ne a groteszk mesterének Egy 

meghasonlott tulipánja jusson eszünkbe! Biztos 

vagyok benne, hogy például a tulipános verseket 

olvasva Örkény virágja nem írt volna búcsúleve-

let, s nem vetette volna le magát a IV. emeleti er-

kélyről, legfeljebb útnak indult volna, mint a tele-

fonfülkéje, hogy szabadon nyílhasson, virágozhas-

son! 

A felépítéséből adódóan is különleges kötet hoz-

zon rengeteg gyönyörű percet pilleszárnyon! 

Kutasi Horváth Katalin 
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A kötet szerzői:  
 

 

Balazsits István 

Balla Zoltán 

Buday Anikó 

Csép Rózsika 

Czégény Nagy Erzsébet 

Dobó Georgina 

Dobrosi Andrea 

Domokos Edit 

Dóczi Hajnal 

Fesető Erzsébet 

Fitori Melinda 

Gáll Júlia 

Gáspár Klára 

Gáthy Emőke 

Győri Nagy Attila 

Halászné Magyar Márta  

Herczeg-Vecsei Katalin 

Holécziné Tóth Zsuzsa 

Horváth Edit 

Horváth Ferenc 

Horváth-Tóth Éva 

Jószay Magdolna 

Juhász Pál 

Juhászné Bérces Anikó 

Kalocsa Zsuzsa 

Kapa Veronika 

Keczely Gaby 

Kertész Nóra 

Kincses János (Thesaurus) 

Kisznyér Ibolya 

Klotz Mária 

Kovács Ádám Máté 

Körmendi Rita 

Kristófné Vidók Margit 

Kutasi Horváth Katalin  

Mayer Zsó 

Márton Csilla 
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Mátyás Zoltán 

Milló Ildikó 

Oroszvári Kata 

Petres Katalin 

Péteriné Jencski Erzsébet 

Reményi Tamás 

Sági Klári 

Sánta Hajnalka 

Szabó Edit Irma 

Szabó Eszter Helka 

Szabóné Horváth Anna 

Tóth Lászlóné 

Tuboly Erzsébet 

Varga Árpád 

Varga Tímea 

Vermes György 

Vitos Irén 

Záruba Károly Valér 

Zsatkovics Edit 
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RÓZSA – HAIKUK  

 
Kapa Veronika: 

  
Bíbor színét nem 

látom, érzem illatát, 

szirma bársonyát. 

   

   
Klotz Mária: 

 
Rózsasziromban 

álom ébredez, szellő 

lengeti felém. 

 

   
Horváth-Tóth Éva: 

  
rózsabogárnak 

illatos vánkos és lágy 

sziromtakaró 

 

 
Péteriné Jencski Erzsébet: 

 
Kis rózsafámnak 

ágán rózsabogárnak 

zöld szárnya rebben... 

 

 
Horváth Edit: 

  
Rózsaillatú 

Légben kelő nap ébred. 

Bimbófakadás. 
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Kisznyér Ibolya: 

  

Fehér terítő, 

rajta fehér rózsaszál, 

méltó oltárdísz. 

 

 

Milló Ildikó: 

 

Felperzselt rózsa 

– Notre Dame szárnyai – 

tört lélekmadár  

 

 

Fesető Erzsébet: 

  

lágyan kioldja 

szép zöld kabátját rózsám, 

szoknyája vörös 

 

 

Balla Zoltán: 

 

Vörös szirmodon 

harmatcseppek fénylenek – 

boldogságkönnyek. 

 

 

Juhász Pál: 

 

Harmatos szirmod 

szomjazó lepkék kútja, 

nyár forró csókja. 

 

 

Dobrosi Andrea: 
 

szirmok százai 

gyöngyragyogást hordanak – 

bíbor rózsafal  
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Milló Ildikó: 

 

Rózsalugasban 

Tejút karjában táncolsz – 

öleltél ifjan 

 

 

Kovács Ádám Máté: 

 

Zöld kabátban még 

Várakozik a bimbó, 

Rózsává nyílik. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 

 

Tövised tépem, 

Húsomba vágod mérged, 

szépséged drága. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 

  

szirmán fázósan 

rebben a hajnal – egy csepp 

harmatos sóhaj 

 

  

Klotz Mária: 

 

lehajtott fejjel 

hervadt el egy rózsaszál – 

könnye ráfagyott 

 

 

Herczeg-Vecsei Katalin: 

 

Harmatcsepp gördül 

rózsaszirom bársonyán: 

a hajnal könnye.
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Fesető Erzsébet: 

  

a felkelő nap 

harmatos rózsaszálnak 

szerelmet ígér 

 

 

Milló Ildikó: 

 

Hervadt rózsádat 

mólónk kövén álmodom –  

csokorba kötöm 

 

 

Vitos Irén: 

 

Hervadt rózsákat 

söpör nyomodban a szél, 

nem jössz vissza már. 

 

 

Kovács Ádám Máté: 

 

Tövisek nélkül, 

Rózsaszirom-tengerben 

Fürdőzzön lelked! 

 

 

Tuboly Erzsébet: 

 

fagyott rózsámon                                     

apró gyémántgyöngy csillan:     

utolsó könnyem 

 

   

Tóth Lászlóné: 
 

Hajnali harmat 

szivárványcseppeket fest 

a rózsák szirmán
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RÓZSA – PUNDURKÁK  

 
Kutasi Horváth Katalin: 

 

E rózsa harmatos. 

Könnyeim őrzi. 

Szárogatja  

sóhajom. 
 

 

Kapa Veronika: 

 

Préselt rózsabimbó, 

régi imakönyv, 

múlt szerelem 

emléke. 
 

 

Klotz Mária: 

 

illatot sóhajtva 

bódít a rózsa 

jó parfümbe 

bújtatva 
   

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 

 

Futórózsa nyílik 

ablakom előtt. 

Esti szélben 

illatoz’. 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 

 

Ha rózsaillattal 

bódítanálak, 

itt maradnál 

örökre… 
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Horváth Edit: 
 

Hideg szélben rózsák 

Szirma hull, sírjuk 

Hideg földön 

Szétterül. 

  

Juhász Pál: 
  

Illatod csókot hint, 

szép szirmod hullik 

lányok elé. 

Lelked szúr. 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Egyetlen rózsaként 

szeretnék nyílni, 

dédelgetne 

hercegem. 

 

Horváth-Tóth Éva: 
  

Halkan rezdül szirmán 

az illat selyme, 

puhán ráhull 

szívemre. 

 

Herczeg-Vecsei Katalin: 
 

Bimbózó rózsakert: 

elsőbálozó, 

tiszta lelkű 

szépségek. 

 

Fesető Erzsébet: 
  

Ébredő rózsákról 

a felkelő nap 

harmatgyöngyöt 

szárogat. 



HAJNAL KÖNYVEK - VIRÁGOK 
 

16 

Kapa Veronika: 
 

Illatos bársonyban 

titokzatos, szép 

asszony: vörös 

rózsa vár... 

 

Fesető Erzsébet: 
  

Vérvörös rózsának 

szirmai között 

ringatózik 

a hajnal. 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Mert rózsabokorban 

jöttem világra, 

szúrós lettem 

magam is. 

 

Tuboly Erzsébet: 
  

A büszke rózsa is 

elhervad egyszer: 

múló idő 

temeti. 

  

Vitos Irén: 
 

Napfényes nyárelő, 

rózsaszín szirmok, 

körbetáncol 

illatuk. 

 

Sági Klári: 
  

Egy rózsaligetben 

láttál meg engem – 

szerelmünknek 

bölcsője. 
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Petres Katalin:  
  

Szirmai pompáznak, 

illata bódít, 

szerelemnek 

balzsama. 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Harmatgyöngy-koronás 

rózsakirálynő 

ködpalástban 

didereg. 

 

Zsatkovics Edit: 
  

vércseppek bíborban – 

mesékkel teli 

rózsakertben 

vártam rád 

 

Gáspár Klára: 
 

Hajnali harmatcsepp  

bársonyos szirmon  

legördülő  

ölelés 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Bimbózik a gyönyör. 

Ki sem feslett még. 

Kár volna még 

letépni! 

 

Fesető Erzsébet: 
  

Szépséges rózsaszál 

bíbor izzása: 

esthajnali 

tünemény. 
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RÓZSA – APEVÁK  

 

Klotz Mária: 

egy 

rózsa 

szirmain 

harmat csillog 

lelket dédelget 

 
Kutasi Horváth Katalin: 

Egy  

rózsa 

piroslik – 

vágyad tüze 

izzó arcodon. 

 
Holécziné Tóth Zsuzsa: 

Vér 

színű, 

illatos 

rózsacsokor: 

szerelmi jelkép. 

 
Péteriné Jencski Erzsébet: 

Egy 

rózsa 

virágán 

rózsabogár 

zöld szárnya rebben... 

 
Balla Zoltán: 

Nagy 

kelyhed 

lángjával 

szerelemre 

gyújtod szívemet. 
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Péteriné Jencski Erzsébet: 

Egy 

kicsi 

katica 

rózsák között 

új tavaszt hirdet... 
 

Horváth Edit: 

Fény 

Nélkül 

Zárt börtön – 

Rózsabimbó 

Kifakadása. 
 

Dobrosi Andrea: 

Csak 

az a 

rózsa él, 

mit megöntöz 

szeretet vize. 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Lágy 

parfüm 

lengedez 

illatoddal, 

szél fújja hozzám. 
 

Horváth-Tóth Éva: 

Az 

idő 

rózsafa 

lágy illatát 

bútorba zárta. 
 

Vitos Irén: 
A 

szívem 

rózsával 

fon szerelmet 

szép szíved köré. 



HAJNAL KÖNYVEK - VIRÁGOK 
 

20 

Kutasi Horváth Katalin: 

A  

préselt  

rózsának 

múltidéző 

varázsa átjár. 
 

Petres Katalin:  

Egy 

rózsa 

üzenet, 

bár tüskéje 

figyelmeztethet. 
 

Kovács Ádám Máté: 

Ha 

Megszúrsz, 

Véremet 

Áldozom fel 

A szépségedért. 
 

Horváth-Tóth Éva: 

Az 

alkony 

hűs csókját 

szirmai közt 

őrzi reggelig. 
 

Herczeg-Vecsei Katalin: 

Friss, 

üde 

rózsaszál 

vagy hervadó 

létbokrétámban. 
 

Kalocsa Zsuzsa: 

méh 

rászáll 

ízleli 

édes nedű 

körbetáncolja 
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Kapa Veronika: 

Tánc, 

rózsa 

és pezsgő – 

pajkos Ámor 

hű kerítői. 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Egy 

bimbó 

feltárul. 

Szépség nyílik 

rózsaszirmokban. 
 

Fesető Erzsébet: 

Lágy 

szellő 

simogat 

rózsabimbót, 

szendén pirulót. 
  

Kovács Ádám Máté: 

Szép 

Rózsa, 

Tótükör, 

Megcsókolja 

Látszat-önmagát. 
  

Zsatkovics Edit: 

Egy 

rózsa 

fehérlik 

szívébe rejt 

rózsaszín álmot 
 

Gáspár Klára: 

Bár  

tüskéd  

felsértett,  

bársony szirmod  

gyógyír sebemre
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TULIPÁN – HAIKUK  

 
Szabó Edit Irma: 

 
Tulipánkehely 

szirmok ölelésében 

méhet rejteget. 

  

 
Petres Katalin:  

 
Lehajtja hamar 

fejét minden tulipán, 

szeretet híján. 

 

 
Kisznyér Ibolya: 

  
Tavasz virága, 

a nap kinyitja szirmát, 

éj bezárja azt. 

   

 
Balazsits István: 

 
Tulipán kelyhe 

szelíden ringat vissza 

anyám ölébe. 

 

 
Kutasi Horváth Katalin: 

 
Emésztő szépség, 

mindig csak pillanatnyi, 

igéző emlék. 
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Milló Ildikó: 

 

Bánat virága 

– Szirma szeretni vágyott – 

sápadt tulipán 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 

  

csokorba kötött 

lágy szirmú, finom sóhaj 

– tavasz hírnöke 

 

 

Tóth Lászlóné: 

 

hajnali harmat 

vízfodros cseppeket hagy 

nyíló szirmokon 

 

 

Balla Zoltán: 

 

Boldogság lobban 

csodás kelyhednek láttán – 

nők szíve sajog. 

 

 

Zsatkovics Edit: 

 

tulipánvirág 

hajnalpírt hallelujáz 

harmatcseppekkel 

 

  

Szabóné Horváth Anna: 

 

Ágyások éke, 

tarka színpalettája 

kacsint az égre.  
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Fesető Erzsébet: 

 

tavasz gyermeke 

vidám szirom-ruhában 

hódol a napnak 

 

 

Milló Ildikó: 

 

Tulipán csöndje 

pilleszirmok sóhaja – 

nyugtatja lelkem 

 

 

Juhász Pál: 

 

Napocska ébreszt, 

lágy szirmaid nyújtóznak, 

színes szépséged. 

 

 

Herczeg-Vecsei Katalin: 

 

Tavaszi eső. 

Szolid virágból így lesz 

pillangókehely. 

 

 

Balazsits István: 

  

Égi harsona 

szól tulipánkelyhekből, 

tavasz született. 

  

 

Kutasi Horváth Katalin: 

 

Cirmos virágja 

kacéran csábít újra, 

kertemnek álma.
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Gáthy Emőke: 

 

Szerte indázó  

tulipános rajzaink 

emléke kísér 

  

 

Balazsits István: 

 

Fény-látomás jár 

tulipánok közt, szirom 

vált angyalszárnnyá. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 

 

Tulipán nyílik, 

szerelem emléke száll, 

lágyan iramló. 

 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Tulipán kelyhe 

méhecskék búvóhelye, 

nektárízű kép... 

 

 

Milló Ildikó: 

 

Tulipánerdőt 

szivárványos keretben  

szélmalom frissít 

 

 

Fesető Erzsébet: 

 

szirom-báj-csevej 

kivirul a szerelem 

tulipirosan
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TULIPÁN – PUNDURKÁK  

 
Petres Katalin: 

 

Kertünkben kibújtak 

hajdani hagymák: 

tulipánok 

apámtól. 
  

 

Kisznyér Ibolya: 

  

Karcsú, kecses kelyhe 

csodás szirmokkal 

egyetlen szár 

támasza. 
  

 

Kapa Veronika: 

 

Titokzatos, bűnre 

csábító virág 

volt: fekete 

tulipán... 
   
 

Kutasi Horváth Katalin: 

  

Átsüti kelyhedet 

napnak aranya, 

összecsukja 

holdezüst. 
  
 

Horváth-Tóth Éva: 

  

Szirmán harmat gördül, 

mint gyöngyszem gurul 

a bársonyon. 

Néma báj. 
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Kutasi Horváth Katalin: 
  

Lelkileg tisztának 

mutatsz te engem, 

karcsú, fehér 

tulipán! 

 

Balla Zoltán: 
 

Virágok virága: 

szerelem világa – 

lobbanó csók 

imája. 

 

Szabóné Horváth Anna: 
  

Katica ring kelyhén, 

lágy selyem-szirmán 

bódultan csüng  

a tavasz. 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Piros tulipánom 

tavaszi reggel 

szirmot bontott, 

szerettél... 

 

Herczeg-Vecsei Katalin: 
 

Apró tündérlábak 

rajzolnak cirmot 

a tulipán 

szirmára. 

 

Juhász Pál: 
 

Anyák sírjára hull 

elszáradt szirmom. 

Színes „avar" – 

Zokogom. 
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Sági Klári: 
 

Tavasz napmelege 

földből kicsalja, 

rögöt áttör, 

kelyhet bont. 

 

Gáthy Emőke: 
 

tulipános láda 

zárja emlékem 

egy régen volt 

tavaszról 

 

Fesető Erzsébet: 
 

Szerelem virága 

méheket ringat 

tavaszi szél 

hullámán. 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Tulipánt ültettem  

sírodra, anyám. 

Úgy szeretted 

színeit! 

 

Dobrosi Andrea: 
 

húsvéti barkaág 

színes tulipán – 

így cirógat 

a tavasz 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Hullajtod szirmaid, 

mulandóságunk 

veted éppen 

szememre... 
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Dobrosi Andrea: 
 

szívem tulipánkert 

s ki abból szakít 

nem tép mást csak 

önmagát 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Tulipánföldeken 

színes kavalkád, 

tán tündérek 

lakhelye... 

 

Dobó Georgina: 
  

Lepke rebben szárnyán, 

Szirmaid látván 

Illatodtól 

Elbódul. 

 

Fesető Erzsébet: 
 

Legfőbb ékessége 

cifra turbánja, 

smaragd karddal 

vigyázza. 

 

Horváth-Tóth Éva: 
  

Kelyhébe zárja nap 

melegét, s őrzi 

harmat hűvös 

csókjáig. 

 

Szabó Eszter Helka:  
 

Bölcsőjén bimbózik,  

nászágyán virít,  

fejfáján sír – 

tulipán.  
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TULIPÁN – APEVÁK  

 

Buday Anikó: 
A 

tavasz 

hírnöke, 

színeire 

méhek ébrednek. 

 
Kutasi Horváth Katalin: 

Hány 

piros 

tulipán 

szirma hullott, 

s foszlott a szélbe? 

 
Petres Katalin:  

Száz 

színben 

kelyheik 

szétharsogják 

szépség mámorát. 

  
Kisznyér Ibolya: 

Oly 

büszke, 

nemesen 

emeli fel 

szép virágfejét. 

 
Dobrosi Andrea: 

Kis 

cirmos 

szoknyájú 

tulipánra 

szél varr fodrokat. 
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Dobó Georgina: 

Lágy, 

Selymes 

Szirmaid 

Borítják be 

Ma templomunkat. 
 

Kapa Veronika: 

Lágy 

szárán 

hajladoz, 

szép kelyhében 

apró pillét rejt. 
 

Dobrosi Andrea: 
Rám 

néznek 

dongók közt 

ágaskodó 

tulipánbibék. 
  

Horváth-Tóth Éva: 

Fény 

bontja 

szirmait, 

mint szeretet 

nyitja a lelket. 
 

Szabó Eszter Helka:  

Ha  

magos  

kopjafán  

tulipán néz,  

asszony szeme az.  
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Ma 

tavaszt  

virágzik 

szívem tája: 

tulipánerdő. 
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Zsatkovics Edit: 

Vágysz 

hozzám, 

tulipán, 

hajnalhamvas 

álomtündérem? 
 

Fesető Erzsébet: 

Fény 

fogant 

méhében, 

szirmai közt 

tavasz vajúdik. 
 

Varga Tímea: 

Egy 

piros 

tulipán 

bontja szirmát:  

megajándékoz 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Ha 

hagymád  

megőrzöd, 

újra turbánt 

ölthetsz magadra! 
 

Herczeg-Vecsei Katalin: 

Kert 

mélyén 

tulipán 

meglazítja 

sziromszoknyáját. 
 

Juhász Pál: 

Hó 

olvad 

zöld bimbóm 

szárba pattan 

neked virulok 
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Gáthy Emőke: 

A  

magyar 

tulipán 

szépen virít 

hímzett ruhákon 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Ha 

kelyhed 

kitárod, 

előbb-utóbb 

hűtlen lesz szirmod. 
 

Péteriné Jencski Erzsébet: 

Egy 

szirom 

sírva hullt 

a földre le, 

hangya alszik rajt’... 
 

Varga Tímea: 

te 

tarka 

tulipán 

te vagy az én 

tovatűnt vágyam 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Már 

tavasz 

cirógat 

tulipánon 

cirmos ecsettel. 
 

Fesető Erzsébet: 

Tél 

jege 

már harmat – 

tulipánon 

nap oltja szomját.
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ORGONA – HAIKUK  

 
Balla Zoltán: 

 
Lila arcodon 

mosolygó szerelemmel 

ébred a május. 

 

 
Reményi Tamás: 

 
orgonavirág  

szerelmes vágyat ébreszt  

megházasodok 

 

 
Kutasi Horváth Katalin: 

 
Apró virágok 

ezer darabra hullva 

májust szitálnak. 

 

  
Milló Ildikó: 

 
Szélben ringatva 

felhőágyon megpihen – 

álmos orgona 

 

 
Horváth-Tóth Éva: 

  
anyám kertjében 

orgona ága – boldog 

gyermekkort ringat 
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Milló Ildikó: 
 

Lilát álmodom 

– bölcsőm ölelő karod – 

virágsziromban 

 

 

Dóczi Hajnal: 
 

Illat-szonátát 

Virágzó orgona ír, 

Víg méhek zengik. 

 

 

Petres Katalin:  
 

Tobzódó bokrok 

lila, fehér varázsa 

tavaszba röpít. 

 

 

Juhász Pál: 
 

Üde bokrokon 

sóhajok virág-tornya, 

„kéj” illatozik. 

 

 

Dobrosi Andrea: 
 

orgonaágon 

rebbenő szárnyú lepke 

anyámról mesél 

 

 

Tóth Lászlóné: 
 

tavaszi illat 

lágy szellővel táncot jár 

szél szárnyán repül 
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Győri Nagy Attila: 
 

anyák napjára 

szívem hálája mellé 

virít ékesen 

 

 

Fesető Erzsébet: 
 

szférák illata – 

puha virágszirmokon 

pillangó piheg 

 

 

Balazsits István:  
 

Tavasz illata 

orgonavirágokból 

szökött a házba. 

 

 

Milló Ildikó: 
 

Orgonaillat 

– Csillagfény talpam alatt – 

vezet házadhoz 

  

 

Horváth-Tóth Éva: 
  

lilán lengedez 

egy tavalyi emlékfürt – 

virág anyámnak 

   

   

Klotz Mária: 
 

dupla virágok: 

lila kelyhes harangok 

tavaszt zengenek
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Zsatkovics Edit: 
 

nyárígéretű 

orgonák: anyaillat – 

édes emlék fáj 

 

 

Gáthy Emőke: 
 

Orgonaillat 

kúszik hozzám hajnalban 

tombol a tavasz 

 

 

Fesető Erzsébet: 
 

virágtengernek 

lila habjába fúlni 

újjászületés 

 

 

Milló Ildikó: 
 

Orgona alatt 

nap fénye szór csillagot – 

arcod álmodom 

 

 

Balazsits István:  
 

Orgonavirág 

dús illata félútról 

is hazakísér. 

 

 

Kapa Veronika: 

 

Ezernyi apró 

lila virág illatos 

sóhajt küld neked.



HAJNAL KÖNYVEK - VIRÁGOK 
 

38 

ORGONA – PUNDURKÁK  

 
Szabóné Horváth Anna: 

 

Szivárvány-ragyogás 

lila ruháján 

tarka lepkék 

fény-tánca. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 

 

Szétszóródott kincsek 

templom hajóján: 

virágszőnyeg 

díszei. 
  

 

Petres Katalin:  

 

Orgona illata 

bódítón lebeg, 

lilán harsog 

tavasszal. 
 

 

Klotz Mária: 

 

májusi dallamok 

orgonasíppal 

illatokkal 

áradnak 
 

 

Szabó Eszter Helka:  

 

Kidobni sincs erőm  

orgonacsokrod.  

Rozsdállik már  

szerelmünk.  
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Varga Árpád: 
 

Különös növény az  

orgona: neve 

által zenél 

lelkünkben. 

 

Kapa Veronika: 
 

Bódító illatú 

bús baritonja 

meghódítja 

lelkedet. 

 

Dobó Georgina: 
 

Orgona illata 

Száll, belengi a 

Tájat. Bódult 

Áradat. 

 

Juhász Pál: 
 

Szerelemillat: szél 

orgonát simít. 

Lila, fehér 

„havazás”. 

 

Klotz Mária: 
 

lágy illatkoktéllal 

kínáld lelkemet 

mámorító 

orgona 

  

Dobrosi Andrea: 
 

Gyolcsból selyemmé vált 

fehér fátyol leng, 

orgona ír 

esküvőt. 
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Vitos Irén: 
 

Miseruhát ölt fel 

püspöklila táj, 

illat oldoz, 

béke vár. 

 

Szabó Eszter Helka:  
 

Orgonaruhát vett 

a legszebbik lány.  

Lecsókolták  

szirmait.  

 

Horváth-Tóth Éva: 
  

Bokrétába kötött 

illat incseleg 

apró gyermek 

kezében. 

  

Sági Klári: 
 

Lila orgonafa 

illata kábít, 

virágparfüm 

hullik rám. 

 

Klotz Mária: 
 

régi nyarat idéz 

a tavaszi szél 

orgonaillat 

lengedez 

  

Balla Zoltán: 
 

Szerelmes májusban 

lila lobbanás – 

örömcsókok 

tanúja. 
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Horváth-Tóth Éva: 
  

Minden szirma csendes 

sóhajtásként hull 

a tavasz hűs 

ajkáról. 

 

Klotz Mária: 
 

szűrt tavaszi fényben 

esőcsepp tükre 

orgonára 

világít 

 

Gáthy Emőke: 
 

orgonaillatban 

fürdik az osztály: 

egy évfolyam 

elballag 

 

Fesető Erzsébet: 
 

Kacér fürtjeiből 

májusi parfüm 

illata száll 

szívemig. 

 

Varga Tímea: 
 

Kerítés tövében 

Orgonasövény 

Lépteidet 

Vigyázza 

 

Szabó Eszter Helka:  
 

Anyám sírján fonnyadsz,  

drága orgonám.  

Ott is érzi  

illatod.  
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ORGONA – APEVÁK  

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 

Kis 

lila 

orgona 

illatával 

tele a szívem... 

 
Kisznyér Ibolya: 

Mint 

apró 

gyöngyszemek, 

kettős szirmú 

illatos csipke. 

   
Kutasi Horváth Katalin: 
Ha 

lila 

illatok 

csábítanak, 

orgonám nyílik. 

 
Szabóné Horváth Anna: 

Sok 

virág 

integet 

összebújva 

méz-koszorúba 

 
Horváth-Tóth Éva: 

Száz 

méh száll 

és zsong-dong 

sok szárny meg láb 

dús fürt kis szirmán. 



HAIKUK, PUNDURKÁK, APEVÁK 
 

43 

Kutasi Horváth Katalin: 
Bús 

bokrom 

felébredt: 

méhek zsongnak, 

elorgonáznak. 
 

Szabó Eszter Helka:  

Síp  

hangzik  

szárában.  

Orgonaszó  

zúg lelkünk húrján.  
 

Klotz Mária: 

lágy 

szellő 

hordozza 

friss orgona 

édes illatát  
 

Kutasi Horváth Katalin: 
Egy  

cserje 

udvarol, 

szépen dalol 

lila virága. 
 

Fitori Melinda: 

kis 

kelyhek s 

papucsok 

sorakoznak 

orgonafürtön 
 

Balla Zoltán: 

Szép 

május 

virága: 

illatodtól 

nőszívek zsongnak 
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Fitori Melinda: 

hét 

fehér 

orgona 

szimfóniánk 

illatfelhője 
  

Klotz Mária: 

szép 

májust 

ébreszti 

orgonasíp 

rigószerenád 
 

Kutasi Horváth Katalin: 
Dús, 

fürtös 

virágot 

körbeölel 

szív-levelecske. 
  

Dobrosi Andrea: 

Ha 

megáll 

az idő, 

elmélázik 

orgonabokron. 
  

Szabó Eszter Helka:  

Lány  

sírján  

fehérlik  

az orgona 

ártatlan fürtje.   
 

Szabóné Horváth Anna: 

Leng 

fürtje 

illatot, 

szirma kínál 

édes harmatot. 
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Horváth-Tóth Éva: 

Hűs 

hajnal 

májusi 

ködös csókja 

lilán lengedez. 
 

Tuboly Erzsébet: 

Szép 

fehér 

orgona. 

Köszönteném 

anyámat, nincs már. 
 

Kutasi Horváth Katalin: 
Szél  

hozta 

illatod, 

május súgta 

üde szerelmed. 
 

Klotz Mária: 

a 

szíved 

szerelmes 

orgonája 

zenével ébreszt 
 

Gáthy Emőke: 

hűs 

lila 

illatod 

tavaszonként 

lopni csábított 
 

Fitori Melinda: 

jó 

apám 

kezében 

orgonaág 

végbúcsút int s megy
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LILIOM – HAIKUK  

 
Buday Anikó: 

 
Hófehér szirmok 

tisztaságnak jelképe 

oltárok dísze 

 

 
Vitos Irén: 

 
Liliomillat, 

esküvői pillanat – 

szűzi áhítat. 

  

 
Dobrosi Andrea: 

 
hagynom kell esőt 

liliomot mosdatni 

anyám kezében 

 

 
Juhász Pál: 

 
Virág hercegnő, 

mérgező illatsóhaj, 

cirmos-fehér báj. 

 

 
Domokos Edit: 

 
Ártatlanságod 

törékeny, mint liliom,  

e szűzi jelkép.  
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Vermes György: 

 

Anjou liliom 

Előkelő jelképe 

Uralkodónak 

  

 

Reményi Tamás: 

 

virág bibéje 

szerelemnek igéje 

hófehér lélek 

 

 

Dóczi Hajnal: 

 

Szomorúságot 

Csilingelő liliom 

Feledésbe küld. 

  

  

Milló Ildikó: 

 

szirmok ölében 

örök bibe-porzó nász – 

ős szerelemtánc 

 

 

Kristófné Vidók Margit: 

  

Lángoló szirmok 

tűztánca szélben lobog 

szerelmes álom 

 

 

Szabó Edit Irma: 
  

Nászéjszakákon 

szűz virágillat bódít 

liliom-tisztán. 



HAJNAL KÖNYVEK - VIRÁGOK 
 

48 

Kovács Ádám Máté: 

  

Régóta láthatsz: 

Egyiptomi síremlék 

Őrzi képemet. 

  

 

Balla Zoltán: 

 

Kecses liliom, 

bódító illatoddal 

csábítsd szívemet! 

 

 

Szabó Edit Irma: 
 

Liliomkódom 

lélektiszta hangomat 

fehérbe fonja. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 

  

csokorba kötött 

hófehér ártatlanság 

– törékeny szirmok 

  

  

Klotz Mária: 

 

harmatpötty fénylik 

nyiladozó kelyheden 

szép hajnalt idéz 

  

   

Kristófné Vidók Margit: 

  

Fénylő fehéren 

csillagcsöndességekben 

ontja illatát
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Milló Ildikó: 

 

Liliomvirág 

– illatos, igéző nász – 

ölel halálba 

   

 

Kristófné Vidók Margit: 

  

Tűzliliomon 

vágyó gyönyör bont szirmot 

arany köd szitál 

 

   

Klotz Mária: 

 

hatszirmú lepel 

borul rám friss tavasszal 

ámulatba ejt 

 

 

Petres Katalin:  

 

Liliom kelyhe 

szikrázóan hófehér, 

illata bódít. 

 

 

Fesető Erzsébet: 

 

születés, halál 

a liliom illata 

tisztán őriz meg 

 

 

Tuboly Erzsébet: 

 

pillangók násza 

liliomszirom-ágyon 

nyári szerelem
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LILIOM – PUNDURKÁK  

 
Péteriné Jencski Erzsébet: 

  

A Kármel-hegy fehér 

liliomai 

most vörösre 

váltottak... 
 

 

Buday Anikó: 

 

Menyasszony kezében 

liliomcsokor, 

tisztaságnak 

őrzője. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 

 

Álomba ringató, 

bűbájos méreg. 

Kétség gyűlik 

kelyhedben. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 

  

Szép szirmok bársonya 

kacér illattal 

egy mérgező 

kapcsolat. 
  

 

Dobrosi Andrea: 

 

Szellő fuvolája 

csendül a nyárban 

liliomok 

bibéin. 
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Kapa Veronika: 
 

Liliom, templom szűz 

őre! Illatod 

elkíséri 

imánkat. 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
  

Páratlan szín és jó 

illat kíséri 

a tisztaság 

jelképét... 

 

Dobrosi Andrea: 
 

Katicaláb lépked 

liliomszirmon, 

félresöpör 

harmatot. 

 

Klotz Mária: 
 

vörös tűzliliom 

táncol lelkemben 

veled lobog 

szerelmem 

 

Buday Anikó: 
 

Szél játszik kertemben, 

liliomharang 

csilingelve 

kacagja. 

 

Juhász Pál: 
 

Isten sírt egy kelyhet, 

bele bibéket, 

aranyporszem- 

vágyakat. 
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Domokos Edit: 
 

Változó színekkel 

pompázik kerted,  

elandalít 

liliom.  

 

Dóczi Hajnal: 
 

Liliom fehérlik 

Remény mezején, 

Asszony remél: 

Fiút szül. 

 

Balla Zoltán: 
 

Illatod kéjétől 

sziszegőn buja 

szerelem gyúl 

szívemben. 

 

Tóth Lászlóné: 
 

Szűzies tisztaság 

árad kelyhéből 

vonzó illat  

csábító 

       

Klotz Mária: 
 

hatszirmú kelyhében 

porzócskák néznek 

dicsekedve 

szerteszét 

   

Kapa Veronika: 
  

Hófehér királynő, 

édes illata 

uralkodik 

a kerten. 
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Horváth-Tóth Éva: 
  

Sziromleveleken 

gyöngyként gördülnek 

harmat puha 

cseppjei. 

 

Varga Tímea: 
 

Sírodon hirdeti 

liliomillat: 

a lét örök 

körforgás 

  

Kristófné Vidók Margit: 
 

Ártatlan elítélt 

sírján liliom – 

túlvilági 

üzenet 

 

Petres Katalin:  
 

Liliom illata 

vágyakat éleszt, 

szép kelyhében 

élet ring. 

 

Fesető Erzsébet: 
 

„Lelkem, te is, te is –” 

ne csak egy virág –, 

légy liliom, 

s illatozz! 

 

Klotz Mária: 
 

kecses virág csábít 

illatfelhővel 

lágy szellővel 

simogat 
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LILIOM – APEVÁK  

 

Buday Anikó: 

Szél 

játszik 

kertemben 

liliommal 

harangjátékot. 

 
Kutasi Horváth Katalin: 

Egy  

illat 

elbódít, 

liliomárny 

vetül szememre. 

 
Dobrosi Andrea: 
Víg 

kertben 

tengernyi 

liliom lejt 

menyasszonytáncot. 

 
Juhász Pál: 

„Vér” 

cseppent 

lágy-marón 

vágy szirmára 

bódító illat  

 
Domokos Edit: 

Egy 

csókod 

elkábít,  

mint bódító 

fehér liliom.  
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Dóczi Hajnal: 

Tart 

Óvó 

Palástot 

Tisztaságnak 

Liliomszirom. 
 

Tóth Lászlóné: 

A  

kertben 

csábító 

színes kehely 

illatos szépség 
    

Kapa Veronika: 

Lágy 

illat 

ölel át, 

de jól vigyázz: 

karjában meghalsz... 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Nem 

minden 

kis bimbó 

elnyílása 

liliomtiprás! 
 

Dobrosi Andrea: 
Őt 

Néró 

meghagyta. 

Nem éghet, hisz’ 

császárliliom. 
 

Horváth-Tóth Éva: 

Nagy 

kehely 

a szélben 

most törékeny 

illatot ringat. 
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Sági Klári: 

Mint 

az ég 

angyala, 

illatával 

áhítatra hív. 
 

Horváth-Tóth Éva: 

Hat 

szirom 

közt, gyöngéd 

ölelésben 

jövő magvai. 
   

Varga Tímea: 

méh 

döng gyűjt 

virágport 

hívogatja 

liliomkehely 
 

Klotz Mária: 

szép 

kecses 

liliom 

lengedezve 

illatfelhőt ont 
   

Kristófné Vidók Margit: 

Szép 

szirmán 

harmatcsepp 

gyöngyként ragyog 

örök fájdalom 

 

Petres Katalin:  

Hol 

fehér 

liliom 

illatozik, 

szerelem dalol. 
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Fesető Erzsébet: 

Ne 

sajnáld 

illatod, 

szereteted 

legfőbb erényed! 
 

Klotz Mária: 
jó 

erős 

illata 

méheket vonz 

zümmögő kórus 
   

Szabó Eszter Helka:  

Kín 

hasít  

az éjbe.  

Tűzliliom  

üvölti: nem vagy.  
 

Fesető Erzsébet: 

Pár 

percre 

bánatom 

elfeledem – 

liliom nyílik. 
 

Klotz Mária: 

nem 

gaz vagy 

liliom 

tisztaságod 

kiemel onnan 
 

Szabó Eszter Helka:  

Oly 

puha,  

éteri  

liliomlét  

volt ez, angyalom! 
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SZEGFŰ – HAIKUK  

 
Kisznyér Ibolya: 

 
Egyedi illat, 

fodros szirma, mint szoknya 

kicsiny leányon. 

 

 
Juhász Pál: 

  
Egy kosár szegfű, 

karod ölelésében, 

szépséged foltja. 

 

   
Buday Anikó: 

 
Elszáradt szegfű 

poros imakönyv alatt 

megsárgult csipke 

 

 
Kutasi Horváth Katalin:  

 
Tiszta szerelmet 

nyújtok, kedvesem, szegfűt, 

hattyú-fehéret. 

 

 
Milló Ildikó: 

 
Szegfűbimbóban 

félve mozdult szempillád – 

rejtőző szépség 
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Kapa Veronika: 

 

Kis szegfű szirmán 

harmat, illatban fürdik 

hajnali kertem. 

 

 

Balazsits István: 

 

Szegfűillatban 

fürdik meg minden este 

kertem és lelkem. 

 

   

Klotz Mária: 

 

Olyan vagy, mint egy 

nagy kehely, apró szirmok 

ölelésében. 

 

 

Tóth Lászlóné: 

 

Hajnali szellő 

szegfűk illatleplével 

szél szárnyán táncol 

 

 

Záruba Károly Valér: 

 

Szűzies-komor 

Fehér menyasszonycsokor 

Dianthus-bokor. 

 

 

Sági Klári: 

 

Pici szirmocskák, 

végtelen egyszerűség, 

így csodálatos. 
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Milló Ildikó: 

 

Vörös szegfűvel 

pirul pille pártában – 

röpteti szárnyát 

 

 

Balazsits István: 

 

Vörösen izzik 

a szegfű, szunnyadó vágy 

parázslik tőle. 

 

 

Dobrosi Andrea: 

 

hamvas illatú 

nádszál tartotta fodrok – 

erre szegfű járt 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 

 

hímzett vánkosok 

szegfűiben szunnyadnak 

régvolt szerelmek 

 

 

Balla Zoltán: 

 

Bolond boldogság – 

ajzó nyári kalandok 

virágpompája. 

 

 

Fesető Erzsébet: 

 

egy szál szegfűvel 

elmondhatod szeretsz-e 

édes virágom



HAIKUK, PUNDURKÁK, APEVÁK 
 

61 

Juhászné Bérces Anikó: 

 

Elbűvölő a  

szín- és illatvarázsod, 

rajongóddá tett.   

 

 

Balla Zoltán: 

 

Szerelmes szívem 

boldogító virága, 

tűz vagy lelkemnek. 

 

 

Tóth Lászlóné: 

 

Illatos szegfű 

nektárt gyűjtő méhecskék 

éléskamrája 

 

 

Záruba Károly Valér: 

 

Sorsod nem könnyű, 

Jelkép lettél, s ez elnyű, 

Szép vörös szegfű! 

 

 

Balazsits István: 

 

Szegfűfodrokból 

árad az élet édes, 

vörös illata. 

 

 

Fesető Erzsébet: 

 

fodros szirmai 

kecses tündérkezekben 

díszes legyezők
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SZEGFŰ – PUNDURKÁK  

 
Kisznyér Ibolya: 

 

Szélben hajlik szára, 

fejét emeli, 

képessége 

a tartás. 
  

 

Juhász Pál: 

 

Török szegfű nyílik, 

bodros szirmait 

méhek sírják 

harmattal. 
 

 

Szabó Eszter Helka:  

 

Vörös, bodros fejét  

vázában nyújtja  

az ég felé  

a szegfű.  
 
 

Buday Anikó: 

 

Vad tangót táncoló 

férfi, szájában 

szegfű, szeme 

vágytól ég. 
 
 

Kutasi Horváth Katalin:  

 

Fodros szirmaimmal 

elkápráztatlak, 

illatomat 

sóhajtod. 
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Buday Anikó: 
 

Anyám kertjében a 

mosolygó szegfűk 

méhecskéknek 

bókolnak. 

 

Petres Katalin:  
 

Gomblyukban vagy hajban, 

ha szegfű virít, 

a szerelem 

ünnepel. 

 

Kutasi Horváth Katalin:  
 

Illatod kábító, 

tépett szegélyed, 

kócos szirmod 

szeszélyt rejt. 

 

Szabó Eszter Helka:  
 

Fehér szegfűt tűzött 

a gomblyukába.  

Kiszakított  

múltdarab.   

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Szíved fájdalomba 

és gyászba merül, 

fehér szegfű 

a búcsú. 

 

Klotz Mária: 
 

Kisfejű szegfűkből 

fontam koszorút 

a fejemre: 

fényfüzért. 
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Kutasi Horváth Katalin:  
 

Jupiter virága 

szerelmet áraszt, 

csábítója 

szívemnek. 

 

Szabó Eszter Helka:  
 

Szegfűszál szürcsöli  

a nyári napot.   

Hosszú szára  

szívószál.  

 

Klotz Mária: 
 

illatban úszó kert 

szegfűtengerben 

lepketánccal 

díszítve 

 

Dobrosi Andrea: 
 

Több lapát föld alatt, 

koporsótetőn, 

a szegfűm is 

sír velem. 

 

Balla Zoltán: 
 

Tarka szegfűkertem 

illatbombája 

szerelemre 

csalogat. 

 

Juhászné Bérces Anikó: 
 

Sokrétű tüllszoknya, 

egymásba olvadt, 

selyemfényű 

szirmokkal. 
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Szabó Eszter Helka:  
 

Havasi szegfűnek  

öt szép szirma van.  

Ha tépkeded,  

nem szeret.  

 

Juhászné Bérces Anikó: 
 

Boldog ifjú párok 

szemtanújaként 

tündököltél 

csokrokban. 

 

Balla Zoltán: 
 

Vibráló kelyhedből 

lövellő illat 

elbódítja 

szívemet. 

 

Fesető Erzsébet: 
 

Hogyha a szivárvány 

virággá lenne, 

szegfű volna, 

sokszínű. 

 

Dobrosi Andrea: 
 

Folyóhab viszi át 

a túlsó partra 

együtt érző 

szegfűmet. 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Lágyan kacskaringó 

szegfűszirmokban 

pihen hímzett 

emléked. 
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SZEGFŰ – APEVÁK  

 

Kutasi Horváth Katalin:  

Bár 

bíbor 

palástom 

rongyos, boldog, 

ki birtokolhat. 

 
Vitos Irén: 

Egy 

csokor 

szegfűvel 

leptél meg és 

kérted meg kezem. 

 
Buday Anikó: 

Csak 

egy szép 

emlék vagy, 

szegfűillat 

lengett körötted. 

 
Szabó Eszter Helka:  

E 

szegfű  

miattad  

árválkodik.  

Miért váratsz hát?  

 
Buday Anikó: 

Ha 

érzed 

illatát, 

elvarázsol, 

lelkedig hatol. 
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Juhász Pál: 

Szép 

szegfű 

piroslik 

anyám sírján, 

illatát érzem. 
 

Petres Katalin:  

Egy 

szegfű 

sok mindent 

megüzenhet, 

csak érteni kell. 
 

Kutasi Horváth Katalin:  

A 

hűség 

jelképe 

régtől fogva 

cakkos virágod. 
 

Klotz Mária: 

A 

fehér 

ártatlan, 

üzenete 

tiszta szerelem. 
 

Dobrosi Andrea: 
Egy 

szegfű 

nem hajol, 

inkább törik – 

példád lehetne. 
 

Szabó Eszter Helka:  

Park  

cirmos  

virága,  

szegfű feje  

állja a szelet.  
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Kisznyér Ibolya: 

A 

virág 

viseli 

változását 

múló divatnak. 
 

Szabó Eszter Helka:  

Oly  

karcsú  

virágtest,  

szegfűmosoly,  

egyenes derék.  
 

Balla Zoltán: 

Nyár- 

éjek 

szerelmes 

fuvallata – 

kerti királynőm. 
 

Fesető Erzsébet: 

Élj 

büszkén 

szegfűként, 

rózsák közt is 

legyél önmagad! 
 

Klotz Mária: 

egy 

szálban 

benne van 

a tavasznak 

minden illata 
    

Kutasi Horváth Katalin:  

Telj 

meg hát 

világi 

szerelemmel, 

ha rám pillantasz! 
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Klotz Mária: 

sok 

kerek 

körökből 

fodortenger: 

szegfű csokorban 
  

Varga Tímea: 

Tört 

Szegfű 

Szirma közt 

Tárgyalások 

Szavait őrzi 
   

Dobrosi Andrea: 
Az 

első 

randevún 

szegfűt kaptam – 

ma már kaktuszt se. 
 

Horváth-Tóth Éva: 

Kék 

szegfű 

szirmai 

szendén varrott 

emlékek párnán. 
 

Juhászné Bérces Anikó: 

Csak 

nézem 

bűvölten 

ölelkező, 

fodros szirmait. 
 

Balla Zoltán: 

Ó, 

pompás 

Dianthus – 

illatozó, 

szűzies csoda!
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IBOLYA – HAIKUK  

 
Juhász Pál: 

 
Fehér-kék lepel, 

szél-vitorla suhanás 

illatfelhőben. 

 

 
Péteriné Jencski Erzsébet: 

 
A szerénységed 

ibolyakéken virít 

hamis világban... 

 

 
Kisznyér Ibolya: 

 
Fejét lehajtja, 

ha rátaposnak, mégis 

törten is feláll. 

 

 
Győri Nagy Attila: 

 
tavaszillatod 

végső figyelmeztetés 

a télnek: lódulj! 

 

 
Záruba Károly Valér: 

 
Szűzen kirívó, 

Kora tavaszra hívó, 

Szerényen nyíló. 
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Holécziné Tóth Zsuzsa: 

  

Szépséges apró 

ibolya, minden szirmod 

kis lila csoda! 

  

 

Vermes György: 

 

Ibolyát szagold 

Felülről szorgalmasan – 

De ne alulról! 

    

 

Balla Zoltán: 

 

Szirmod vibráló, 

mint szerelmem kék szeme – 

bódít illatod. 

 

 

Tóth Lászlóné: 

 

Szerény kék szirmok 

zsenge szárakon bújnak 

harmatos fűben 

 

 

Dobrosi Andrea: 

 

mit látok-hallok? 

ibolyalila szőnyeg – 

tavasz toporog 

 

 

Kutasi Horváth Katalin:  

 

Amerre nézek, 

illatozó virágok: 

ibolyaszőnyeg. 
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Dobrosi Andrea: 
 

ibolyák arcán 

hajnal púderezte fény – 

ücsörgő harmat 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 

  

lila tavaszt leng 

didergő rét tenyerén 

– őszi ibolya 

   

 

Balla Zoltán: 

 

Szerény kékséged, 

aromád édes bája 

balzsam szívemre. 

 

 

Klotz Mária: 

 

tavaszi kertbe 

selymes mámor csalogat: 

ibolyaillat 

  

 

Milló Ildikó: 

 

ibolyaerdő 

mély hűségét suttogja – 

víg szél muzsikál 

  

 

Kutasi Horváth Katalin:  

 

Leveled bokra 

piciny virágod fészke, 

öleli titkod.
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Horváth-Tóth Éva: 

  

szívemben lilán 

borul virágba csókod 

– napfény ibolyán 

   

 

Milló Ildikó: 

 

látom szirmait 

– levél ölében lilul – 

tavasz ecsetjén 

   

 

Gáthy Emőke: 

  

Lila szőnyegét 

Talpam alá teríti 

A tavaszi rét 

 

 

Juhászné Bérces Anikó: 
 

Tavasz-illatod 

felüdíti a télen 

megfásult lelket. 

   

 

Klotz Mária: 

 

tavaszi avar 

lila szirmokat takar 

ibolya ébred 

 

 

Petres Katalin: 

 

Ibolya színe, 

illata mindig legyőz 

szerénységével.
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IBOLYA – PUNDURKÁK  

 
Vitos Irén: 

  

Tavaszban születő 

apró, kék csoda, 

örömünkre 

ibolya. 

 
Klotz Mária: 

 

apró virágocskák 

szép ibolyácskák 

illatmámort 

szétszórnak 

  
Péteriné Jencski Erzsébet: 

 

Méhek dongják körül 

kis ibolyámat, 

nevet ég, föld, 

és én is... 

 
Kisznyér Ibolya: 

 

Mint az ember, úgy él, 

gyökere a föld, 

égre felnéz, 

érző lény. 

 
Dobrosi Andrea: 
 

Csízdal ütemére, 

ibolyaszirmok 

hullámain 

nap szörföl. 



HAIKUK, PUNDURKÁK, APEVÁK 
 

75 

Horváth-Tóth Éva: 
  

Cipősarokra hint 

illatából, bár 

eltaposták, 

megbocsát. 

 

Sági Klári: 
 

Lila szőnyeget fest 

minden árokba 

virágszirom 

szerteszét. 

 

Gáthy Emőke: 
 

imádom szobámban 

ibolyacsokrom 

kristálytálban 

itatni 
 

Klotz Mária: 

 

Nyisd meg lila kelyhed, 

mosolyogj már rám, 

tavasztündér 

énekel.  

 

Kutasi Horváth Katalin:  
 

Tavaszt harangozol 

erdő-templomban, 

hozzád járul  

a vándor. 

 

Juhász Pál: 
 

Ibolya didereg 

fagyos hó alatt. 

Tavasz csendje, 

szerelem. 
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Gáthy Emőke: 
 

ibolyából nekem 

fokföldi dukál 

mert szereti 

a panelt 

 

Varga Tímea: 
 

Ibolyát cirógat 

Tavaszi szellő 

Lágy suhintás 

Illatár 

   

Juhászné Bérces Anikó: 
 

Csalogat a zöldbe, 

ott rejtőzködik, 

elárulja 

illata. 

 

Klotz Mária: 
 

Halovány, kék-lila 

Kosztolányinál 

az ibolya. 

Ilona. 

  

Kutasi Horváth Katalin:  
 

Illatod szétárad 

bokrod kelyhében, 

csönd ölel át 

és szellő. 

 

Szabó Eszter Helka:  
 

Ki ibolyát sem kap,  

magánya tölt ki  

álomkontúrt  

lilára.  
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Varga Árpád:  
 

Színe adta néki 

nevét – s még néhány 

szóhasadás. 

Lilakék. 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Alázata hála, 

lét dicsérete, 

példát mutat, 

reményt ad. 

  

Juhászné Bérces Anikó: 
 

Tavasz ajándéka, 

bűvkörében sok 

alélt lélek 

felüdül. 

  

Klotz Mária: 
 

ibolyacsokorral 

leptél meg régen 

illatoztál 

messziről 

 

Petres Katalin:  
 

Illatát érezni, 

ibolyát lelni 

életöröm, 

kikelet. 

 

Dobrosi Andrea: 
 

„Csak még egy ibolyát!” 

– mondtad, s azóta 

rólad mesél 

a kertem. 
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IBOLYA – APEVÁK  

 

Klotz Mária: 

friss 

harmat 

csillogva 

büszkélkedve 

ibolyán ébred 

   
Balla Zoltán: 

Kék 

erő 

szirmodban, 

szívem szilaj 

illatodtól ég. 

 
Kutasi Horváth Katalin:  

Mély 

lila 

bársonyod 

megigézett, 

fenséges úrnő! 

 
Horváth-Tóth Éva: 

Lágy 

lila 

dallal száll 

kis kelyhéből 

a megbocsátás. 

 
Holécziné Tóth Zsuzsa: 

Kis 

virág, 

ibolya. 

Tavaszhírnök 

vagy minden évben. 
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Vermes György: 

Jó 

Lenne 

Ibolyát 

Felülről is 

Soká szagolni 
 

Szabó Edit Irma: 
Fű 

között 

illatos 

kék ibolya 

nyílik szerényen. 
  

Kutasi Horváth Katalin:  

Mint 

lila 

indigó, 

szirmod átüt, 

nyomot hagy bennem. 
 

Balla Zoltán: 

Te 

vagy a 

virágok 

könnycsepp-kékje, 

álmom illata. 
 

Juhász Pál: 

Kék 

virág 

illata 

balzsamfelhő 

kedvesem nyakán. 
 

Péteriné Jencski Erzsébet: 

Egy 

kedves 

ibolya 

ház falában 

kéken kandikál... 
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Petres Katalin: 

Szép 

kéked, 

ibolya, 

eldalolja 

tavasz örömét. 
 

Dobrosi Andrea: 
Ma 

gyermek 

kacaja 

ring az égben – 

ibolyát talált. 
 

Horváth-Tóth Éva: 

Dér 

hintáz’ 

ibolya 

bársony szirmán 

– elkésett élet. 
  

Sági Klári: 

A 

tavasz 

ébreszti, 

virágot bont, 

színes ruhát ölt. 
 

Kisznyér Ibolya: 

A 

tavaszt 

jelzi ő, 

kék színével, 

örömöt hordoz. 
   

Klotz Mária: 

kék 

szépség 

gyöngédség 

simogató 

bársonyos szirmok 
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Vermes György: 
Kis 

Hamis, 

Hát hol itt 

Az ibolya? 

Te mást is akarsz! 
 

Juhászné Bérces Anikó: 

Kék, 

lila, 

hófehér, 

mámorító 

illattal üzen. 
   

Klotz Mária: 

ha 

szellő 

sodorja 

illatodat 

elraktározom 
  

Kutasi Horváth Katalin:  

Kis 

finom 

lelkedet 

lila gőggel 

palástolhatod. 
 

Tuboly Erzsi: 

Szép 

régi 

tavaszon 

könyvbe zártam 

egy szál ibolyát. 
 

Klotz Mária: 

már 

hóban 

kukucskál 

megbabonáz 

szép kékségével
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HÓVIRÁG – HAIKUK  

 
Péteriné Jencski Erzsébet: 

 
A tavasz első, 

várva várt virága ő, 

lebbenő álom... 

  

 
Kovács Ádám Máté: 

  
A hóvirágok 

Felemelték fejüket: 

Tavaszvirágzás. 

 

 
Mayer Zsó: 

  
Hírnökként virít 

domboldal díszeként. „Jő 

a tavasz!” – kiált. 

  

 
Márton Csilla: 

 
A hóvirág egy 

jelkép része, a lélek 

felébredése.  

 

 
Sági Klári: 

 
Minden elmúlhat, 

de a hóvirágocskák 

tavaszt hirdetnek. 



HAIKUK, PUNDURKÁK, APEVÁK 
 

83 

Klotz Mária: 

 

tavasz csiklandoz 

hóvirág-harangocskák 

dallama szédít 

  

 

Kalocsa Zsuzsa: 

 

Zúzmara hull rá 

kacsint a napfény felé 

szirmot bontogat 

 

 

Balla Zoltán: 

 

Olvadó havon 

táncoló angyalocskák: 

szűzi titkosság. 

 

 

Záruba Károly Valér: 

  

Virágja védett. 

Ki szereti a szépet, 

Szedni nem téved. 

   

 

Horváth-Tóth Éva: 

  

téli estének 

fagyos ujja szirmot tör 

– halott hóvirág 

 

 

Győri Nagy Attila: 
 

fehér szirmokban 

elszántság és akarat, 

életigenlés. 
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Varga Tímea: 

 

Hó jég és virág 

Ablakon még jégvirág 

Künn már hóvirág 

 

 

Klotz Mária: 

 

megmozdul a föld 

fehér csoda kukucskál 

tavasz kacsint már 

 

 

Juhász Pál: 

 

Kidugja „fejét” 

szürke hó alól büszkén, 

szívet melenget. 

 

 

Kalocsa Zsuzsa: 

 

Lombtalan erdő 

hótakarója alatt 

keres kiutat 

 

 

Balazsits István: 

 

Hóvirág se bújt 

még elő, mihez kezdjek 

a szárnyaimmal... 

 

 

Tóth Lászlóné: 

 

Hideg hóágyban 

meleg napfényre ébred 

szerény hóvirág
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Dobrosi Andrea: 

 

fehér szoknyákra 

újjászületést mintáz 

februári nap 

 

 

Milló Ildikó: 

 

tavaszt harangoz 

kacérkodó hóvirág  

friss napsütésben 

  

 

Varga Tímea: 

 

Bokor alá bújt 

Hófehér kalapjával 

A sok hóvirág 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 

  

Nap csókol rajta 

harmattá egy hópelyhet 

– hóvirágsóhaj 

  

   

Gáthy Emőke: 

 

hóvirág veled 

a természet hajt fejet 

önmaga előtt 

 

 

Herczeg-Vecsei Katalin: 

 

Kukucskáló fej 

az elkorhadt avar közt. 

Kíváncsi virág.
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HÓVIRÁG – PUNDURKÁK  

 
Kutasi Horváth Katalin: 

  

Fehér szoknyácskáddal 

bűbájt teremtesz, 

zsugorodik 

a jégcsap. 

  
Keczely Gaby: 

 

Hószínű ékszere 

a rideg tájnak, 

kikeletnek 

hírnöke. 

 
Juhász Pál: 

 

Bagoly-kő szikláin, 

kis muflon sétál, 

Lépte nyomán 

hóvirág. 

 
Herczeg-Vecsei Katalin: 

 

Tavasz menyasszonya 

ártatlan-fehér, 

földig érő 

ruhában. 

 
Szabó Eszter Helka:  

 

A hóvirág szára  

nő, nő, egyre nő.  

Benne fogan  

a remény.  
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Buday Anikó:  
 

Hol vége a télnek, 

fehér fejecskék 

csilingelik: 

kikelet. 

 

Szabóné Horváth Anna: 
  

Szűzi arca virul, 

Nap hozzá simul, 

el sem pirul 

orcája. 

  

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Tavaszi erdőben 

csokorba szedtem 

lélekfehér 

virágom... 

 

Klotz Mária: 
 

fehér gyémántkövek 

hóvirágfények 

csodálkozó 

lámpások 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Fehér csengettyűi 

jelzik a télnek: 

indulni kell, 

tavasz jön. 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Hókristály szólongat, 

virágot áhít, 

s ha megjelensz, 

búcsút mond. 
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Kovács Ádám Máté: 
  

Bokrok, fák alszanak, 

Ám a hó alatt 

Élet indul 

Útjára. 

 

Mayer Zsó: 
  

Kikandikál a hó 

köpenye alól, 

fehérsége 

tisztaság. 

 

Zsatkovics Edit: 
 

februári fák közt 

hóvirág nővér  

csilingelő 

hírnöke 

 

Vitos Irén: 
  

Mohaágyban alszik, 

tavaszra bújik 

ki hó alól, 

reszketve. 

 

Dobó Georgina: 
 

Tavaszunk legelső 

Szép virágának 

Énekét zengd, 

Kikelet! 

   

Horváth-Tóth Éva: 
  

Törékeny hírnöke 

az új reménynek, 

ragyog a hit 

fehéren. 
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Klotz Mária: 
 

kocsányodon három 

tejcsepp hintázik 

káprázatos 

hóvirág 

 

Kalocsa Zsuzsa: 
 

Hófehér ruháját 

szél meglebbenti 

illeg-billeg 

tündököl 

 

Tóth Lászlóné: 
 

A tavasz hírnöke 

téli álmából 

felébredve 

szirmot bont 

 

Dobrosi Andrea: 
 

Egy cseppnyi boldogság: 

hóvirágokat 

felfedezni 

télutón. 

 

Kovács Ádám Máté: 
  

Hóvilág, holdvilág, 

Hópaplan alatt 

Alszik még a 

Hóvirág. 

 

Szabó Eszter Helka:  
 

Fehérrel férceled  

a tél sebeit.  

Összeforrnak.  

Tavasz jön.  
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HÓVIRÁG – APEVÁK  

 

Keczely Gaby: 

A 

tavasz 

szépsége 

íme, itt van. 

Újra viríthat! 

 
Juhász Pál: 

Tél 

búcsú 

hóvirág 

szirommező 

tündérkeléptek 

 
Dobrosi Andrea: 
Csak 

csábít – 

hajnalhűs 

heverészik 

hóvirágokon. 

 
Herczeg-Vecsei Katalin: 

Nap 

langyos 

hívása 

előcsalja 

rejtekhelyéről. 

 
Kovács Ádám Máté: 

A 

Határ 

Hófoltos, 

Tavaszt kóstol 

Barka, hóvirág. 
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Klotz Mária: 

szél 

csókol 

kelyhedre 

tavaszi friss 

esőcseppeket 
 

Mayer Zsó: 

Sok 

fehér 

sziromfolt 

ékessége 

kertem zöldjének. 
 

Zsatkovics Edit: 

jöjj  

hozzánk 

hóvirág 

téltemető 

hó hátán ragyogj 
 

Buday Anikó:  
Ő 

első 

a tavaszt 

köszöntő kis 

hírnökök közül. 
  

Sági Klári: 

Még 

tart a 

hideg tél, 

te már harcolsz 

rövid létedért. 
   

Horváth-Tóth Éva: 

Halk 

sóhaj, 

és szirom 

pattan, nyílik 

tavasz a hóban. 
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Holécziné Tóth Zsuzsa: 

Ha 

jő a 

tavasz, ő 

bontja szirmát: 

szélben harangoz. 
 

Dobrosi Andrea: 
Egy 

ködfolt 

nyomdokán 

nyílt hóvirág 

tükre a szemed. 
 

Szabóné Horváth Anna: 
Már 

tavaszt 

zengenek 

fehér kelyhek 

illat-mézei 
 

Horváth-Tóth Éva: 

Szép 

s nehéz 

szolgaság 

tavasz előtt 

virágot hozni. 
 

Tóth Lászlóné: 

A 

szerény  

hóvirág 

fejet hajtva 

köszöni létét 
 

Klotz Mária: 

szép 

harang 

fejeddel 

tavaszt kóstolsz 

ínyenc hóvirág 
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Péteriné Jencski Erzsébet: 

Hó 

fölött 

kidugta 

kis fejét egy 

kíváncsi virág... 
 

Kisznyér Ibolya: 

A 

fejét 

lehajtja, 

nem napra néz, 

a föld gyermeke. 
 

Kalocsa Zsuzsa: 

Tél 

szele 

hidegben 

cirógatja 

szomorú’n tűri 
 

Tóth Lászlóné: 

A  

napfény  

varázsol  

téged elő 

téli álmodból 
 

Tuboly Erzsébet: 

Kis 

kecses 

hóvirág: 

tavasztündér, 

remény hordozó. 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Hó 

alatt 

szenderegsz, 

ébredésed 

nyújtózó mámor.
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NEFELEJCS – HAIKUK  

 
Szabó Edit Irma: 

 
Apró szirmaid 

kéken emlékeztetnek: 

nem felejtelek. 

   

 
Vitos Irén: 

  
Szemedben búcsú, 

mint nefelejcs kérlel, el 

soha ne felejts. 

 

 
Halászné Magyar Márta: 

 
Kéklő virágom 

Eleven világomban 

Te vagy nefelejcs 

 

 
Kisznyér Ibolya: 

 
Kék virágai 

emléket állítanak, 

szívben lakozót. 

 

   
Milló Ildikó: 

 
sívó homokban 

nefelejcs pázsitágyban – 

virágzó élet 
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Holécziné Tóth Zsuzsa: 

  

Lepréselt virág: 

ballagási emlékem, 

kis kék nefelejcs. 

    

 

Balazsits István: 

 

Nefelejcskék ég,  

lenn a földön testvére 

visszamosolyog.  

 

  

Zsatkovics Edit: 

 

ködben kabócám 

nefelejcs zafírkékek 

hűségleánykák 

 

 

Milló Ildikó: 

 

könnyeid látom 

futóhomok száll felénk  

nefelejcs szirmán 

    

 

Szabóné Horváth Anna: 
  

Eszedbe juttat 

jelent, jövőt és múltat, 

emlékként virít. 

  

 

Buday Anikó: 

 

Apró fejecskék 

kék szirmain sok reményt 

üzenő sóhaj. 
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Juhász Pál: 

 

Tudat-csendemben 

vigasz-költészet virág, 

rím kék nefelejcs. 

 

 

Oroszvári Kata: 

 

Fodros szoknyás kék 

leányka széllel rebben 

nefelejcs-táncba. 

  

 

Varga Tímea:  

 

Préselt nefelejcs 

Fakón őrzi mosolyod 

Könyvlapok között 

  

 

Klotz Mária: 

 

Rózsaszín, fehér, 

kék szirmokkal tündökölsz 

a rét tengerén. 

   

 

Kutasi Horváth Katalin: 

 

Kérésem tartsd be, 

őrizz meg halványuló 

emlékeidben! 

    

 

Horváth-Tóth Éva: 

  

égszín hangon súg 

puha szirmok illata 

egy szót – nefelejcs
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Kisznyér Ibolya: 

 

Kis kéklő bokor, 

néha szirmát simítják, 

kicsit megremeg. 

 

 

Keczely Gaby: 

 

Ha rád tekintek, 

forró a gondolatom: 

te ne felejts el! 

 

 

Klotz Mária: 

 

öt egérfüllel 

öleled körbe sárga 

napkorongodat 

    

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 

 

Ha időm lejár, 

nefelejcs, te ne felejts, 

emlékeztess rám... 

    

   

Milló Ildikó: 

 

sfumato dallam 

– anyám illatos kertje – 

kék nefelejcs zeng 

 

 

Gáthy Emőke:  

 

Nefelejcsszemű 

szeretőjét feledte 

három hét után 
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NEFELEJCS – PUNDURKÁK  

 
Halászné Magyar Márta: 

 

Végleg elmegyek én 

De előtte még 

Elültetlek 

Nefelejcs 

 
Kisznyér Ibolya: 

 

Népdal emlékeztet: 

kis virág érték, 

szíved őrzi 

énekét. 

 
Klotz Mária: 

 

nefelejcset hoztál 

szimbolizálva 

hozzám fűzött 

hűséged 

 
Péteriné Jencski Erzsébet: 

 

Nefelejcskék szemű 

ártatlan gyermek 

voltam, s vagyok 

tán ma is... 

 
Kutasi Horváth Katalin: 

  

Bűvös romantikád 

megbabonázott, 

elragadó 

kékséged. 
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Holécziné Tóth Zsuzsa: 
  

Virágos kertemben 

nefelejcs nyílt. 

Meg sem láttad. 

Elhervadt. 

 

Dobó Georgina: 
 

Adj innom, szomjazom! 

Locsold lelkemet, 

Kérlek, Virág,  

Ne felejts! 

 

Buday Anikó: 
 

Szerénységénél csak 

szépsége nagyobb, 

kéken virul 

nefelejcs 

  

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Ég kékje szememben 

virágod tükre, 

összemossa 

álmaink. 

 

Klotz Mária: 
 

ég világoskékje 

csillog szirmain 

esőcseppek 

álmain 

 

Thesaurus: 
 

Lehetnél kis Múzsám  

lelkében forrás 

áttetsző-szín 

kék patak 
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Tuboly Erzsi: 
  

Egy mosoly összetört. 

Nefelejcsvirág 

felsírt árva 

kezemben. 

  

Juhász Pál: 
 

Nyári esti balzsam, 

nefelejcsillat, 

bőröd sóhaj, 

lélegzet. 

 

Keczely Gaby: 
 

Kék nefelejcs színe 

rímel az égre 

lenge léggel 

keverve. 

 

Klotz Mária: 
 

Fű, fa, kék nefelejcs 

font koszorút ránk, 

a természet 

lágy ölén. 

   

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Nem felejthettelek, 

bűvös kékséged 

gyermekszívem 

rablója. 

  

Szabó Eszter Helka: 
  

Sírodon a kékek   

bokorba bújnak. 

Nefelejcsből 

emlék nő. 
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Buday Anikó: 
 

Patak partján elszórt 

apró csillagok 

üzenik, el 

ne felejts. 

 

Dobó Georgina: 
 

Szeretnélek mindig 

Csak feledni, de 

Illatod nem 

Engedi. 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Beszédes dallamú 

nevedet hallom, 

anyám csengte 

először.  

 

Horváth-Tóth Éva: 
  

A virág súgta tán, 

vagy szívem szólalt? 

Ne feledjem: 

szeretlek. 

 

Szabó Eszter Helka: 
  

Úgy hullámzik a nyár, 

mint nefelejcsek 

tengerkékje 

tavasszal. 

 

Balla Zoltán: 
 

Szellőlengetésben 

kék szirmaidnak 

bája csábít – 

nefelejcs. 



HAJNAL KÖNYVEK - VIRÁGOK 
 

102 

NEFELEJCS – APEVÁK  

 

Sági Klári: 

Ha 

látom 

kertemben 

kéklő szirmát, 

végre tavasz van. 

 
Klotz Mária: 

jaj 

érzem 

kedvellek 

virágba bújt 

kék nefelejcsem 

 
Kutasi Horváth Katalin: 

Kék 

szemed 

virágom 

csalfa tükre: 

elfelejtettél! 

 
Kisznyér Ibolya: 

A 

gondos 

szeretet 

ragyogtatja, 

mint minden élőt. 

  
Péteriné Jencski Erzsébet: 

Kis 

fejét 

kidugta, 

sírodon sír 

a kék nefelejcs... 
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Dobó Georgina: 

„Ne 

Felejts!” 

– Mondja egy 

Parány virág! 

Maga a világ! 
  

Zsatkovics Edit: 

kék 

szemű  

gyönyörűm 

nefelejcsem 

hajamba fonlak 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Bár 

hiszek 

szavadnak, 

mégis kérlek, 

hallgass nevedre! 
 

Buday Anikó: 

Kék 

szirma 

szerényen 

bókol reggel, 

felkelő napnak.  
 

Szabóné Horváth Anna: 
Kis 

szemek 

tükrözik 

az édes múlt 

emlékképeit. 
  

Juhász Pál: 

Hozz 

néha 

épülő 

kősíromra 

kék nefelejcset 
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Szabóné Horváth Anna: 
Kék  

egén 

napsugár 

szeme figyel, 

őrzi a múltat. 
 

Buday Anikó: 

Kis 

apró 

gyöngyökként 

virulnak kert 

hűvös sarkában. 
 

Oroszvári Kata: 

Csöpp  

szirmok  

hullámzó 

sokasága: 

Tengeróceán. 
  

Kutasi Horváth Katalin: 

Ha 

magvad 

messze száll, 

más kéri majd: 

el ne felejtsél... 
 

Tuboly Erzsi: 

Kék 

szemed: 

nefelejcs 

patak partján, 

nyári ég tükre. 
 

Klotz Mária: 

a 

mező 

gyöngyszeme 

kék nefelejcs 

padlószőnyege 
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Kutasi Horváth Katalin: 

Ha 

préselt 

álmaim 

felébrednek, 

téged idéznek. 
 

Klotz Mária: 

szép 

díszes 

nefelejcs 

kék és apró 

szétgurult gyöngysor 
    

Horváth-Tóth Éva: 

Szép, 

halkan 

fecsegő, 

üde kék kis 

emlékeztető. 
  

Gáthy Emőke: 

Ne 

felejts 

könnyezik 

patakpartok 

hercegasszonya 
     

Szabó Eszter Helka: 

Sok 

piros 

tulipánt 

nefelejcsek 

tengere ringat. 
 

Keczely Gaby: 

A 

kis kék 

nefelejcs 

elbújik a 

kertben csöndesen.
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ÁRVÁCSKA – HAIKUK  

 
Juhászné Bérces Anikó: 

 
Nézlek, csodállak: 

mennyi arc, és mennyi szín! 

Pompázik, virít. 

 

 
Kisznyér Ibolya: 

 
Sötétkék szirmát 

jeges szél borzolja szét, 

hópaplanra vár. 

 

 
Gáll Júlia: 

 
Zúzmara csókja  

vigasztalja színpompás  

árvácskák szirmát. 

 

 
Tóth Lászlóné: 

 
Könnyed cifraság – 

tavaszi bujaságot 

nap ecsettel fest. 

 

 
Buday Anikó: 

 
Romos kőfalból 

virág nyúlik fény felé: 

színes árvácska 
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Kapa Veronika: 

 

Kis árva… Színes 

bársonyban ringsz, vársz a nap  

első csókjára. 

 

 

Milló Ildikó: 

 

szirmokon festett 

vigyázó szemek látnak – 

árvácska virág 

 

 

 Klotz Mária: 

 

szép virágszőnyeg 

díszeleg a főtéren 

árvácskatenger 

 

 

Juhász Pál: 

               

Apró magokból 

csodaszép kis virág lesz, 

magány-árvácska. 

 

 

Dobrosi Andrea: 
 

hol szentháromság 

violája virít – ott 

fagy földönfutó 

 

 

Oroszvári Kata: 

 

Ragaszkodásom 

nem árvácska-félelem – 

Szívemmel játszol. 
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Szabóné Horváth Anna: 
  

Élénk színfoltok 

villannak fakó arcán, 

szerényen virít. 

   

 

Sági Klári: 

 

Minden virágnak, 

egy szerény árvácskának 

is örülj, ember! 

   

 

Milló Ildikó: 

 

maszatos árva 

Csöre – fájó panasza – 

markol szívembe 

     

 

Oroszvári Kata: 

 

Hűséged nyújtod 

cserépnyi árvácskával – 

kedvem virágzó. 

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 

 

Csöpp kis virág, szép 

Árvácska. Annyi bánat 

Van a nevedben!  

  

     

Kutasi Horváth Katalin: 

  

Fekete könnyed 

folyik sárgás szirmodban, 

macskaszemedben.
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Klotz Mária: 

 

selymes árvácska 

ősz és tavasz kedvence 

virágékesség 

  

 

Horváth-Tóth Éva: 

  

Püspöklilán ring 

apró szirmok bársonyán 

elárvult harmat. 

 

 

Záruba Károly Valér:   

 

Rám is ugyanúgy 

Ragyogtak a csillagok, 

Bár virág vagyok. 

 

 

Fesető Erzsébet: 

 

Nem vagy te árva – 

színeidben tündököl 

a Szentháromság 

 

 

Milló Ildikó: 

 

hajnal a kertben 

félszeg mosolyt ragyogott – 

apró árvácska 

 

 

Balazsits István: 

 

Hajnal tengerén 

árvácskák vitorláit 

duzzasztja a szél.
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ÁRVÁCSKA – PUNDURKÁK  

 
Dobó Georgina: 

 

Olyan árva vagyok, 

Mint a kertemben 

Nyíló virág, 

Árvácskám. 

 
Kisznyér Ibolya: 

 

Mint színes ásványok 

bársony ruhában, 

sorban állnak 

csendesen. 

 
Juhász Pál: 

 

Emberarcú virág, 

bájos mosolyú. 

Harmat ajkú, 

nedves csók. 

 
Thesaurus: 

 

Tarka virágsereg 

ruhátok csodás 

színeitek 

szívemben 

 
Buday Anikó: 

 

Kék, sárga, fehér szín, 

pillangók büszke 

hasonmása, 

árvácska. 
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Kutasi Horváth Katalin: 
  

Ibolya irigyli 

több színűséged, 

csókot lehelsz 

szirmára. 

  

Buday Anikó: 
 

Bársonyos szirmait 

nappal fürdeti, 

harmatcseppek 

gyöngyözik. 

 

Dobrosi Andrea: 
 

néz egy sor kerti ék 

az árvácskáim 

bólogatnak 

vissza rám 

 

Gáll Júlia: 
 

Csodálkozó szemed 

éjjel is nyitva, 

csillagvirág, 

árvácska. 

 

Keczely Gaby: 
 

Sokszínű árvácska, 

Bólogass szépen! 

Színed együtt 

keverjük! 

 

Halászné Magyar Márta: 
 

Nem érdekel semmi 

El kell már menni 

Árvácska ha 

Virágzik 
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 Klotz Mária: 
 

árvácskafátyolban 

tavasztündér ring 

kikeletről 

dalolgat 

 

Szabóné Horváth Anna: 
  

Melegről álmodik 

hideg magánya, 

szeretetért 

simulna. 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Ha bánatom érzed, 

nem vagyunk árvák, 

nyíljunk együtt, 

virágom!  

 

Szabó Eszter Helka:  
 

Árvácska szemfoltja  

mélylila tükrén  

magad látod  

meztelen.  

 

Balla Zoltán: 
 

Olyan vagy nekem, mint 

kertnek árvácska – 

arcod bársony 

simulás. 

 

Gáthy Emőke: 
  

Mosolygó szirmain 

Sok testvérével 

Árvaságnak 

Nyoma sincs 
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Varga Tímea: 
 

Házak közt elveszett 

Apró tarka lét 

Boldogtalan 

Árvácska 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Hogy lennél árvácska? 

Testvéreiddel 

versenyt nyíltok 

kertemben! 

 

Klotz Mária: 
 

árvácska szirmait 

szellő ringatja 

altatódalt 

muzsikál 

    

Horváth-Tóth Éva: 
  

Lilán sóhajt a dér 

nyárról álmodó 

árva szirmok 

bársonyán. 

 

Juhászné Bérces Anikó: 
 

Színpompás arcommal 

derűt fakasztok 

az elbágyadt 

lelkekben. 

 

Varga Tímea: 
 

Magányos árvácska 

Itt felejtett nyár 

Hó alatt vár 

Megváltást 
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ÁRVÁCSKA – APEVÁK  

 

Juhász Pál: 

Ősz 

„tapos" 

könny-bársony 

szirmaira 

bús árvácska-csók 

 
Kutasi Horváth Katalin: 

Oly 

szegény, 

s árva vagy, 

feloldanám 

magányom érted. 

 
Gáll Júlia: 

Kis  

gyenge  

árvácska, 

elhagyatott  

sír vigasza vagy. 

 
Buday Anikó: 

Friss 

hajnal, 

szirmait 

a nap bontja, 

árvácska ébred. 

 
Kapa Veronika: 

Egy 

régi 

imakönyv 

árvácskát rejt. 

Ott felejtették... 
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Dobrosi Andrea: 
Az 

első 

esőcsepp 

félénken ült 

árvácskám szirmán. 
 

Oroszvári Kata: 

Csak  

tápláld  

árvácskád,  

három színnel 

ragyog vissza rád. 
 

Körmendi Rita: 

Szép 

szirmok 

befestve 

díszelegnek 

neked repesve.  
  

Vitos Irén: 

Az 

esőt 

kedvelő, 

nyári napnak 

könyörgő élet. 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Bár 

vannak 

melletted, 

árván nyílsz ki, 

s egyedül hervadsz. 
  

Szabóné Horváth Anna: 
Kis 

fénynek 

is örül, 

ha simítja 

félénk magányát. 
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Holécziné Tóth Zsuzsa: 

E 

Virág 

Szirmai 

Arcként néznek 

Rád a kertemben.  
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Ha 

árva 

énekem, 

elhunyt lelkek 

dúdolnak benne. 
  

Oroszvári Kata: 

A  

bántás  

füstté vált, 

egy árvácska 

nyílt ki a romján. 
 

Klotz Mária: 

Friss 

tavasz 

árvácskát 

lenget, színes 

tavaszkorona. 
 

Kisznyér Ibolya: 

A 

szívet 

szólítja, 

látványával 

varázsol békét. 
 

Gáthy Emőke: 

Sok 

Mókás 

Fintora 

Feledteti 

Mi az árvaság
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Kutasi Horváth Katalin: 

Ne 

sóhajts 

messzire, 

melléd nőtt egy 

hasonló árva... 
 

Klotz Mária: 

egy 

szőnyeg 

árvácska 

széllel táncol 

ide-oda leng 
    

Horváth-Tóth Éva: 

Csepp 

kincse 

a kertnek 

az árvácska. 

Emlék őrzője. 
 

Szabó Eszter Helka:  

Egy  

árva  

árvácska  

árválkodik  

árvaház tövén.  
 

Szabó Eszter Helka: 

Jaj,  

félek,  

halált hoz  

ez a szellő,   

fagyott árvácskát.  
 

Balla Zoltán: 

Szép 

szirmod 

szemei 

szerelemre 

csábíthatnának.
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GYÖNGYVIRÁG – HAIKUK  

 
Mátyás Zoltán: 

 
ágyékod kertje 

lett a vesztem s édenem 

dombok közt sírok 

 

 
Herczeg-Vecsei Katalin: 

 
Bódító illat: 

gyöngy és parfüm a tavasz 

hófehér nyakán.  

 

 
Petres Katalin:  

 
Minden gyöngyvirág 

Mária könnyeiből 

lett a Golgotán. 

 

 
Kisznyér Ibolya: 

 
Kicsiny csengettyűk, 

tündérek hallják hangját, 

mikor szél rezdül. 

 

 
Kovács Ádám Máté: 

  
Gyöngymezőt terít 

Lábam elé a tavasz, 

Gyöngyvirág virít.  



HAIKUK, PUNDURKÁK, APEVÁK 
 

119 

Juhász Pál: 

 

Szerelemillat, 

gyöngyvirágköntös, tavasz – 

összeköt minket. 

  

  

Péteriné Jencski Erzsébet: 

 

Illatos, fehér, 

csilingelő gyöngyvirág, 

erdőt csábító... 

 

 

Tóth Lászlóné: 

 

Apró harangok 

mint félő kisgyermekek 

kapaszkodnak rád 

  

 

Kutasi Horváth Katalin: 

  

Templom az erdő. 

Harangjaidnak tiszta 

dallama csendül. 

    

 

Gáthy Emőke: 

  

illat hűsével 

árnyékból szőtt fátyollal 

üdíted lelkem 

 

 

Oroszvári Kata: 

 

Rálehelt Isten 

a Földre, lecsapódott 

gyöngyvirágharmat… 
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Szabó Edit Irma: 
 

Gyöngyvirágcsengő 

zöld ölelésben bújva 

tavaszt csilingel. 

 

 

Záruba Károly Valér: 

 

Libegő gyöngytár, 

Csilingelő illatár 

Szívemen talál 

 

 

Herczeg-Vecsei Katalin: 

 

Gyöngyökké váltak 

az Édenből kiűzve 

Éva könnyei. 

 

 

Petres Katalin: 

 

Egy gyöngyhajú lány 

megrázta hosszú haját: 

szerte gyöngyvirág. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 

  

Mint imádkozó 

asszony – a gyöngyvirág is 

föld felé hajol. 

 

 

Oroszvári Kata: 

 

Tündérhaj dísze, 

csilingelő csengettyű – 

szűzi gyöngyvirág.
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Balazsits István: 

 

Tündérek könnye 

pergő gyöngyvirágszirom, 

mesél az erdő. 

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 

 

Tűzgyöngyvirág. Ó, 

de szép is a magyar nyelv!  

Lángnyelvként virít.  

 

 

Klotz Mária: 

 

illattengerbe 

rejti titkos álmait 

egy szál gyöngyvirág 

 

 

Thesaurus: 

 

Gyöngy tengereknek, 

Virág földnek kincse. Két 

Világ szépsége. 

 

 

Fesető Erzsébet: 

 

Vigyázz hová lépsz – 

Mária könnye hullott 

lábaid elé 

 

  

Milló Ildikó: 

 

illatos gyöngyök 

levélhajók árbócán – 

virágkeringő
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GYÖNGYVIRÁG – PUNDURKÁK  

 
Kapa Veronika: 

 

Tündérek lábnyomán 

serkedt gyöngyszemek 

illatoznak 

fehéren. 

  
Petres Katalin:  

 

Golgotán Mária 

könnycseppjeiből 

keletkezett 

gyöngyvirág. 

 
Körmendi Rita: 

 

Két hosszú zöld levél 

Öleli nyakát 

Apró gyöngyök  

Díszítik  

 
Sági Klári: 

 

Árnyas erdők mélyén 

nyílik a virág, 

mesebeli 

hótenger. 

  
Klotz Mária: 

 

lelkem könnyeiből 

fonom füzérem 

gyöngyvirággal 

átkötöm 
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Kisznyér Ibolya: 
 

Kis gyöngye kipattan, 

harangokká nő, 

levél óvja 

mérgesen. 

  

Kapa Veronika: 
 

A Tavasz bódultan   

táncol, lepereg 

gyöngye, fehér, 

illatos. 

 

Kovács Ádám Máté: 
  

Kedves Virágszálam, 

Drága Gyöngyvirág, 

Érted dobban 

Meg szívem.    

   

Keczely Gaby: 
 

Megbújik a földön 

büszkén, szerényen, 

de illata 

fenséges. 

 

Juhász Pál: 
 

Virággyöngyök hava 

zöld tarlón virít. 

Édes parfüm, 

sóhajtás. 

 

Klotz Mária: 
 

mintha harangoznál 

virágaidból 

tavaszdallam 

csendül fel 
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Vitos Irén: 
  

Mezei esküvő, 

gyermeki nászpár, 

gyöngyvirág lesz 

a csokor. 

  

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Egymáshoz kondulnak 

harangocskáid, 

csengve csendül 

a szépség. 

  

Klotz Mária: 
 

levelekbe bújva 

incselkedsz velünk 

harangocskák 

jeleznek 

  

Gáthy Emőke: 
  

csengettyűáriád 

bokrok sűrűjén 

a csend hangján 

csilingel 

 

Balla Zoltán: 
 

Fehér harangjaid 

lágy illatától 

hölgyek szíve 

kivirul. 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Gyöngyvirágcsokorral  

Kezedben vársz majd?  

Sok fehér gyöngy  

Nevet rám.  
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Kovács Ádám Máté: 
  

Fiatal gyöngyvirág 

Nyílt a tölgy alatt, 

Együtt várják 

A tavaszt. 

     

Balla Zoltán: 
 

Gyöngyöd tisztasága 

szerelmet ígér – 

tavasz nyílik 

lelkemben. 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Legyen bármilyen a  

világ, tavasszal  

nyílni fog a 

gyöngyvirág.  

 

Klotz Mária: 
 

gyöngyvirág-nyakláncot 

fonok neked ma 

ragyogni fogsz 

ragyogtatsz 

    

Petres Katalin:  
 

Apró fehér gyöngyök, 

illatuk bódít, 

gyöngyvirágos 

álomkert. 

     

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Illatod bódító, 

mámorod édes, 

szűzi tiszta 

tegnapod.
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GYÖNGYVIRÁG – APEVÁK  

 

Zsatkovics Edit: 

gyöngy 

gyöngyös 

gyöngyvirág 

gyöngyöt sírok 

gyöngyöt pergetek 

 
Kutasi Horváth Katalin: 

Lágy 

kelyhek 

bókolnak 

szépen sorban, 

harmatot zengnek. 

 
Petres Katalin:  

Fenn 

gyászolt 

Mária 

a Golgotán: 

könnycsepp – gyöngyvirág. 

 
Klotz Mária: 

kis 

kelyhe 

létrafok 

Édenkertben 

katicák másszák 

 
Keczely Gaby: 

A 

tavasz 

fehéren 

illatozva 

gyöngyözik elénk. 
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Vermes György: 

Csöpp 

Szépség, 

Gyöngyvirág, 

Fehér harang 

Illatözönnel. 
 

Péteriné Jencski Erzsébet: 

Kis 

fehér, 

illatos, 

csábító, szép 

gyöngyvirágom vagy... 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Hány 

harang 

csilingel 

szépségedről, 

kicsi gyöngyvirág? 
  

Holécziné Tóth Zsuzsa: 

Nap 

fénye 

élteti.  

Kis harangok 

törékeny száron.  
 

Klotz Mária: 

A 

külsőd 

hamvas, de 

halált okoz 

ártatlanságod. 
   

Juhász Pál: 

Gyöngy 

csókja 

illatos, 

szép vallomás 

lelkem kertjében. 
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Kutasi Horváth Katalin: 

Hány 

harang 

kondul még 

gyöngyvirágok 

sóhaja révén? 
 

Gáthy Emőke: 

új 

május 

hírnöke 

minden évben 

meg-megújítasz 
 

Horváth-Tóth Éva: 

Zöld 

levél 

közt bújik 

anyám könnye 

gyöngyvirág szárán. 
 

Balla Zoltán: 

Új 

tavasz 

csilingel – 

gyöngyvirágok 

illata csábít. 
 

Péteriné Jencski Erzsébet: 

Gyöngy, 

gyöngyöm, 

Gyöngyike, 

gyöngyvirágom, 

te gyönyörű vagy... 
 

Klotz Mária: 

sok 

könnycsepp 

csillogó 

fürtjeivel 

gyöngyvirágmező 
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Petres Katalin:  

Zöld 

levél 

öleli 

a hófehér 

gyöngyvirágfüzért. 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Ha 

tölgyek 

között jársz, 

megtalálhatsz, 

illatom felfed. 
  

Balla Zoltán: 

Szél 

szisszen, 

gyöngyvirág 

kelyhe billeg – 

árad illata. 
 

Oroszvári Kata: 

Ha  

hallod 

gyöngyvirág 

kacagását, 

érted az istent! 
 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 

Szép 

tavasz 

van, nyílik  

a gyöngyvirág.  

Apró gyöngyfüzér.  
 

Klotz Mária: 

a 

növény 

Mária 

könnyeiből 

született jóság
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BÚZAVIRÁG – HAIKUK  

 
Kisznyér Ibolya: 

 
Bóbita őrzi 

magvait, éveken át, 

álmodja létét. 

 

 
Dobrosi Andrea: 

 
bársonybóbitás 

türkiz szempárok lesnek – 

búzavirágok  

 

 
Halászné Magyar Márta: 

 
Szerelmem szeme 

Mint búzavirág kéklik 

A szívembe lát 

 

  
Juhász Pál: 

 
Tarló hantján nő, 

szelek tengerén sóhaj, 

szépség mámora. 

 

 
Buday Anikó: 

 
Zöld tenger szélén 

pipacsok között kéklik 

büszkén ragyogón 
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Balazsits István: 

 

Ég kékjét cseni 

zöld gabonamezőkre 

a nyár virága.  

 

 

Dobrosi Andrea: 
 

fecskék fodroznak 

búzavirágkék eget 

tótükröt nád néz 

 

 

Sági Klári: 

 

Nem árva virág, 

társa búza és a rozs,  

örök barátok. 

 

 

 Oroszvári Kata: 

 

Szende kékséggel 

hímez eget a földre 

a búzavirág. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 

  

Aranyló búza 

hajlik előtted lágyan, 

visszakacsintasz. 

 

 

Milló Ildikó: 

 

pipacsos réten 

búzavirág-fátyolban  

látom múltamat 
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Horváth-Tóth Éva: 

  

gabonavirág 

nyári rét kék sóhaja 

’mit szellő dajkál 

 

 

Kristófné Vidók Margit: 

 

Szőke mezőben 

zafír csillagként ragyog 

kék búzavirág. 

 

 

Szabóné Horváth Anna: 
  

Szivárvány könnyét 

Nap simítja fodráról, 

s nyitja pilláit... 

  

 

Klotz Mária: 

 

Sziromlevelű 

gabonavirág, kékre 

festett a világ. 

 

 

Mayer Zsó: 

  

kékben pompázó  

ringatózó fodraid – 

táncoló tenger 

 

 

Tóth Lászlóné: 

 

Búzatáblában 

daliás hercegként él 

kéklő tünemény
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Balla Zoltán: 

 

Kék konkoly virít, 

mint száz szűz leány szeme – 

csábos szerelem. 

 

 

Balazsits István: 

 

Útszéli hajnal – 

búzavirág imáját 

ringatja a fény.  

 

 

Milló Ildikó:  

 

kapaél vágott 

– viruló búzavirág – 

száradon sebet 

     

 

Oroszvári Kata: 

 

Égi virágnak  

kék kelyhében lüktet a  

lét és az erő. 

 

 

Kristófné Vidók Margit:     

 

Rám hajolt az ég, 

tükörképében kéklett 

a búzavirág. 

 

 

Reményi Tamás: 

 

vérvörös pipacs  

azúrkék búzavirág  

piruló hajnal 
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BÚZAVIRÁG – PUNDURKÁK  

 
Keczely Gaby:  

 

Égszínkék virágom: 

könnyed szépséged 

szívemre hat. 

Csodállak. 

 
Horváth-Tóth Éva:  

  

Aranyló hajába 

tűzte a vetés 

kéklő konkoly 

szirmait. 

 
Szabóné Horváth Anna: 
  

Szépsége lenyűgöz, 

báját emeli  

tágra nyíló 

kék szeme. 

 
Dobrosi Andrea: 
 

ott egy kis lepke ni – 

hajókapitány 

búzavirág 

tengerén 

 
Kapa Veronika:  

 

Búzavirág. Ringó 

mezők, hajba font 

koszorúk kék 

emléke. 
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Kisznyér Ibolya: 
 

Évszázadok óta 

vers, népművészet 

kéken nyíló 

emléke. 

 

Dobrosi Andrea: 
 

kék nász – egy katica 

búzavirágon 

balettcipős 

táncot lejt  

 

Kapa Veronika: 
 

Arany búzamező                    

izzó kék éke, 

vadvirágok 

tündére.   

 

Juhász Pál: 
 

Búzatábla-kékség 

szemedben csillog, 

ártatlanság 

szűz fénye. 

 

Buday Anikó: 
 

Apró pók ágyat vet 

búzavirág hűs 

elringató 

ölében 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Bár virágfészkeid 

magányt dalolnak, 

kéklő imát 

mormolnak. 
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Buday Anikó: 
 

Hajnali nap fénye 

könnyeket szárít 

búzavirág 

szirmáról 

  

Sági Klári: 
 

Gabonavetésben 

búza, rozs mellett 

égi virág 

bont szirmot. 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Megtépázott lelkem, 

búzavirágom, 

elkaszálnak 

téged is! 

 

Győri Nagy Attila: 
 

vadvirágok között 

méltón pompázik 

legszebb gyomként 

dődike 

 

Gáthy Emőke: 
  

Bevetetlen maradt 

Búzavirágba 

Rejti búját 

A mező  

    

Thesaurus: 
 

Arany búzatenger 

hullámai közt 

ringatózó 

kék színfolt   
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Horváth-Tóth Éva: 
  

Búzavirág kékje 

virít szemedben, 

mosolyodban 

nap fénylik. 

 

Szabóné Horváth Anna:  
  

Fény, víz, s a véletlen 

csodás gyermeke. 

Kék szoknyáját 

Nap nyitja. 

 

Buday Anikó: 
 

Búzavirágnak kék 

feje ráhajlik 

pipacsnak szép 

kelyhére 

 

Gáthy Emőke: 
 

Hullott fénypászma lett 

Szerelmeidből 

Búzavirág 

Éretted 

 

Mayer Zsó: 
  

kék csipkés ruhádat 

búzatengeren 

szellő szárnya 

ringatja 

 

Győri Nagy Attila: 
 

sárga búzatengert 

kiszínesítve 

vonzza szemem 

reményként 
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BÚZAVIRÁG – APEVÁK  

 

Kutasi Horváth Katalin: 

Kék 

csöndet  

szimatol 

árva búza, 

őrlődik aztán. 

 
Szabó Eszter Helka:  

Egy  

angyal  

felemelt.  

Csőrébe zárt.  

Búzavirágszem.  

 
Dobrosi Andrea: 
A 

legszebb 

emlékem 

két rám néző 

búzavirágszem.  

  
Juhász Pál: 

Fény 

kúszik, 

kéksége 

koszorúja 

szép hajba fonva. 

 
Horváth-Tóth Éva:  

Ég 

kékjét 

ringatja 

búzavirág 

szirmán a szellő.
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Horváth-Tóth Éva:  

Kék 

konkoly 

pendelyén 

puha szárnyát 

rezgeti a nyár. 
 

Buday Anikó: 

A  

hajnal 

csillogó 

könnye cseppen 

kéklő szirmáról 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Kék  

eget  

tükrözöl 

szirmaidban, 

aranykeretben. 
 

Kisznyér Ibolya: 

A 

virág 

egyszerű 

és bonyolult 

tán, mint az élet. 
 

Balla Zoltán: 

Száz 

leány 

szoknyája 

kéken libben 

búzamezőben. 
 

Mayer Zsó: 

szél 

táncol 

azúrkék 

hullámokon,  

búzatenger-báj 
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Kutasi Horváth Katalin: 
Ha 

búza 

aranylik, 

rád találok, 

megbújhatsz benne! 
 

Thesaurus: 

Kék 

áttört 

feszülő 

ruhácskátok 

szemeket igéz 
 

Körmendi Rita: 

Ó 

Te szép  

Reménység  

Benned bízom 

Lesz még újra nyár 
 

Klotz Mária: 

kék 

szirom 

kandikál 

koszorúban 

kiemelkedik 
   

Győri Nagy Attila: 
úgy 

virít 

mint legszebb 

rózsaszál az 

égbolt kékjében 
 

Balla Zoltán: 

Kék 

szemed 

huncutul 

fölkacsintgat 

a nyári napra. 
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Kutasi Horváth Katalin: 

Hány 

rojtot 

birizgat 

szellő ujja 

szirmod simítva? 
  

Oroszvári Kata: 

Egy  

darab  

lelkének 

az égből, ki 

szenvedve görnyed. 
 

Körmendi Rita: 

Oly 

Könnyen 

Karolja 

Búzakalász 

Vékony derekát 
 

Gáthy Emőke: 

A 

kék ég 

szállt alá 

vagy fel, sok-sok 

kék búzavirág? 
 

Szabó Eszter Helka:  

Azt  

hiszem,  

egyszerű 

búzavirág  

szüli a reményt.  
 

Kisznyér Ibolya: 

Egy 

kékség, 

mi csak ő, 

rá jellemző, 

nevet az Időn. 
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HAJNALKA – HAIKUK  

 
Buday Anikó: 

 
Éji szállása 

katicabogárnak – szép 

kelyhe az ágya 

 

 
Mayer Zsó: 

  
sokféle színben 

pompázol, tölcsérformád 

méhek pohara 

 

 
Kutasi Horváth Katalin: 

  
Egyre csak kúszol, 

kapaszkodókat lesve 

fonnyadsz a múltba. 

 

 
Kertész Nóra: 

  
az éj bimbója 

szivárvány színeiben 

hajnal virága 

 

 
Sánta Hajnalka: 

 
Fáradt reggelen 

cirmos hajnalkatölcsér 

mély csöndet rebeg. 
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Juhász Pál: 

 

Vidám virág vagy, 

Hajnalban nyíló szépség, 

Színpompás gyönyör. 

 

  

Záruba Károly Valér:   

 

Szépséges küllem, 

Magvaid oldják lelkem. 

Ne kísérts engem! 

 

 

Czégény Nagy Erzsébet: 

  

hajnali harmat 

nászt ül kecses kelyhében 

bimbók bomlása 

  

 

Tóth Lászlóné: 

 

A nap fényével 

tölcsér szirmait nyitja 

hajnali szellő 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 

  

Trombita harsan, 

hogyha sóhajtasz, dallam 

kúszik indádon. 

  

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 

 

Bársonyos, lila 

virágai vidáman 

futnak magasba. 
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Czégény Nagy Erzsébet: 

  

árnyékában én 

vagyok a Hold és a Nap 

bennem remegnek 

 

 

Győri Nagy Attila: 
 

rozsdás kerítés 

hajnali csillagfénye, 

egyetlen dísze 

 

 

Herczeg-Vecsei Katalin: 

 

Mint a hajnalka: 

nap sugarával nyílok, 

este záródom. 

 

 

Milló Ildikó: 

  

Bíbor nap fénye 

– halhatatlan hajnalka – 

festi szirmait 

  

 

Thesaurus: 

 

Szemérmes kelyhed 

ha betölthetné vágyam 

színig tölteném 

 

 

Zsatkovics Edit: 

 

gyermektenyérnyi 

kelyhecskék hívogatnak 

hajnalharmatban
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Horváth-Tóth Éva: 

  

ha perzsel a nap, 

zárul szirmok bársonya 

– hajnalka szunnyad 

 

 

Dobrosi Andrea: 

 

akár egy festmény – 

tölcsérek piruettje 

lila ruhában  

 

 

Tuboly Erzsébet: 

  

hajnalka ébred 

felkelő nap sugara 

nyitja kék szemét 

 

 

Gáthy Emőke: 

 

Gyűröttes szirma 

Szív alakú levele 

Sok titkot elrejt 

 

 

Sánta Hajnalka: 

 

Míg „gyöngyharmatos 

hajnalba” álmot sírok, 

hajnalka nyílik. 

 

 

Balazsits István: 

 

Hajnalka kúszott 

kiszáradt diófámra, 

halotti lepel.
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HAJNALKA – PUNDURKÁK  

 
Buday Anikó: 

 

Nap sugara kelti, 

melege kelyhét 

nyitja, száll dús 

illata 

 
Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Ablakomban virít 

madáritató 

futónövény, 

hajnalka... 

 
Kapa Veronika: 

 

A hajnali fényben, 

harmatos csendben 

mosolyog rád 

boldogan. 

 
Mayer Zsó: 

  

tölcséredben méhek 

fürdőznek, virág, 

port gyűjtenek 

kéjesen 

 
Kutasi Horváth Katalin: 

  

Szív alakú levél 

lesi virágod, 

máris szeret, 

elfogult. 
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Keczely Gaby:  
 

Hajnalka szerényen  

ontja illatát 

a derengő  

reggelen. 

 

Szabóné Horváth Anna: 
 

Kelyhén fénytölcsér gyúl, 

kedves szeretet, 

illatozva  

rám zúdul.  

 

Kertész Nóra: 
  

Hajnalkával ébredj 

virágára vágysz 

reggel korán 

rátalálsz 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Szív alakú levél, 

melyet rejteget, 

nyár örömét 

hordozza. 

 

Czégény Nagy Erzsébet: 
  

belefeledkezem 

szín-varázsodba  

hajnal-szőtte 

szerelem 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Tán hallucinálok? 

Kéken virítasz, 

fénylő reményt 

árasztasz. 
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Czégény Nagy Erzsébet: 
  

bimbónyíláskor új 

álmok feszülnek 

szomjú-oltó 

csodákra 

 

Horváth-Tóth Éva: 
  

Tölcsére bársonyán 

csikland a napfény, 

nyár rezzen a 

hajnalkán. 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Fényimádó lettél, 

vízre szomjazol. 

Becsavarodsz, 

Hajnalkám! 

 

Győri Nagy Attila: 
 

egy kinyílt hajnalka 

megkoronázza 

hűvös reggel 

nyugalmát 

 

Balla Zoltán: 
 

Lila trombitádon 

szellő dudorász 

nyári tercet 

kedvesen. 

 

Klotz Mária: 
 

hajnalkatölcsérek 

lágy ölelése 

esőcseppet 

rejteget  
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Horváth-Tóth Éva: 
  

Pirkadat gyöngyöt fűz 

indák zöldjére, 

s nyitja szirmát 

hajnalka. 

 

Dobrosi Andrea: 
 

Ciklámen blúzokban 

lebbenés szunnyad, 

hajnalkákon 

szellő száll.  

 

Tuboly Erzsébet: 
  

Hajnalka indája  

kúszik fény felé. 

Virága kék, 

mint az ég. 

 

Balla Zoltán: 
 

Indád kapaszkodik, 

kéklik virágod – 

kápráztatod 

világod. 

 

Klotz Mária: 
 

hajnalkavirágot 

ölel a szellő 

ködfátyolba 

burkolva 

 

Szabó Eszter Helka:  
 

Itt sétál mellettem  

hajnalkás maszkban  

a halálom.  

Virágszép.  
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HAJNALKA – APEVÁK  

 

Vitos Irén: 

Nyár  

színű 

tölcsérkék, 

édes illat, 

méhek zsonganak. 

 
Buday Anikó: 

Kék 

kelyhe 

illatos 

harmatával 

csábít pillangót 

 
Czégény Nagy Erzsébet: 

tűz 

bíbor 

hajnalon 

szemem fényén 

virágba borulsz 

 
Győri Nagy Attila: 
úgy 

ébred 

a világ 

mosolyogva 

ahogy ő diktál 

 
Mayer Zsó: 

kert 

éke 

pompázó 

tölcsérözön, 

sziromruhában 
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Czégény Nagy Erzsébet: 

nap  

fényét 

esdekled 

varázslatos 

csillag-éjszakán 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Egy 

reggel  

hajnalka 

táncolt elő 

gyermekkoromból. 
  

Szabóné Horváth Anna:  

Már  

korán  

ruhát húz, 

s illatozva 

mosolyog szerte. 
 

Kertész Nóra: 

Haj 

te szép 

hajnalka 

letép a szél 

egy nap reggelén 
  

Tóth Lászlóné: 

A  

hajnal 

lágy selymes 

fodros szoknyát 

küldött ma neked 
 

Buday Anikó: 

Fut, 

szalad 

kerítés 

falán, hívja 

napnak sugara. 
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Klotz Mária: 

kék 

virág 

hajnalka 

szép harmatcsepp 

gyöngyétől fénylik 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Hány  

hajnalt 

köszöntünk 

együtt, s meddig 

adsz árnyat, kedves? 
 

Kisznyér Ibolya: 

A 

tölcsér 

formáján 

csillanó csepp, 

esőnyom-őrző. 
  

Zsatkovics Edit: 

Most 

jöttek 

az égből 

kék szoknyácskák 

hajnalkalányok 
 

Horváth-Tóth Éva: 

Dús 

lugas 

alatt zöld 

dobbanást súg 

sok formás levél. 
  

Dobrosi Andrea: 
Dél 

jöttét 

becsukott 

szirmok jelzik – 

félénk hajnalkák. 
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Péteriné Jencski Erzsébet: 
Kék 

színe 

tisztaság, 

az illata 

hajnal friss szele... 
 

Horváth-Tóth Éva: 

Hűs 

harmat 

gyöngyei 

ringatóznak 

hajnalka szirmán. 
  

Dobrosi Andrea: 
A 

kertem: 

égszínkék 

hajnalkámon 

dongó döngicsél. 
  

Sági Klári: 

A 

lugas 

árnyékos 

védelmében 

kéken pompázik. 
 

Gáthy Emőke: 

Lágy 

Selymes 

Sejtelmes 

Ám mérget rejt 

Csábos tölcsére 
 

Klotz Mária: 

egy 

szelíd 

hajnalka 

ébredezik 

nyitja tölcsérét 
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KAMILLA – HAIKUK  

 
Dobrosi Andrea: 

 
mézsárga fényben 

kiskanálnyi nyugalom – 

kamillateám 

 

 
Horváth-Tóth Éva: 

  
teám gőzében 

fehér szirmok sóhaja 

– kamillavirág 

 

 
Tóth Lászlóné: 

 
Fehér palástját 

zöld réten teríti szét 

nyár hercegnője 

  

 
Keczely Gaby: 

 
Te szép, illatos – 

nekem nemcsak virág vagy! 

Szememre gyógyír! 

  

 
Milló Ildikó: 

 
Kamillaillat 

– kezed vállamon pihen – 

szerelemtenger 



HAIKUK, PUNDURKÁK, APEVÁK 
 

155 

Oroszvári Kata: 

 

Két tenyeremben 

forrón gőzölög Anyám 

gondoskodása. 

 

 

Dobrosi Andrea: 

 

sárga párnából 

fehér tollas csend hajol – 

kamillatenger 

 

 

Horváth-Tóth Éva:  

  

lágy zümmögés ring 

fehér szirmok selyme közt 

– gyógynövény-dajka 

  

 

Balazsits István: 

 

A réten rendel 

fehér sziromköpenyben 

kamilla doktor. 

  

 

Klotz Mária: 

 

kamillacsokor 

csendül fel a színpadon 

léleknek gyógyír 

  

 

Kapa Veronika: 

 

Nagy, szikes rónák 

rózsája,  szegényember 

hű patikája… 
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Szabóné Horváth Anna: 
  

Törékeny, szolid, 

de ereje legyengült 

testek doktora. 

 

 

Záruba Károly Valér: 

 

Gyógyító illat 

Ápoló üzenete, 

Unokám neve. 

 

 

Juhász Pál: 

 

Illatod gyógyít, 

teád megnyugtat engem, 

neved, szerelmem. 

 

 

Kisznyér Ibolya: 

 

Mint fészkén madár, 

ülnek szűz virágai 

szélső ágain. 

 

 

Márton Csilla:  

 

Fehér szirmain 

Vízcseppben szivárványszín: 

Ragyogó varázs.  

  

 

Tóth Lászlóné: 

 

Kamillavirág 

fehér apró szirmain 

nyári szél táncol
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Péteriné Jencski Erzsébet: 

 

Szerény szépsége 

értékes belsőt takar, 

gyulladást csökkent... 

 

 

Mayer Zsó: 

  

hófehér szirmod 

tisztasága, lelkemnek 

simogatója 

 

 

Milló Ildikó: 

 

Kamilla fürdött 

– a tegnapot kerestem – 

szembogaradban 

 

 

Szabó Edit Irma: 
  

kamillavirág 

sárga kúpfejecskéjén 

fehér sziromráf 

 

 

Győri Nagy Attila: 
 

áldott anyafű 

illata távolba száll 

csodás természet 

  

 

Oroszvári Kata: 

 

Nap fonatába 

fordul fehér ruhája: 

kamilla táncol.
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KAMILLA – PUNDURKÁK  

 
Klotz Mária: 

 

apró fejecskékkel 

felfelé néző 

sárga gyöngyök 

ragyognak 

   
Szabóné Horváth Anna: 
  

Kezem rajt’ szerelmet 

számol, találgat, 

s végső szirma 

megnyugtat. 

 
Horváth-Tóth Éva: 

  

Rétek zöld kabátján 

sárga-fehér gomb 

a kamilla 

virágja. 

 
Mayer Zsó: 

  

búzavirág, pipacs, 

kamillacsokor, 

mezők bájos 

virága 

 
Kutasi Horváth Katalin: 

  

Szépen csengő neved 

dallama árad, 

gyógyvarázslat 

megigéz. 
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Márton Csilla:  
 

Elbűvölő alak, 

csillagformája 

fény a sötét 

homályban.  

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Kamilla illata 

száll fel a múltból, 

mézzel kevert 

lágy varázs. 

  

Thesaurus: 
 

Kis védőnők nyárnak 

vitaminjait 

télre nekünk 

gyűjtitek 

 

Győri Nagy Attila: 
 

kedves kis bubulyka 

illatod remény 

olajad hit 

áldás rád 

 

Klotz Mária: 
 

sárga púp a fejed 

fehér szirmaid 

apró nyelvek 

ízlelnek 

  

Dobrosi Andrea: 
 

kamillából csókolt 

nektárt a lepke 

máig folyik – 

szerelem 
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Klotz Mária: 
 

katicabogárka 

kamillaszirmon 

édességet 

gyűjtöget 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Összemorzsolgatlak, 

majd dédelgetlek, 

szükségemben 

kívánlak. 

 

Győri Nagy Attila: 
 

kamilla a mezőn 

épp mint a gyémánt 

kövek között 

felragyog 

 

Sági Klári: 
 

Réten, kertben, mezőn 

gazdagon nyílik, 

fehér szirmú, 

illatos. 

   

Kisznyér Ibolya: 
 

Oly régen velünk él, 

virága gyógyít, 

földnek kincse, 

ajándék. 

 

Buday Anikó: 
 

Búzavirág, pipacs, 

fehér kamilla, 

mezők dísze 

csokorban 



HAIKUK, PUNDURKÁK, APEVÁK 
 

161 

Horváth-Tóth Éva: 
  

Feloldódnék benned, 

mint illóolaj 

a kamilla- 

teámban. 

 

Petres Katalin:  
 

Kamilla illata, 

apró virága 

csodafőzet, 

gyógyító. 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Nyugtatja bőrömet 

krémbe zárt valód, 

felkenhetlek, 

üdvözít. 

  

Klotz Mária: 
 

Sárga gyöngyöcskékből 

nyakláncot fonok. 

Hajpántod lesz, 

Kamilla. 

  

Szabó Eszter Helka:  
 

Kamill és Kamilla 

bazalthegy tövén  

szárítkozik.  

Rétté nő.  

 

Dobrosi Andrea: 
 

kamillák púpjain 

táncot lejt a szél – 

isten ujja 

tartja meg 
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KAMILLA – APEVÁK  

 

Vitos Irén: 

Kint 

szárad 

a napra 

kiterítve, 

teaáldozat. 

 
Péteriné Jencski Erzsébet: 

Szép 

szemű, 

illatos 

gyógynövényke, 

ki nyugtat, altat... 

 
Kutasi Horváth Katalin: 

Ki 

ültet 

kamillát? 

S mégis nyílik, 

hálát sosem vár. 

  
Szabóné Horváth Anna: 
Kis  

szirmok 

közepén 

nagy, kíváncsi 

szeme szertenéz. 

 
Kisznyér Ibolya: 

A 

virág 

szirmait 

tárja, feje 

napfényben fürdik. 
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Győri Nagy Attila: 
úgy 

segít 

bajomon 

hogy szememet 

mosolyogtatja 
 

Márton Csilla:   

A 

kicsi 

sárga köz 

a kamilla 

napfényereje. 
 

Kertész Nóra: 

Kinn 

csokros 

kamilla – 

illat ringat 

mezei füvet. 
  

Kutasi Horváth Katalin: 

Ha 

gyulladt 

lelkedet 

megnyugtatnám, 

kivirágoznék. 
   

Buday Anikó: 

Mint 

szőnyeg 

terül el 

rétek szélén 

kamillavirág 
 

Horváth-Tóth Éva: 

Szél 

rezdít 

kamilla 

puha szirmán, 

nyári csiklandás. 
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Balla Zoltán: 

Csöpp 

cseppnyi 

olajod 

gyógyír lázas, 

sajgó sebemre. 
 

Győri Nagy Attila: 
egy 

árva 

pipitér 

ha szereted 

csodákra képes 
   

Sági Klári: 

Nem 

kényes, 

egyszerű; 

mező, útszél 

gyógynövénykéje. 
   

Kutasi Horváth Katalin: 

Ha 

gyulladt 

szemedet 

meggyógyítom, 

rám nézel végre? 
 

Dobrosi Andrea: 
Az 

arany 

középút 

fehér szirmok 

között – kamilla. 
 

Buday Anikó: 

Szép 

láncot 

fűztem én 

kamillából 

koszorúcskának 
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Horváth-Tóth Éva: 

Nyár 

gőzöl 

csészémben, 

száraz torkú, 

téli reggelen. 
 

Petres Katalin:  

Jó 

gyógyír: 

kamilla 

virágfőzet – 

áldott természet. 
 

Klotz Mária: 

kis 

apró 

kamillák 

sárga fények 

gyógyír-remények 
 

Szabó Eszter Helka:  

Ki  

gyógyít  

székfűvel?  

Elvetélt nyár  

sárga lázálma.  
 

Balla Zoltán: 

Még 

érzem 

illatod, 

friss aromád  

fájó torkomon. 
 

Péteriné Jencski Erzsébet: 

Tán 

segít 

szívbéli 

fájdalomban, 

gyulladást csökkent...
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ARANYESŐ – HAIKUK  

 
Szabóné Horváth Anna: 

  
Aranyló szemmel 

már kikelet lábnyomán 

oson a tavasz. 

   

 
Balla Zoltán: 

 
Kertek aranya, 

húsvét hálavirága – 

áldás Jézusnak. 

 

 
Kertész Nóra: 

  
Arany napfürdő 

sárga csillagocskákat 

vesszőkön úsztat. 

  

 
Buday Anikó: 

 
Tavasz hajnalán 

aranyzuhatag díszít 

hólepte kertet 

 

  
Juhász Pál: 

 
Szobámban tavasz, 

aranyesőág virít, 

jégvirág tükre. 
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Kisznyér Ibolya: 

  

Virága bólint, 

hálás a földnek, napnak, 

esőcseppeknek. 

  

 

Mayer Zsó: 

  

pompázó arany 

ruhájukon bájolgó 

napsugár csillan 

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 

 

Aranyesőág 

Díszíti szobám sarkát. 

Napfényt varázsol. 

  

 

Milló Ildikó: 

 

Vízcsepp válladon – 

ragyogó belső napod  

arany szirmokon 

 

 

Szabóné Horváth Anna: 
  

Aranyló kelyhe 

tavaszt csicsergő sugár, 

kikelet-mámor. 

 

   

Horváth-Tóth Éva: 

  

sárga pillangók 

fürtjeit szél dajkálja 

– aranyesőág 
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Sági Klári: 

 

Országút mentén 

aranysárga ruhába 

bújnak a bokrok. 

   

 

Herczeg-Vecsei Katalin: 

 

Csendes pattogás: 

napszínű aranyvessző 

bimbaja bomlik. 

 

 

Petres Katalin: 

 

Ím, sárgán harsog 

ajtónk előtt tavasszal 

az aranyeső. 

 

 

Márton Csilla:  

 

Az aranyeső 

Mint sárga csillag ragyog 

Pompázó fénnyel. 

 

 

Győri Nagy Attila: 
 

a szemnek öröm 

a léleknek boldogság 

aranyfa virít 

 

 

Jószay Magdolna: 
 

Aranyeső hull, 

szomorúságot űz el 

tavasz reménye.
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Balla Zoltán: 

 

Sárga kelyhekből 

örömök lobbanása – 

rigófüttyögés. 

 

 

Gáthy Emőke: 

 

mint aranyeső 

melenget kedves szavunk 

fázós tavaszon 

 

 

Herczeg-Vecsei Katalin: 

 

Szép aranyeső 

sárga függönye rejt el 

a zord tél elől. 

 

 

Milló Ildikó: 

 

Fényláng tükörben 

– aranyeső-sátorban – 

szőke tavasz vár 

  

 

Klotz Mária: 

 

aranyeső száll 

fényes napsugár színén 

merengő a csend 

  

 

Szabó Eszter Helka:  

 

Arannyal vesszőz  

egy riadt bolygót Isten.  

Sárga kín pereg. 
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ARANYESŐ – PUNDURKÁK  

 
Dobrosi Andrea: 

 

aranyesőágat 

ringat április 

mint az anya 

gyermekét 

 
Mayer Zsó: 

  

aranyeső hullajt 

könnyeket, bánat 

üli szívét 

viharban 

 
Kalocsa Zsuzsa: 

 

Méhek körülzsongnak 

kóstolják nedűd 

szellő ringat 

virágot 

 
Buday Anikó: 
 

Szikla oldalában 

aranyeső hull 

zuhatagként 

a tájra. 

 
Keczely Gaby: 

 

Ha kipattan bimbód, 

szerelem tör rám. 

Újra tavasz- 

illat vár. 
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Kisznyér Ibolya: 
  

A napsugár színét 

tükrözi vissza, 

virágoskert 

tavasza. 

  

Klotz Mária: 
 

csókot lehel arany 

virágaidra 

a szép fényes 

napsugár 

 

Mayer Zsó: 
  

pompás arany szirma 

kapaszkodik fa 

vesszőjén, szél 

borzolja 
 

Dobrosi Andrea: 
 

ha az Olümposzon 

aranyesőre 

lelek – tudom: 

Zeusz az 

 

Kertész Nóra:  
   

Sűrű bokor ágán 

sárga virágok: 

esőn csillag 

cseppjei. 

 

Buday Anikó: 
 

Aranyeső ágán 

méhecske issza 

virágok hűs 

nedűjét. 
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Klotz Mária: 
 

parázs vagy a lángon 

égsz a tavaszban 

integető 

fénysugár 

  

Szabó Eszter Helka:  
 

Szél menyasszonyt fésül.  

Ragyogó hajat,  

aranyesőt  

bontogat.   

 

Balla Zoltán: 
 

Kis kelyheitekből 

napfény sugárzik – 

Isten tavasz- 

mosolya. 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Még sárgán bólintasz. 

Elhull virágod, 

s leperegnek 

álmaid. 

 

Horváth-Tóth Éva: 
  

Úgy csüngnek szemenként 

húsos szirmai, 

mint dús szőlő 

fürtjei. 

 

Győri Nagy Attila: 
 

beleolvadni a 

szürke világba 

sosem jutna 

eszébe 
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Balla Zoltán: 
 

Húsvét szirmocskái 

sárgán virulnak – 

buja nyulak 

cicáznak. 
 

Körmendi Rita: 
 

Lecsüngő fürtvirág 

Hajol fölöttem,  

Elvarázsol  

Illata.  

 

Jószay Magdolna: 
 

Aranyat csilingel 

sok-sok sárga fürt, 

aranyeső 

tavaszt hív. 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Álmaim aranya 

esővel hull rám, 

könnyű illat 

permetez. 

 

Klotz Mária: 
 

sziromkelyheket bont 

aranyesőszár 

tavaszfényben 

integet 

 

Horváth-Tóth Éva: 
  

Aranya fán terem, 

sárgán csepereg, 

ha tavasszal 

szirma hull. 
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ARANYESŐ – APEVÁK  

 

Vitos Irén: 

A 

tavasz 

aranyát 

mind esőre 

pazarolta el. 

   
Dobrosi Andrea: 

Kis 

szoknyák 

lengenek 

meggyfám mögött – 

aranyeső-tánc. 

 
Jószay Magdolna: 
Szép 

emlék: 

arcomat 

cirógató 

friss aranyeső. 

 
Kertész Nóra: 

Ess, 

eső, 

most nyílik 

szép tavasznak 

sárga virága. 

 
Buday Anikó: 
Szép, 

pompás 

zuhatag  

díszíti kert 

szürke kőfalát 
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Thesaurus: 

Dús 

arany 

káprázat 

zuhog alá 

tavasznak éke 
 

Keczely Gaby: 

A 

tavasz 

hírnöke 

virágzik a 

kertünkben sárgán. 
 

Kisznyér Ibolya: 

Nap 

kacsint 

cinkosan 

aranyeső 

virágaira. 
 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 

Mint 

A nap 

Sugara, 

Úgy virítasz 

Tavaszi reggel. 
 

Horváth-Tóth Éva: 

Nap 

bontja 

száz szirom 

aranyszárnyát: 

pillangóvirág. 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Halk 

sóhaj 

rám hullott, 

nálad jártam, 

bearanyoztál. 
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Győri Nagy Attila: 
egy 

sárga 

boldogság 

néha elég 

napindítónak 
 

Dobrosi Andrea: 

Egy 

kicsit 

megpihen 

aranyesők 

szirmain a nap. 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Már 

bomlik 

virágod, 

varázsesőt 

hullajt az ágad. 
 

Horváth-Tóth Éva: 

Langy 

szellő 

csiklandoz 

sárga pendelyt: 

aranyeső-tánc. 
 

Sági Klári: 

Nem 

látok 

fényétől, 

sárga színe 

elkápráztató. 
 

Klotz Mária: 

Ha 

nézem, 

eláraszt 

a kikelet 

életereje. 
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Petres Katalin: 

Dús, 

sárga 

virágok, 

mint pillangók, 

aranyeső-bokron. 
  

Márton Csilla:  

A 

tavasz 

hírnöke 

csilingelő 

ámulatba ejt. 
 

Thesaurus: 

Szín 

mosoly 

ragyogás 

életerő vagy 

szép aranyeső 
 

Jószay Magdolna: 
Ha 

téged 

vártalak, 

aranyesős, 

szép napok jártak. 
  

Klotz Mária: 

Szép 

fényes 

tündértánc, 

aranyeső, 

omló viráglánc. 
  

Zsatkovics Edit: 

Ess, 

Eső,  

Ess, fessél 

aranyesőt 

éjkimonómra!
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HARANGVIRÁG – HAIKUK  

 
Keczely Gaby: 

 
Miként a harang, 

kondulás előtt rezzen – 

mélykék valóság. 

 

 
Péteriné Jencski Erzsébet: 

 
Harangvirágot 

szedtem az erdőszélen,  

nekem csilingel... 

 

 
Holécziné Tóth Zsuzsa: 

 
Boldogságért szól 

a harang, kis kék virág 

száll: giling-galang! 

  

 
Herczeg-Vecsei Katalin: 

 
Csendülő szirmok: 

ebédhez harangoznak 

Tündérországban. 

                                   

 
Záruba Károly Valér:       

 
Négyszázhuszonhat 

Húsvéti kicsiny harang 

Nem Rómába tart. 
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Kisznyér Ibolya: 

                

Harangozását 

csak a föld, nap, szél hallja, 

nem fecsegik el. 

  

 

Jószay Magdolna: 

   

Szellő lengedez, 

harangvirág-fejecskék 

élvezik a mát. 

 

  

Kutasi Horváth Katalin: 

  

Méhecskét ringat, 

babonáz kelyhed mélye, 

s tovaszáll álmod. 

 
   

Tóth Lászlóné: 

 

Apró csengettyűn 

harangjátékot játszik 

tavaszi szellő 

 

 

Kertész Nóra: 

  

Arany napfényre 

virága kék dalra kél – 

lelkem harangja. 

    

 

Milló Ildikó: 

 

Áttetsző harang 

– teremtő virágtemplom – 

szférák zenéje. 
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Juhász Pál: 

 

Isten alkotott, 

szellő játszik kelyheddel, 

mezei harang. 

 

 

Dobrosi Andrea: 
 

ó harangvirág – 

szívesen lennék fodor 

a szoknyácskádon 

 

 

Márton Csilla: 

 

Harangvirágból 

Csokrot kötöttem neked 

hadd csilingeljen 

 

 

Sági Klári: 

 

Harangvirágok 

csilingelését hallom, 

áhítat övez. 
 

   

Klotz Mária: 

 

kelyhedbe fogadd 

napsugár ölelését 

kitárulkozol 

 

 

Balazsits István: 

 

Harangvirágok 

lágy dallamára ébred 

a nyári reggel.
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Horváth-Tóth Éva: 

  

kert templomának 

öblös kis harangjait 

szellő ringatja 

  
   

Kutasi Horváth Katalin: 

  

Szoknyát szoknyához 

libbent a szél játéka, 

táncol az erdő. 

 

 
Gáthy Emőke: 

 

tűz ropogva dúl 

harangvirág megkondul 

erdő hűvösén 

   

 

Klotz Mária: 

 

törpe harangok 

sziklák között pompáznak 

kéklő fényekkel 

  

 

Balazsits István: 

 

Ma a kert templom, 

harangvirág csengése 

hív imádságra. 

 
 

Tóth Lászlóné: 

 

Lila boldogság 

finom lágy szellő szárnyán 

illatos dallam
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HARANGVIRÁG – PUNDURKÁK  

 
Varga Árpád: 
 

Ne legyünk haragban! 

Nekünk öntik e 

kis világot 

harangba. 

 
Kalocsa Zsuzsa: 

 

Virágod bársonya 

égszínkék csoda 

lassan hervadsz 

mosolyogsz 

  
Kutasi Horváth Katalin: 

  

Társaid zúgnak már, 

téged is hívnak 

szellő húrján 

pendülni. 

 
Holécziné Tóth Zsuzsa: 

 

Gyűszűnyi harangok 

hirdetik tavasz 

üzenetét. 

Mind rád vár! 

 
Klotz Mária: 

 

nyíló alázattal 

könyörögve leng 

tavaszi szél 

öleli 
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Vitos Irén: 
  

Koccanó harangok 

kéklenek kövér 

legelőn, szél 

túr közé 

    

Kisznyér Ibolya: 
  

Harangja megkondul, 

mégsem hallható, 

a természet 

zenéje. 

 
Balla Zoltán: 
 

Bokros kék harangok 

szélben ringanak – 

szívben álom 

tündököl. 

 

Szabó Eszter Helka:  
 

Harangzúgás-dallam  

hallik a kertből.  

Szirmokkal hal  

a lélek.    

 

Jószay Magdolna:   
 

Harangvirágkelyhek 

magukhoz vonzzák 

a napsugár 

aranyát. 

 

Dobrosi Andrea: 
 

hajnali pihenés – 

harangvirágon 

harmatcseppek 

csücsülnek 
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Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Harangvirágomat 

megirigyelte 

egy szellőcske, 

elfújta... 

 

Balla Zoltán: 
 

Harangvirágbokor 

ontja kelyheit – 

arcomon nap 

buckázik. 

 

Jószay Magdolna: 
   

Harangvirág szirma 

óvón takarja 

szundikáló 

tündérét. 

 

Szabó Eszter Helka: 
 

Míg lesz kiért zúgni  

a harangoknak,  

virágfejük  

csóválják.   

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Dér csípte harangod, 

utolsót kondulsz, 

majd elnémulsz 

örökre. 

  

Kertész Nóra: 
  

Harangok trilláznak 

zöld szárak tornyán 

kék szirmokkal 

összhangban. 
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Keczely Gaby: 
 

Meghajol előttünk 

kecses fejecske, 

méltósággal, 

kedvesen. 

 

Horváth-Tóth Éva: 
  

Szirmai közt halk dalt 

ringat a szellő, 

harangvirág 

énekel. 

 

Gáthy Emőke:  
 

erdőben áll a bál 

koccint pár bogár 

harangvirág 

kelyhével 

 

Jószay Magdolna: 
   

Ragyogó mosolyú 

kis virágtündért 

harangvirág 

hintáztat. 

  

Klotz Mária: 
 

harangvirág kelyhe 

ide-oda leng 

szelídséget 

sugároz 

  

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Harangod megkondul 

szél dallamára, 

s veled ringok 

a szélben. 
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HARANGVIRÁG – APEVÁK  

 

Győri Nagy Attila: 
ha 

néma 

a harang 

színeivel 

akkor is kiált 

 
Csép Rózsika: 

Vágy 

szelíd 

zenéjét 

dúdolgatják 

harangocskáid 

 
Szabóné Horváth Anna:  
Szél 

némán 

kondítja 

harangjának  

néma szoknyáját. 

 
Kutasi Horváth Katalin: 

Kis 

szoknyád 

meglibben, 

s félrekondul 

szép tisztességed. 

  
Kertész Nóra: 

Kék 

színű 

korona 

csilingelne, 

harangja szótlan. 



HAIKUK, PUNDURKÁK, APEVÁK 
 

187 

Szabó Edit Irma: 
Kis 

kéklő 

harangok 

szólalnak meg 

lélekkertemben. 
 

Kalocsa Zsuzsa: 

Kis 

harang 

lengedez 

napfény ölel 

csokorba kötnek 
 

Péteriné Jencski Erzsébet: 

Kék 

színű,  

bódító 

szemed kékje, 

kis harangvirág... 
 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 

Egy 

égkék 

virág hív: 

gyűjtsd csokorba, 

neked harangoz. 
  

Jószay Magdolna: 

Friss 

dallam 

csendül fel 

szél ringatta 

harangvirágból. 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Hány 

harang 

megkondul, 

s összecsendül 

szél sóhajában! 
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Kertész Nóra: 

Víz 

kelyhe 

kék égből 

virágszirmú 

esőt harangoz. 
 

Dobrosi Andrea: 
Egy 

száron 

megannyi 

kis harang cseng – 

karmester a nap. 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Míg 

lila 

szoknyácskád 

összerezzen, 

vágyunkat rejti. 
  

Halászné Magyar Márta: 

Kis 

Harang 

Megcsendül 

Újjáéled 

Kertem tavasza 
   

Horváth-Tóth Éva: 

Kis 

harang 

dallamát 

tenyerén szél 

viszi messzire. 
 

Zsatkovics Edit: 

kék 

virág 

harangozz 

feltámadást 

és megbocsátást 



HAIKUK, PUNDURKÁK, APEVÁK 
 

189 

Szabó Eszter Helka: 

Kék  

szoknyád  

harangoz.  

Üde színfolt  

e rettenetben.  
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Ha 

templom 

az erdő, 

nyár tájékán 

te vagy harangja. 
  

Csép Rózsika: 

Szív 

hangján 

zenélő 

virágcsodák 

harangkelyhei 
 

Gáthy Emőke: 

rét 

erdő 

hangtalan 

harangszava 

kongasd itt a nyár 
     

Klotz Mária: 

egy 

kehely 

szellőtől 

átölelve 

virágnyelven szól 
 

Keczely Gaby: 

Kék 

virág 

mosolyog 

az út szélén – 

boldog bimbókkal. 
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AKÁC – HAIKUK  

 
Jószay Magdolna: 

   
Akác virágán 

méhecskék döngicsélnek, 

zümmög a tavasz... 

 

 
Péteriné Jencski Erzsébet: 

 
Akácvirágot 

lenget a szél, illata 

méheket csábít... 

 

 
Holécziné Tóth Zsuzsa: 

 
Szorgos méhecskék 

nektárt gyűjtenek: édes 

akácméz készül. 

 

 
Szabó Edit Irma: 

 
Fehér akácról 

mézédes boldogság csüng:  

méh-erotika. 

                                                          

                 
Záruba Károly Valér: 

 
Vagyok bolondja. 

Bódít illatárt ontva, 

S mézízű csókja. 
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Szabó Eszter Helka:  

 

Görbül a világ.  

Ártatlanul szenvedünk.  

Akác virágzik.  

 
 

Juhász Pál: 

 

Lilaakác csüng, 

bujdosó szépség léglánc, 

illat kábulat. 

 
 

Tóth Lászlóné: 

 

Szorgos méhecskék 

illatos fürtjeikben 

méztáncot ropnak 

 

 

Milló Ildikó: 

 

Napfénykupola 

Akác évgyűrűiben – 

görcsös ágkarok 

  
 

Dobrosi Andrea: 

 

mint akácvirág 

csüngtem anyám karjain – 

ma már teázunk 

  
 
Horváth-Tóth Éva: 

  

akác lombjában 

lilán leng fürtös illat 

– felkacag a nyár 
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Tóth Lászlóné: 
 

Fehér menyasszony 

szellő-fésült fürtjeit 

méh zsongja körül 

 
 

Keczely Gaby: 

 

Bimbós fürtjeid 

illatát szellő hozza 

– repülök feléd! 

 

 

Horváth Ferenc: 

 

puhának látszol 

belém hatol illatod 

és elsüllyedek 

  

 

Kutasi Horváth Katalin: 

  

Méz rejlik benned, 

fürtjeid őrzik titkod, 

illatod felfed. 

  

 

Szabó Eszter Helka:  

 

Virága áldás.  

Jézus fején korona.  

Kivérzett akác.  

 

 

Vitos Irén: 

  

arany akácok 

elnehezülten csüngnek, 

mézédes teher
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Tóth Lászlóné: 
 

Illatos fürtök 

csábítják a méheket 

mézvarázs-táncra 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 

  

búsul az akác 

nagyszüleim udvarán 

– emléket dajkál 

  

 

Klotz Mária: 

 

illatmámoros 

langyos éjszakán akác- 

koktéllal kínálj 

  

 

Herczeg-Vecsei Katalin: 

 

Tüske sem űz el, 

nagyanyám akácosa 

nekem tündérlak. 

 

 

Szabó Eszter Helka:  

 

Akácvirág sír.  

Fűrész jajgat alatta.  

Nincs már szélfogó.  

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 

  

Virágod csábít: 

pillangóknak pukedli, 

méheknek bókcsók.
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AKÁC – PUNDURKÁK  

 
Thesaurus: 

 

Illatfelhőtökkel 

fűszerezitek 

a levegőt 

s vágyaim 

 
Szabó Eszter Helka:  

 

Girbegurba, nagy fa,  

reményt szürcsölök  

csészéidből.  

Sírsz, akác.  

 
Jószay Magdolna:  

 

Akácvirágillat 

száll körülöttem, 

álmot szőnek 

lelkemben. 

 
Dobrosi Andrea: 

 

hol akácvirágok 

bólogatnak – ott 

nem idegen 

a homok 

 
Kutasi Horváth Katalin: 

  

Megrészegedtem én, 

bár nem is ittam, 

te bódítasz, 

akácom! 
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Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Virágzik az akác. 

Fehér ruhát ölt 

az öreg fa, 

tavaszt vár... 

 

Kalocsa Zsuzsa: 
 

Kislány gyűrűs haja 

díszeleg tőle 

mint menyasszony 

fejdísze 

 

Dobrosi Andrea: 
 

méze arannyal fest 

belém gyógyulást – 

akácvirág 

az ecset 

 

Keczely Gaby: 
 

Fürtjeid illata 

oda vonzana, 

ha méhecske 

lehetnék. 

 

Kisznyér Ibolya: 
  

Virágszirma selymes, 

hófehér a fürt, 

mint zöld hegyen 

hófoltok. 

    

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Drága napfényt szívok, 

részegülök én, 

fürtöm rezdül, 

elárul. 
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Jószay Magdolna:  
 

Akácvirág lennék, 

illatom, ízem 

kis méhecskék 

legelnék. 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Rózsaszín akácom 

a  patak partján 

messze virít 

tavasszal... 

  

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Hajtásoddal együtt 

becsavarodom, 

lila illat 

száll felém. 

 

Sági Klári: 
 

Akácvirágzáskor 

zsong, bong a világ, 

méhek raja 

nektárt gyűjt.   

 

Horváth-Tóth Éva: 
  

Akácillatú nyár 

lágyan átölel, 

hűs csókot hint 

helyetted. 

  

Kisznyér Ibolya: 
  

Palacsintatészta, 

miben forgatták, 

kisütötték 

virágát 
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Horváth-Tóth Éva: 
  

Szívemre hullottál 

oly nesztelen, mint 

gerle-dal hull 

az ágról. 

 

Márton Csilla:  
 

Fürtös virág – akác 

tükörképe ott 

hullámzik a 

szép vízen. 

 

Klotz Mária: 
 

fehér menedékhely 

éhes méheknek 

illatozó 

akácfürt 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
  

Drága akácfácskám! 

Szép zöld kontyodból 

rám csüngeted 

virágod. 

 

Gáthy Emőke: 
 

Nászt ül méhkirálynő 

Táviratcíme 

Akácerdő 

Méz utca 

  

Szabó Eszter Helka:  
 

Akác alatt ülök.  

Az ártatlanság  

fehérjébe  

merülök.  
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AKÁC – APEVÁK  

 

Jószay Magdolna: 

Az 

akác 

illata 

májusi éj 

szép varázslata. 

 
Győri Nagy Attila: 
friss 

szellő 

kapja fel, 

viszi tova 

édes illatod 

 
Dobrosi Andrea: 
Ma 

méhek 

zsongása 

ébresztett, hisz 

akácvirág nyílt. 

  
Horváth Ferenc: 

föld 

alatt 

terjedő 

és ég felé 

tapsoló virág 

 
Péteriné Jencski Erzsébet: 

Egy 

darázs 

eltévedt, 

akácillat 

elcsábította... 
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Győri Nagy Attila: 
egy 

bódult 

keringő 

akácos út 

mézfelhőjében 
 

Kisznyér Ibolya: 

Gömb 

lombján 

fürtjei 

lila színbe 

öltözve csüngnek. 
 

Kutasi Horváth Katalin: 

Ha 

kinyílsz, 

füzért szól, 

s akáccá lesz 

minden bánatom. 
  

Csép Rózsika: 

Ha 

ébred 

a tavasz, 

akácvirág 

illatot remél. 
 

Horváth-Tóth Éva: 

Halk 

pletykát 

ejt a szél 

lombja közé, 

pusmog az akác. 
 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 

Sok 

fehér 

virágfürt 

illata száll: 

méhek hírnöke. 
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Thesaurus: 

Ég 

nektárt 

csordító 

ajándéka 

földi boldogság 
 

Szabó Eszter Helka:  

Ha  

akác  

a mellvéd,  

északi szél  

sem jár szabadon.  
 

Kalocsa Zsuzsa: 

Fürt 

fehér 

színében 

úgy tündököl, 

mint a nap fénye 
 

Halászné Magyar Márta: 

Méz 

Csepeg 

Édesen 

A hófehér 

Akácvirágból 
 

Dobrosi Andrea: 

Szél 

kísér – 

előttem 

fehér csengős 

akácvirág leng. 
 

Jószay Magdolna:  

Tedd 

lelked 

szabaddá, 

segít majd az 

akác illata! 
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Kisznyér Ibolya: 

Fa, 

cserje, 

mi akác, 

méze arany, 

különlegesség. 
    

Kutasi Horváth Katalin: 

Hány 

füzér 

harangoz 

nyári reményt 

tántorogva még? 
   

Csép Rózsika: 

A 

vakot 

sem tudja 

becsapni, mert 

vonz az illata. 
 

Horváth-Tóth Éva: 

Hűs 

árnyék 

alatt ül 

pad magánya, 

akácos úton. 
 

Klotz Mária: 

egy 

ágon 

hintázik 

akácvirág 

dús illatmámor 
 

Thesaurus: 

Méh, 

rovar 

bódító 

illatoddal 

lelkemig hatolsz
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