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I. 
NAPRAFORGÓ 





FECSKÉK 

Nyári estén, alkonyatban 
fecskék cikáznak csapatban, 
csillagok gyér fénye alatt 
frakkos-mellényes kis csapat! 
Bérctől bércig hidat verve 
cikkan hangjuk fel az égre, 
sebes szárnyuk suhogása 
folyó sodrát visszhangozza. 
Gyorsan szálló fecskecsapat 
madárkákat gyakoroltat: 
erősödjön gyönge szárnyuk 
- hosszú, nagy út vár majd rájuk... 
Nézem őket, nagy örömöm, 
hálás szívvel megköszönöm 
ezt az alkonyt, nyári estét, 
selymes égen a sok fecskét! 



NÉGYLEVELŰ LÓHERE 

Négylevelű lóhere: 
ha rábukkansz - szerencse. 
Hogy ez csupán babona? 
Járj utána, de még ma! 
Hegyoldalon, a réten, 
lombos erdők ölében 
bóklászgatva, sétálva 
lelsz szerencséd nyomára. 
Körös-körül a fenyők, 
fenyőrigók, dalt zengők, 
surranó gyík, mókuska, 
toboz huppan az útra. 
Dús fü selymes pázsitja 
puha zöldjét kínálja, 
nevet rád sok vadvirág, 
mondd a nevük, sorold hát... 
Négy levelű lóhere! 
Tényleg van négy levele?! 
Számolj velem: bizony négy, 
- több is lesz, ha tovább mégy. 
Mi ebben a szerencse? 
Vésd be jól a fejedbe: 
amíg egyre rátalálsz 

- sokat tanulsz, újat látsz! 



NAPRAFORGÓ 

Égi Napnak 
földi mása, 
ha elhervad 
koszorúja, 
fejét tovább 
nem forgatja, 

présbe kerül, 
olaj csurran 
- ott rejtőzött 
a magokban... 



NAPFORDULÓ 

Pergő ezüst harmat, 
dús liliom-illat, 
halkuló madárdal, 
égbolt sarlós holddal -
Sarjú selyme szőnyeg, 
málnásból halk neszek: 
sün oson a csendben, 
aprócska sejtelem. 
Gyümölcstől terhes fa 
sötétlő alakja 
fölém hajol, ölel: 
megbékélt a széllel. 
Szendereg a város, 
zsivaja távol most, 
derengő nyugalom 
csodáját hordozom: 
nyári napforduló 
égig szökő lángját, 
Szent Iván éjjelén 
szellem-manók táncát. 
Örömtűz látványa 
felszítja lelkemben 
ősmagyarok hitét 
- ez lett örökségem. 
Magamhoz ölelem, 
viszem őszbe, télbe, 
magányom tornyába, 
ködös szürkeségbe, 



mikor hulló fagyöngy 
semmi-súlya alatt 
töppedő hó hátán 
könnycseppnyi nyom marad, 
s a szél nyirettyűje 
lelkem húrján játszik, 
didergő vörösbegy 
nem remél már semmit. 
Magányosan, árván 
gondolunk a mára, 
ennek az éjjelnek 
mese-varázsára, 
hisszük: lesz még nyarunk 
szép, ragyogó, forró, 
jön még égi úton 
újabb napforduló! 



LASSÚ TISZA 

Lustán moccan, 
partját nyalja 
Csongrádnál 
a víz habja, 
hal villan meg 
gyűrűt vetve, 
a felszínen 
ezer fecske. 
Rikkant egy hang, 
kemény penge, 
orvul csap le 
szelíd csendre. 
Apró madár 
cippant halkan: 
arctalan lett 
a halálban. 
Friss szél fekszik 
víz hátára, 
csónak moccan 
ringatózva, 
vízpermet hull 
Tisza-partra, 
mohaszőnyeg 
mohón issza. 



SZŰNYOGDAL 

Zimi-zümi, szúnyognóta 
reggel-este napok óta: 
eshet eső, fújhat szél 
- itt benn szúnyograj zenél. 

Hogy zümmögnek, az még hagyján, 
de csipkednek is, bizony ám! 
Ahol érnek, szállnak rád 
- vérszívó kis drakulák! 

Ejnye szúnyog, nem kell nótád, 
nem leszek én a vacsorád 
- csupa hólyag a karom - , 
magam többé nem hagyom! 

Mától kezdve odacsapok, 
ahol hallom a dallamod: 
csattogtatom tenyerem, 
szúnyogdal ne teremjen! 

S ha ez kevés, előveszem 
a legtitkosabb fegyverem: 
vészes felhőt permetez, 
szúnyoghadat riaszt ez! 

- Zimi-zümi, hol az ablak? 
Téged most már békén hagylak, 
menekülök messzire, 
inkább béka kapjon be! 



CSERFES SZAJKÓ 

Tarka madár, nyelves szajkó, 
neki szomszéd egyik sem jó. 

Pöröl mindig, mintha lenne 
mindenki az ellensége. 

Nekitámad a cinkének: 
- Puha fészkem miért nézed?! 

Tiltakozva szól a cinke: 
van őneki saját fészke... 

Ám Szajkónak magyarázhat, 
támad már a mókuskának: 

- Lompos farkű akrobata, 
nem neked nőtt ott az a fa, 

tűnj el máris, én lakom ott, 
megszámoltam mind a makkot! 

Harkály láttán toll-borzolva 
teli torokból rikoltja: 

- Piros sapkád bosszant engem, 
a kontyodról elemelem! 

- Hallgatózol, te kis csúszka, 
kukucskálva az odúmba?! 



Gaz tolvajnak ott a szarka, 
mit elloptak, keresd rajta! 

- Hallod, varjú, csúf a hangod, 
félnek tőle a galambok! 

...És csak mondja, csak sorolja, 
minden madár nagyon unja. 

Fejjel alá kúszik csúszka 
- ezért tele esze tokja! - , 

megkérdezi, hol van a pók: 
- Kössön gyorsan egy nagy hálót, 

szője szálát jó erősre, 
húzzuk azt a szajkócsőrre! 

Úgy is tettek, összefogtak, 
a szajkóra hurkot dobtak, 

jól meghúzták, rá tekerték: 
szitkaiból volt már elég! 

Körbe állták jobbról-balról, 
fullad szajkó, suttogva szól: 

- Kegyelem számnak, fejemnek, 
békében leszek veletek, 

csak a csőröm nyithassam ki, 
mert így éhen fogok veszni... 



Igazság van szavaiban 
- néz egymásra szomorúan 

mókus, cinke, harkály, csúszka - , 
ha így hagynánk, elpusztulna! 

Szabadulj hát, de jegyezd meg: 
a pókháló erős zsineg, 

és ha megint pöröl csőröd, 
pók takács lesz börtönőröd! 



BARÁZDABILLEGETŐ 

Illegő-billegő 
barázdabillegető, 
fehér-szürke 
kismadár 
házunk tetején 
sétál. 

Lép ide, lép oda, 
lengedezik farktolla. 
Mezőn élő 
kismadár 
a városban mit 
csinál? 

Füttyögve, dalolva 
rokonlátogatóba 
érkezett a 
kismadár 
- a verébnép csak 
rá vár. 

Szállj ide, szállj oda, 
sietve repülj haza, 
mert nélküled, 
kismadár, 
üres a rét, a 
határ! 



CSÚFOLÓDÓ RIGÓ 

Toronymagas napraforgó 
tányérjára száll a rigó, 

tűlbámul a kerítésen, 
meg sem fordul a fejében: 

ágas gombján kuporogva 
macska les a madarakra! 

Észreveszi a kis rigót, 
vet is hát egy csudaszaltót, 

kóró búbját megcélozza 
- rigó lesz a vacsorája! 

Kövér kandúr nem kis rigó, 
súlya alatt dől a kóró: 

földre pottyan, nagyot nyekken, 
nyivákol is keservesen. 

Száll a rigó kalimpálva 
fel a diófa csúcsára, 

magas fának tetejében 
rémület ül a szemében. 

Aztán füttyent, csúfolódva 
rázendít egy víg nótára: 



- Huncut macska, nincsen rigó, 
husi helyett vár friss dió! 

Sántikáló bajszos vitéz 
diófának felé se néz, 

elsomfordál a mihaszna 
- sajog minden porcikája. 



PECHES CSIGA 

Mohapárnán harmat csillog, 
mintha lenne ezüst homok, 
vagy tán hajnal-könnycseppek, 
drágagyöngyként fényesek. 

Suhog a szél, zúg az erdő, 
tölgyek alatt vargánya nő, 
a kalapján falevél, 
zizegteti fürge szél. 

Futkározó keskeny útra 
ezüst jelet ír a csiga: 
gombát eszik ebédre, 
ha odaér ma délre. 

Mókus les a lombokon át, 
gombszemében kíváncsiság, 
farka villan vörösen, 
az avarba leszökken: 

- Finom falat, pompás gomba, 
nem is nőhetett nagyobbra! 
Erdőn termett, csak nekem, 
hopp, odúmba felviszem! 

Avarszőnyeg ripeg-ropog, 
ijedeznek gyerek-gyíkok... 
Odavan a lakoma 
- éhen maradt a csiga! 



BICAJOZÁS 

Biciklire pattan Encó, 
tapossa a pedált, 
száguldani akar vele 
árkon és bokron át. 
Kátyúk között meg-megdöccen, 
inog a vasszamár, 
nyekereg is dülöngélve, 
míg magára talál. 
Orvul les a kicsi lányra 
út mentén az árok, 
puha pázsitját kínálva 
szól: - Épp terád várok! 

- Menj utamból, nem pihenek, 
fáradt még nem vagyok! 
Ám a bicaj másként látja, 
s dől Encóval nagyot. 

Fűre huppan, nem várt esés, 
juj, de fáj a lába! 
Fut feléje nagyikája, 
unokáját szánja, 
könnyét látva a kislánynak 
kérdezi: - Fáj nagyon? 

- Nem... Csak tudod, szegény bokám... 
Őt szívből sajnálom! 



MAGASBÓL A FÖLD 

Egy nagy terepasztal: 
dombok, síkság, hegyek, 
szabdalva utakkal. 
Szétszórt tükörcserép 
fénye vakít lentről: 
apró tavak tükrét 
látjuk így az égről. 
Pásztorukat vesztve 
alattunk kószálnak 
gyapjas felhőbarik: 
földközelben járnak. 
Rongyos ködpalástba 
fúrja gépünk szárnyát, 
odébb habos tejszín 
kínálgatja magát, 
deli-magas hegycsúcs 
kóstolgatja, nyalja, 
bércek fején kucsma 
hóból, jégből szabva. 
Sejlő völgyek ölén 
házak vörös kontya 
messzi lombok között 
magát mutogatja. 
Téglalapok, kockák, 
mezők: zöld és barna, 
amott egy háromszög 
léniával húzva. 
Kanyargó pántlika: 
fénylik a Visztula, 
bolyhos szigeteket 



ölel polip-karja, 
partján vonat kúszik, 
olyan játék-forma, 
követem szememmel, 
míg a felhő hagyja. 
Fejünk fölött kék ég, 
lent felhők taraja, 
gépünknek árnyéka 
végigkúszik rajta. 
Ahol most mi vagyunk, 
ragyog mindig a Nap: 
a mennyország közel, 
csak Isten keze tart. 
Magasztos, nagy érzés, 
szabadon szárnyalunk... 
Miért várjuk mégis: 
földet érjen lábunk?! 



BAJA 

Lustán csobban, moccan, 
túlpartra visz, 
kaffogó kutyaszót 
ringat a víz. 
Oly ősi, fenséges 
itt a Duna, 
víztükrét szél fodrozza 
és vadkacsák szárnya, 
ha megriadva 
felröppen a csapat 
bármi zajra. 
A víz hátán éket vágva 
csónak száguld, 
árkot ásva megtöri 
a varázslatot, 
loccsanva fut neki 
köves partnak, 
küld az öböl felé 
hullámokat. 
Türr István szelleme 
leng fölötte, 
múltban érlelt hittel 
a jövőbe. 
Garibaldi híve, 
csaták hőse, 
viadalok szünetében 
sem pihenve, 
ágyúszónak dörgésében 
álmodta meg: 



Duna és Zúgó Víz 
ölelkeznek. 
Nézem a nagy folyó 
fodros hátát, 
hajók és vontatók 
mint hasítják. 
Leáldozó vén Nap 
földi tükre: 
hajladozó gém árnyéka 
vetül vízre. 
Szúnyog-citeraszó 
álmot szitál, 
némán sikló hajótestnek 
nyoma sincs már. 
A lebukó Napnak fénye 
elbúcsúzik, 
a folyamon átívelő 
aranyos híd. 
Foszlány-hangot hord a szél, 
harang hangja 
visszhangzik a lelkemben 
- szép vagy, Baja! 



NYÁR KÖZEPE 

Felszakad a búza töve, 
ha itt van a nyár közepe, 
fejét hajtva dől a búza, 
perzselő nyár áldott magja. 
Búzamező felett remeg, 
táncot rop a déli meleg, 
kenyérszagot hord a szellő, 
dünnyög a gép, magot cséplő, 
verítéktől fénylő izmok 
emelgetnek nehéz zsákot, 
fárasztóan sok a munka 
- de új kenyerünk záloga! 



ÉLETBÖLCSŐ 

Bölcső a búzaszem, 
záloga jövőnknek: 
életet adsz, te kis 
mag, ha 
föld alá temetnek. 

Hogy kalászt ringathass, 
meg kell előbb halnod: 
Krisztus arcát 
hordja magán 
minden egyes magod. 

Varázslatos csoda, 
egy-szem magban élet! 
Nyújtózkodó 
búzamezőn 
járva sose félek. 

Tenyerembe simul 
istenadta búza 
- megőrölve 
mindennapi 
kenyerünket adja. 



NYÁRI ETŰD 

Tücsökdalban megmártózva, 
estikének illatában 
nyugszom madárdal-vánkoson: 
altat a nyár, ringat lágyan. 

Felidézi eső neszét 
a patakvíz csobogása, 
villám hasít fájó sebet 
fellegeknek a hasára. 

Burkolózik ködfátyolba 
odalent a sötét szurdok: 
fények sok-sok sugarából 
fejemre koszorút fonok. 



NYÁR, 2002 

Júliusi hőség, 
rekkenő! 
Harangszót hintáztat 
a szellő, 
szomjazó nap szürcsöl 
harmatot, 
esőt síró felhők 
- hol vagytok?! 



BÚCSÚZÓ HÓNAPOK 

JÚLIUS 

Hajnalpírral ébredő Nap 
- Tűzmadár -
fák tetején tollászkodva 
arra vár: 
fénymosolya hulljon alá 
a földre, 
harmatgyöngyös szép júliust 
köszöntse. 

Búcsúzkodik, útra kész már 
július, 
zsákja tele madárdallal 
- gazdag juss. 
Éjféllel megy, év múltával 
tér vissza, 
elhalványul a Tűzmadár 
mosolya... 

AUGUSZTUS 

Szekere rúdját augusztus 
ősznek fordította, 
becsomagolta batyuját, 
útra kész a gólya. 
Ködfátyollal integetve 
fecskecsapatoknak 
Tisza-parton göndörödő 



bokrok összesúgnak. 
Bóklászó méh dideregve 
a kaptárba futhat: 
pajkos szellő begorombult, 
csúf hideget hozhat. 
Égi pók sző szürkületet 
- darvak kiáltozzák - , 
hangjuk távolból felsejlő, 
fájó szomorúság. 
Őszi vizek fáradt hátán 
csillagok hintáznak 
- eget sebző bércek felett 
nemrég még őrt álltak. 
Aláhulló kis fényeket 
visz a Tisza messze, 
csendesülő sustorgással 
keblére ölelve. 
Holdezüst-palásttal hátán 
ballag Szeged alatt, 
ködöt sóhajtva augusztus 
búcsúztat egy nyarat. 





OKMÁNYOK SZÉPE 

Messze-messze, Afrikában élt egy elefánt, 
neve Dumbó, kedvelte a füves szavannát, 
hatalmas, büszke elefánt, párja még nagyobb, 
mindkettőnek hosszúra nőtt szép ormánya volt, 
bozótosban, bokrok között volt az otthonuk, 
alig várták, megszülessen apró utóduk. 
- Minden szülőnek legszebb a saját gyermeke, 
szépek között legszebb ő lesz - mondta előre, 
jósolgatta Dumbó néni, s lám, egy szép napon 
megszületett a kis bébi, kit vártak nagyon. 

Rózsaszínű újszülött - legalább egy mázsa, 
alig bírta el a súlyát négy oszlop-lába -
kerek szemmel, kíváncsian nézett szerteszét, 
jókedvűen billegtette lapát-nagy fülét, 
farkincája kunkorodott, kedves volt és szép, 
Trombi papa trombitálva tudatta jöttét. 
Mentek sorban: zsiráf, zebra, gepárd és teve, 
kíváncsian mindannyian az újszülöttre, 
ajándékba vittek fügét, banánt, datolyát, 
illőn köszöntve fel a bébit és mamáját, 
körbeállták, megbámulták: - Szép kis elefánt, 
éppen olyan, mint amilyet a mamája várt; 
milyen formás füle, farka, négy oszlop-lába!... 
Közbe rikkant a kakadu: - De nincs ormánya! 

- Az ám, hol van az ormánya?! - makog egy majom. 
- Nem is igazi elefánt, csak ezt mondhatom! 
Pisze-pösze...Ormány nélkül milyen elefánt? 
Trombitálni nem tanul meg, s hogy oltja szomját?! 



Selypíteni fog szegényke, nem lesz öröme 
sem az állatóvodában, iskolában se... 
Ámulva néz a sok állat: - Biz a' meglehet, 
ó, te szegény kiselefánt, mi lesz most veled?! 
Dumbó mama könnye pereg, apja szégyelli: 
hogy született pisze-pösze fia őneki?! 
Ki mondja meg rá a választ, kit kérdezzen meg? 
Amíg szopik pisze-pösze, csak addig élhet... 
Ormány nélkül majd hogy szerzi meg táplálékát, 
hogy hajlítja, hogy húzza le kenyérfa ágát?... 
Nagy baj bizony, trombitálja szét a világba. 
Csak pisze-pösze jókedvű, őt nem zavarja. 
Jókedvűen ugrándozik az anyja mellett, 
ha megunja, iszkorálgat friss anyatejet. 

Teltek-múltak hosszú napok, nőtt a kis pösze, 
csak az ormány maradt kicsi, nem nőtt semmit se. 
Mi tagadás, kicsúfolták őt az állatok, 
szépet benne továbbra is mamája látott. 
- Megváltozik a mi fiúnk - mondta Trombinak. 
Mogorván felelt apja: - Ez már így marad! 
Amíg élünk, gondoskodunk szegény gyerekről. 
Hogy azután mi lesz vele - nem beszélt erről. 

Egy szép napon pisze-pösze, és anyja-apja 
kirándulni készülődtek le a folyóra, 
vittek banánt és datolyát harminc kosárral 
- vizet isznak a Nílusból nagy ormányukkal. 
Lassan hömpölygő Nílusnak mocsaras partján 
nádból házat eszkábáltak estig szaporán, 
állatkempingben így szokás, tudták ők ezt rég. 
Jó helyre épült a házuk, közel volt a stég, 
jó halászni és fürdőzni, kell a dagonya, 
Afrikában a sok állat ezt már megszokta. 



- Pisze-pösze - szólt fiához az édesanyja - , 
maradj itt benn a kis házban, ne menj sehova, 
pihengess csak, hűsölj csak itt, az eresz alatt, 
addig én majd gyógyítgatom a reumámat, 
iszapfürdőt veszünk együtt Trombi papával -
ki ne mozdulj, mert bajod lesz a krokodillal... 

- Milyen állat a krokodil, még nem láttam én! 
- Ne is lásd meg azt a gonoszt, én így szeretném! 
- búcsúzott el Dumbó néni, és elindultak... 
Pisze-pösze alig várta, máris kiszaladt, 
Hívogatta a susogó nádas-rengeteg: 
- Erre, erre, ide gyere, elefántgyerek! 
Elcsavargott pisze-pösze, s szomjas lett nagyon: 
itt a sok víz, ihatna is - de hogyan igyon? 
Pisze ormánnyal nem éri el a víztükröt... 
Nagyot gondolt: - Akkor én most ide leülök, 
így ni, ha most a fejemet mélyen lehajtom, 
ihatok már... Jaj, jaj, mi ez, de fáj, ó, nagyon! 
Engedd el az orromat, te! — jajongva így sír, 
szemtől szemben gonosz szempár: éhes krokodil! 

Bizony elkapta az orrát pisze-pöszének, 
húzza, dehogy engedi: jó lesz reggelinek! 
Kis elefánt visítását anyja meghallja, 
odarohan, menti fiát, ahogy csak tudja. 
- Krokodil kapta el, orra rögtön leszakad: 
hagyd a fiam, rusnya állat, mert eltaposlak! 
- kiáltozza Dumbó mama és Trombi papa, 
együtt mentik síró magzatukat a partra; 
szegény kicsi elefántot tán kettétépnék, 
ha orrocskája nem nyúlna úgy húsz centicskét, 
sőt még többet, jó hosszúra, s ekkor láss csodát, 
megunta a krokodilus, elengedte hát: 



- Ennyi huzavona után elment étvágyam, 
fél fogamra lett volna elég, többre vágytam... 

Ezt dünnyögte a krokodil vízbe merülve, 
míg a mama ormányával fiát ölelte. 
Trombi papa megkövülten bámulta őket: 
- Talán káprázik a szemem?... No de még ilyet! 
Nem pisze már többé fiam, dehogy is pösze: 
ormánya hosszú, akár a locsoló csöve! 
Ilyen karcsú, ily hajlékony elefánt-ormány 
nincs több Afrikában egy sem, másutt sem talán! 
Mától kezdve ez a gyerek nem pisze-pösze, 
kicsi fiam, legyen neved: Ormányok Szépe! 



PÁSZTORSZÁMTAN 

- Adjon Isten, bátya, 
ez a maga nyája? 

- Fogadj Isten, öcsém, 
bizony mind az enyém! 

- Mennyi göndör bari... 
Meg tudja számolni? 

- Hogy hány van belőle, 
olvasd meg, fiam, te! 
Pásztorbotom cifra 
bicskával faragva, 
rajta rovás-számok, 
juhlábban számolok, 
mert tudd meg, a bárány 
négylábú valahány; 
negyven lábon jerke 
jár a legelőre, 
kosláb tizenhat van, 
ürük lába nyolcvan, 
toklyóké ötvenhat, 
szemed ennyit láthat, 
huszonnégy lábacska 
barik tulajdona... 
Pásztorszámtan ennyi 
- meg tudod fejteni? 

- Névről tudja őket? 

- Gazdájuktól kérded? 

- Nekem egyforma mind... 



- Nem a', más mindegyik! 

- Arról nem szólt, bátya, 
van még egy báránya: 
ott lohol egy lompos, 
nem hasonlít juhhoz... 

- Hű társam ő nékem, 
legfőbb segítségem: 
ő a kutyám, Bundás 
- bárányt benne ne láss! 
Van esze tengernyi, 
ő tudja terelni 
csapat báránykámat 
- tudod-e.már, hányat? 
Azt a loncsos Bundást 
nehogy hozzá mondjad: 
megtépi mérgében 
а te nadrágodat! 



LOBBAN A NAP 

Nesztelenül lopakodva 
kelet felől jön 
a fény, 
éj leplébe burkolózott 
alvó földnek üj 
remény. 
A mélysötét menekülve 
nyugat felé el-
oson, 
csillagmécsest oltogatva 
kapkod, siet már 
nagyon. 
Őszi hajnal itt van végre, 
pitymallik, majd meg-
virrad 
- bárányfelhők göndör gyapját 
lángra lobbantja 
a Nap. 



NYÁRVÉG 

Fényes nap, 
Napocska 
aranya hull 
pillámra. 

Lombos fa, 
ring ága, 
madár súlya 
ringatja. 

Füttyös hang, 
rigódal 
ébreszt engem 
hajnallal. 

Kis rigó, 
málinkó 
kelteget: fel, 
hétalvó! 

Zöld a lomb, 
kék az ég, 
múlik a nyár, 
élvezd még! 

Jön az ősz, 
szeptember, 
vándormadár 
seregei. 



BEREGVÁR 

Szél fésüli az ágakat, 
holt levelet táncoltat, 
puha avarral fedi be 
az átázott utakat. 
Mátyásmadár kopár lomb közt 
árulkodik, hirdeti: 
ember jár az erdő mélyén, 
jól vigyázzon mindenki! 
Hegycsúcsoknak magasában 
egy vadászölyv - vagy kánya? -
mozdulatlan szárnnyal lebeg, 
vége-nincs kört pingálva. 
Bokor zörren, törik a csend, 
mókus toppan az útra, 
bizalommal szemez velem, 
de kérdőjel a farka. 
Gondolatban megszólítom: 
kérsz mogyorót, barátom? 
Nyújtom felé tenyeremen, 
úgy kívánom: maradjon... 
Szeme bűvöl, lassan mozdul, 
elkapja a csemegét, 
köszönömként búcsúzóul 
rám villantja gyöngyszemét. 
Odújában meghúzódva 
tarajos gőte remeg 
- barna-sárga kölyöksárkányt 
nem rejtenek levelek. 
Cakkos-tornyos várkastély áll 
varázserdő közepén, 



kéményekből huszonnégyet 
számolhatunk tetején; 
ahány napja van az évnek, 
annyi ablak díszíti, 
tornyainak harangszavát 
szél a völgybe repíti. 
Ha erre jársz, legyél résen, 
a csodára ne légy vak: 
térképarcú kis tavacska 
tükröt tart a kastélynak... 



ÁLOMVONAT 

Síneken a vonat helyett 
tehéncsordát terelgetnek: 
vasút háta rozsdás, kopott, 
nem visz hátán rég vonatot, 
giz-gaz alatt meghúzódva 
mintha várna szép csodára... 
Szuszogó kis gőzös járt itt, 
füttyös hangját szél hordta szét, 
maradt mára csak emléke, 
az is oson sötét éjbe... 
Holdlámpásnál azt képzelem, 
szellemárnyék a síneken: 
visz a vonat gyermekeket, 
csillognak a tekintetek... 
Szellemvonat siet, szalad, 
meg-megáll a kertek alatt, 
álomréten végállomás 
- véget ért a kirándulás. 





II. 
VARÁZSERDŐ 
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REGGEL 

Szélnek szárnyán 
jön a reggel, 
átsuhan az erdők felett, 
megborzongó 
halvány fénnyel 
fest pirosra fázós eget. 

- Csak-csak-csak 
- hangzik a közelben 
a feketerigó hangja: 
bokrok alatt 
keres-kutat, 

felszáll aztán, ül faágra. 

A cinkék is 
megszólalnak: - Nincs, nincs, nincs! 
Nem panaszként mondják, 
örömösen 
repdesnek: 
felébredt a világ! 



SZÓL A CSENGŐ 

Cs L 
i i 

n n 
g g 

csengő 
ezüst hangja 
zengő szóval 

azt dalolja 
ugri-bugri bari 

nyakán: itt legelek, 
ne félj, mamám! 

Csing-ling csengő 
kedves hangja 

iskolába hívogatja 
a sok elsős kisdiákot: 

csing-ling, tudás vár itt rátok! 

Csing-ling csengő öröm hangja 
hópelyhekkel versenyt szállva 

vár ünnepre, Karácsonyra, szívetekben 
lel 

vissz-
hang-

ra 



TANULÁS 

Ákom-bákom, karika, 
kört kerekít Marika, 
szabályosat, kereket: O, 
és a keze nem remeg! 
Aztán görbe botot „ír": J, 
betelt vele a papír. 
- Egyformák mind - mutatja, 
s megcsodálja mamája. 
- Most vasalót rajzolok: V. 
Sikerült, ügyes vagyok! 
Felfordítja két lábra, 
lesz belőle egy létra, 
ha áthúzva dereka: A, 
bárki felmászhat rajta. 
Körbeállja a család, 
dicsérgetik: - Csak csináld! 
Bot, vasaló, karika: 
szépen rajzolsz, Marika! 
Hároméves kis fruska 
játékosan csak írja 
- néha létrának hívja -
betűit a papírra. 
Év jön, év megy, 
iskolás lesz, 
anyukája 
füzetet vesz, 
abba ír vonalat, 
pontot, 
néha kicsit, 
máskor nagyot, 
kisze-kusza 
jeleket, 
verébfejű BETŰKET. 
s ha kiejti, 
megismeri 
sorjában a 
nevüket. 



EGYNYÁRI VIRÁGOK 

Kaszasuhintásban 
századok ritmusa: 
ősi mozdulattól 
halnak meg sóhajtva 
mezei virágok 
- némán, megadóan 
dőlnek, ölelkezve 
borulnak le sorban. 

Tücsökciripelős 
sötét éjszakában 
az ég kárpitjáról 
csillag hull szakadva 
elszáradt tövekre, 
már kopár tarlókra 
- ökörnyál-szemfedőn 
sápadtan ragyogva... 



ŐSZI KÖD 

Rongyos köd lóg 
ablakomon, 
betakarja 
a kopasz fát, 
ágaira gyöngyöt fűzött: 
vízcseppel 
szépíti magát. 

Szá-
las 
fenyő 
mogorván 
áll, 
víztől 
nehéz 
görnyedt ága, 
tűlombja közt 
száraz odút mókus, 
madár nem találna. 

Szürke, rongyos takarótól 
sötét borul a szobámra: 
nappal ez még, 
vagy már este? 
Összeolvadt 
éj és nappal 
kék határa. 



SZITAKÖTŐ 

Játszi fényű napocska 
a bokrot csiklandozza: 
pirul tőle a gyöngysor, 
amit visel a bokor. 

Szitakötő bámulja, 
áhítattal bevallja: 
- Szép a piros kaláris, 
viselném én magam is! 

Szitakötő, ugyan már, 
irigyen mit kitalál... 
Csipkebokor felkacag, 
susogja a szavakat: 

- Adok gyöngyöt szívesen, 
soká űgyse viselem; 
elcsipegik a cinkék, 
ha éhesek szegénykék! 



NAGYI VERSE 

Elmúlt örömök éjféli 
tükrében 
emlékek lobognak pirosan, 
fehéren: 
szőlőskertben részeg darazsak 
dőzsölnek, 
hulló levelek írnak rejtelmes 
jeleket, 
lila kikerics a letarolt 
mezőkön, 
hideg árnyak kúsznak párás völgy 
öléből, 
őszibogár sír a harmatos 
estéken, 
ezüst hold fürdik a patak 
vizében. 

- Idő szárnyán messze száll a múlt 
borongva, 
könnyes szemmel gondolok a 
koromra... 
Sebaj, őszi derű karol át 
szelíden: 
vénasszonyok nyara vigaszt 
hoz nekem! 



VONATKÁZÁS 

Ott, ahol a sínek 
országűtba futnak, 
ott a végállomás: 
indul a kisvonat. 
Ezüstfényú sínpár 
siet erdőmélybe, 
döcög a szuszogó 
mozdony erőlködve: 
hűz két játékvagont, 
szellőset, nyitottat, 
kíváncsi fák hajtják 
föléje águkat. 
Fütyörésző kedvvel 
zakatolva szalad, 
sietős az útja, 
mégis lassan halad. 
Zümmögő méhecske 
kíséri ámulva, 
mert nála is lassúbb: 
fölötte száll tova. 
Kis házak kísérik, 
átrobog egy kerten, 
ahol tyúk kapirgál, 
még csak fel se rebben. 
Kemence pataknak 
hídján csattog most át, 
mint igazi vonat 
- annak tartja magát - , 
kanyart írva fordul 
az őszi mezőkre, 



hulló lombú nyárfák 
búcsút vesznek tőle. 
Sziklafal tövében 
megtorpan a vonat: 
- Jaj, az alagútnak 

tátott szája bekap! 
Vagyok bár kisvonat, 
fontos az én dolgom, 
ha törik, ha szakad, 
bizony át kell jutnom! 
A szelíd Napocska 
jön segítségére: 
tó tükrébe nevet, 
sugaraz eléje. 
Nagy kalapú gombák 
mélyen meghajolnak 
Kőkapu aljában: 
- Üdv a kisvonatnak! 
Felnőttnek, gyereknek 
- a kirándulóknak -
jó szívvel kínálunk 
szép látnivalókat: 
Füzér vára vetül 
gyöngyházszínű égre, 
távol egy felvonó 
libeg hegytetőre... 
Amíg csodálkoznak, 
vonatka: hátra arc! 
- Pálházán már várnak, 

visszazakatolhatsz... 





ÖREG CIPÉSZ 

Dikics, faszög, kaptafa 
öreg cipész szerszáma. 

Cipész bácsi műhelye 
rossz cipőkkel van tele: 
polcon, padlón, kaptafán 
- beteg cipő valahány! 

Ül a cipész kisszéken, 
dolgozik ám serényen, 
kalapáccsal kopogtat: 
lyukas cipő foltot kap. 

Éles dikics a tudója: 
bagariát szétszabdalja, 
jó csirizzel megragasztja, 
víz ne leljen utat rajta. 

Mily kevélyen 
nyikorog: 
új a bőrtalp, 
nem kopott! 

Lyuk nem tátong 
oldalán, 
a suviksztól 
ragyog ám; 
nem csámpás már 
a sarka, 
ha felveszi 
gazdája: 
kopogós lesz 
járása! 



FÜLÖPRE 

Csonka, korhadó fa 
égnek emelt karja 
merev-mozdulatlan: 
nem ringatja fészkét 
gólyafiókáknak, 
akik délre szálltak, 
őrizve emlékét 
fülöpkei lápnak -
* 

Szélesen terül el 
a régi tó helye: 
láp, ingovány, mocsár 
szikes lett örökre, 
nem bújtat már fészket 
sóhajtozó nádas, 
Herke-tó, Templomrét 
porzik, kihalt, száraz... 
Fülöpjakab-pusztán 
a hetedik évben 
megkondul egy harang 
mégis őszi éjben 
- lélekharang hangja 
mocsár fogságában, 
elsüllyedt templomnak 
bús szellemtornyában. 
Panaszt, sírást, reményt 
röpít szárnyán a szél, 
tőzeg-lepte jajszó 
emberek ajkán kél. 



Igaz-e vagy rege?... 
Ne kutassuk titkát! 
- Ki a mesét hiszi, 
hallja harangszavát. 



D К 
А А 

R V 

Szállnak 
hidegülő 

bíbor paplan 
alkonyfénye 

Szürke égen 
köd alá bújt 

Délnek 

V betűben 
őszi égen, 

alól a Nap 
búcsút sóhajt, 

nincs útjelző: 
erdő, mező. 
szállnak 

a madarak, mégse 
vétik el 
az utat. 

Ébredező 
követik a 

száz suhogó 
sejlik ott fenn, 

Csillagösvény 
fájó hangját 

csillag alatt 
vezérdarvat 

szárny ezüstje 
messze-messze, 

vándorai 
hallani: 

bús búcsúként 
hull a földre, 
őszi éjben 

téltől 
félve 



OKTÓBER 6. 

Avarszőnyeg takar puhán 
haló füvet, 
hulló levél suttog igaz 
történetet: 
tizenhárom vértanúnkra 
ragyog a fény - emlékezet. 

Hulló vérük rubin cseppje 
- aranylevél-szőnyegen -
örök mécses, átvilágít 
fénye őszi éjeken: 
az aradi vértanúkat 
- dicsőséges nevüket - , 
bárhová visz a te sorsod, 
soha, míg élsz, ne feledd! 



LEVÉLZÁPOR 

Aranyos levél-kavalkád 
szépít októberi utcát: 
hull a levél záporozva 
az útszéli szürke porba, 
pók hálóján a köd gyémánt, 
gyöngyfüzér díszíti a fát, 
nem repülhet a pók rajta, 
a vízcseppek súlya húzza; 
kéreg alá behúzódva 
vár a pók szebb őszi napra: 
akkor sző majd selyemszálat 
- égen szálló vitorlának. 



PILLE KÜNN 

Mint a magyar rónán 
szerte sok tanya, 
jégkorból felejtett 
kövekre rakva: 
kis faház oldalán 
ezüstös nyírfa, 
fölé hajol óvón, 
féltve vigyázza. 
Nincs mellette több ház, 
csak erdők, rétek; 
magányosan áll, mint 
eltévedt gyerek. 
Ablakszemén hályog, 
dér gyöngyharmatja, 
reméli: a napfény 
lecsókolgatja. 
Ezt a csendes házat 
senki nem lakja? 
Nyikorgó ajtaján 
kilép egy lányka. 
Tenger ajándéka 
szemének kékje, 
aranylik a haja, 
mint búzakéve. 
Korona a fején 
pitypangból fonva: 
száz nevetve fénylő 
apró napocska. 
A kis ház lakója 
csak nem Pille Riinn? 



Kicsi észt tündérke 
toppant, ím' elém... 
Jókedvűen dűdol: 
- Messze a tegnap, 
vele tűnt a hideg, 
vad szél, hó és fagy... 
Félve simítgatom 
arca bársonyát, 
beszél mosolyogva, 
hallgatom szavát... 
Rokon nép az övé, 
együtt indultunk 
ezer éve talán. 
Hogy szétvált utunk, 
zord észak népe lett 
az ő nemzete, 
fülünknek idegen 
ajkuk beszéde, 
de közös a múltunk, 
mosoly-örömünk, 
szavuk zenéjétől 
megdobban szívünk! 





FALEVÉL-ÁLOM 

Mit gondol a falevél, 
falevél, 
szél szárnyán ha útra kél, 
útra kél? 
Vágyva égnek magasát, 
magasát, 
madárnak hiszi magát, 
önmagát. 
Néznek utána a fák, 
a vén fák, 
kopasz ágak suttogják, 
suttogják: 
- Sose jutsz fel az égre, 
az égre, 
kit Föld szült, ott a helye, 
a helye! 



HUSZTI HEGYEK 

Süvít a szél, vadul vágtat 
- megtépázva mind az ágak - , 
cibál felhőt, cafrangosat, 
egyet elűz, hoz tíz másat. 
Körös-körül a hegyeket 
formázták óriás-kezek: 
rajzolták az ég selymére 
gyermekrajzról mintát véve. 
Égre törő hegyoldalról, 
ahol megél fa és bokor, 
nem szalad le a laposra 
parádésan szőlők sora, 
szüretelők sose járják, 
nem isszák e hegy borát, 
ami terem a bozótban, 
mackók rakják pocakjukba: 
kedvencük a szeder, málna 
- mind felfalják arra járva. 

Hegyek feje felhők felett, 
vállukon szűr: rongyos felleg, 
mindegyikük vénemberként 
pipálgatja ködök füstjét. 

Ószi napnak bágyadt fénye 
alácsurog a hegyekre, 
sápadt mosoly azt üzeni: 
kopáran is tetszik neki! 



MEGYESOROLÓ 

Egy szép napon 
Hevesen 
táncot ropott 
hevesen 
egy lány messzi 
Szabolcsból, 
ki megszökött 
Szabolcstól: 
- Ahány megye, 
bejárom, 
mert keresem 
a párom! 

Poros lábát 
megmosta, 
útnak eredt 
Borsodba, 
Abaújból 
Zemplénnek, 
hol jó pénzért 
lovat vett, 
azzal vágtat 
Nógrádba, 
kapaszkodva 
kantárba, 
onnan közel 
Pest megye, 
igaz, Pestre 
nem ment be. 

Fejér, Tolna 
csábítja, 
jön sorjában 
Vas, Zala, 



Komárom és 
Esztergom, 
bekukkant csak 
Veszprémbe... 
Somogy, Moson 
rossz álom: 
betyárutód 
lesz párom?... 

Győr-Sopront ki 
nem hagyom, 
habár távol 
van nagyon. 
Bács-Kiskunból 
Békésnek 
Csongrádon át 
léptetek. 

Jász-Nagykun egy, 
meg Szolnok, 
onnan hová 
fordulok? 
Hajdú-Bihar 
nincs messze, 
Tisza mentén 
felfele, 
Szabolcs-Szatmár 
és Bereg 
- szülőföldem - , 
hát megyek! 
...Az országot 
bejárta, 
de már tudja, 
hiába: 
Baranyában 
csalódott 
- becsüli már 
Szabolcsot! 



FELHŐBARI 

Felhőbari fényes gyapja 
ráakadt a hegy csúcsára: 
orom szirtje rabul ejti, 
fellegecskét nem ereszti. 
Komor arcú felhőmama 
szeme villám, mordul hangja, 
fenyegeti a vén hegyet: 
- Bocsásd el a csemetémet! 

Felkél a szél, zúg a hangja 
- haragos vagy nevet rajta? 
Nekilódul, öklel szarva, 
kihasad a felhő hasa. 
Mosakodó hegynek búbján 
bodorodó felleg-turbán, 
ősöreg bérc bölcsen tűri 
- esőzsák meg nem árt neki. 
Orkánt, szelet megismert rég, 
jutott abból mindig elég; 
több ezer év nyomja vállát 
- addig áll, amíg a világ. 



FELEDÉKENY MACILANY 

Fő a feje, akad gondja, 
felejt mindent kicsi Borcsa, 
a rendetlen macilányka! 
Szidja gyakran anyukája: 
- Te mindig mindent keresel, 
egyszer a fejed hagyod el! 
Ahogy megjósolta anyja, 
egy nap fejét nem találja, 
s görbül sírásra a szája: 
- Ha meglenne, dehogy fájna! 
Keres-kutat, jaj, szegényke, 
az erdőt nyakába véve 
csörtet, megy a feje után; 
volna csak meg, törné is tán! 
- Ki harapta le a fejem? 
Jó fej volt ám, de szerettem! 
Fejetlenül nem lehetek, 
azon nyomban újat veszek... 
Bolti polcon hosszú sorban 
káposzta- és vízfej sok van, 
tökfejek is, tíz más... Kevés! 
- Ki vagy, fejszámoló művész? 
Vidd ezt! - mordul boltos medve - , 
vagy amazt csomagoljam be? 
- Mackó boltos, adnál fejnek 
buta tököt? Buksit kérek, 
kedves, boglyas macifejet, 
amit simogatni lehet! 
- Tetszel nekem, Borcsa lelkem! 
- Kár, nem kötheted be fejem! 



WFANRA UCH KA TALIN 

Akkor lennék eladólány, 
ha a fejem megtalálnám! 
És hogy fejem helyén legyen 
- te vigyáznál rá helyettem... 



SZÁRNYALÓ KÉPZELET 

Felhőajtókat 
nyitogat 
a képzelet, ha 
szárnyat kap: 
suhanok magas 
egeken 
gyermekmódra, hogy 
kilessem, 
az a felhő mit 
rejteget 
- születő csillag-
képeket? 

Amit tudok, nem 
képzelet, 
amiben biztos 
lehetek: 
felhőn tűi az ég 
kék mindig, 
tengerében vén 
Hold fürdik, 
nappalnak trónján 
ül a Nap -
Felhő jön-megy, ők 
maradnak! 



VARGAMŰHELY 

Csiriz, dikics, kaptafa, 
árral lyukaszt a varga, 
nyűtt csizmát ő megfoltoz, 
varrat fogja a talphoz; 
reparál sarkot, csámpásat, 
rámás csizma újnak hat: 
tükör lesz kemény szára, 
ha suvikszot ken rája. 
Fogával tart faszöget, 
pöszén felel, ha kérded, 
szabja dikiccsel a bőrt, 
vásott talpú rossz cipőt 
- kaptafára húzva fel -
megragaszt ő csirizzel, 
közben kopog, kalapál, 
urasabb a királynál... 
Polcon, földön lábbeli, 
vargaműhely úgy teli, 
egyik itt, a másik ott, 
párját fellelni legott 
kellene egy csizmának -
hűlt helye a párjának! 
- Elbujdosott, hahaha! -
kacag nagyot inasa. 
- Te kis legény, mihaszna, 
hogy lesz belőled varga: 
inkább ügyelj a rendre! -
villan a varga szeme... 



ŐSZI ESŐ 

Esőcseppek súlya alatt 
ring a falevél, 
belekapva üstökükbe 
fákat ráz a szél. 
Esőt síró bús fellegek, 
honnan jöttök, merre mentek? 
- Csak a szél beszél... 



EZÜST KÉVE 

Szálas eső, 
ezüst kéve 
suhogva dől 
le a földre, 
lucskos ágak 
hulló könnye 
tócsává gyűl 
fák tövében, 
szélcibálta 
őszi levél 
ring a tócsa 
legtetején, 
arany levél, 
apró ladik, 
benne bogár 
- lám! - utazik. 
- Hová, merre 
kis bogárka, 
nagy esőben 
ázva-fázva? 
Szép dolmánykád 
hogyha félted, 
keress gyorsan 
menedéket! 
- Vár rám odú, 

száraz, meleg, 
eső oda 
be nem eshet! 
Hullhat zápor, 
ezüst kéve 



mohaágyam 
rejtekére, 
átaludva 
őszt és telet 
ott várom a 
kikeletet! 



VARÁZSERDŐ 

Sötét fenyők közt az út 
domboldalnak nekifut, 
keréknyomban zöld víz áll, 
a tetején békanyál. 
A víztükör apró tó, 
közepében házikó, 
lapuból a teteje, 
eső nem csurog bele, 
s mert hiányzik a fala, 
hogy lehetne ablaka -
Nyíló ajtó sincs rajta, 
de nem bánja lakója, 
az a csúf kecskebéka 
- boszorkány áldozata - , 
ki tündér volt réges-rég, 
de elvették szépségét, 
lett belőle békalány 
- így marad örökre tán?! 
Megtörne a rossz varázs, 
ha egy napon a darázs 
- aki egykor herceg volt -
szerezne póktól hálót, 
jó fonalat, erőset, 
és azzal kötözné meg 
a vasorrú boszorkát, 
s megcsípné a csúf orrát... 
Pók száll arra a szélben, 
darázs röppen merészen: 
lám, kéznél a pókfonál, 
Darázsherceg erre vár! 



Kéri a pók fonalát, 
megkötözi a nyanyát, 
rezes orrát megmarja 
- dagad kétszer nagyobbra! 
Sírva fakad a banya: 
legyen tündér a béka, 
darázs váljon herceggé 
- ő senkit nem bánt többé... 
Megtörténik a csoda, 
eltűnik a pocsolya, 
ragyog a Varázserdő, 
készülődik esküvő. 
Ki az ara, tudod-e?: 
a szépséges tündérke! 
Hercegfiú megkérte 
- itt a vége, fuss el véle! 





III. 
FEHÉR VIRÁG 





KATALIN-TAVASZ 

Tavaszt váró zöldben 
vidul a határ, 
nem törődik azzal, 
mit ír a naptár. 
Hogy ma van Katalin? 
Bánja a kánya! 
Azaz hát dehogy is, 
cseppet sem bánja... 
Harsogó zöld fűben 
télbundás nyulak 
lucernát majszolnak, 
ürgék bámulnak, 
földig lóg pocakjuk 
a cickányoknak: 
megtömték degeszre, 
alig mozognak, 
kányának, ölyvnek mind 
kiváló falat, 
de begyük már tele, 
nem is vadásznak. 
Aranyló repcének 
hullámzó haját 
szellő-fésű lágyan 
simogatja át, 
őszi napnak csókja 
feledtet telet, 
égi mezőn a Hold 
ezüst fényt perget, 
csak egy öreg holló 



szemében bőrű, 
károgva sóhajtja: 
- Dehogy lesz hosszú 
Katalin tavasza, 
vén csontom súgja, 
megjön a tél, itt lesz 
épp karácsonyra! 



ELSŐ HÓ 

Sűrűn hulló apró pelyhek 
a tél hírnökei, 
felhő szórja két marokkal, 
szél a szárnyán viszi. 
Korán jött tél vendéget hoz, 
lám, a balkonomra: 
ritka madár, tarka szajkó 
szállt le a magokra. 
Kanyargó út bundát öltött, 
bolyhosán fehéret, 
már a fű is fátylat visel, 
ezüstös-csipkéset. 
Két kislegény hógolyót gyúr, 
hóban hempergőznek: 
piros arccal így örülnek 
a téli időnek. 
Csak a cinkék szomorkodnak, 
sírnak a hó miatt: 
hó takar be sétányt, utat 
- magot hol találnak? 
Észreveszik most a szajkót: 
huss, melléje szállnak; 
jut pár finom falat nekik, 
jóllakva nem fáznak. 





MIKULÁSIDŐ 

A hónapok sorában 
hátul jön december, 
hidegtől piros arccal 
téblábol az ember, 
az utat vastag, fehér 
hólepel borítja, 
a medve mélyen alszik 
meleg barlangjában, 
a cinke azért ugrál, 
mert fázik a lába, 
sok gyerek csizmában megy 
reggel iskolába, 
északról hófelleget 
hoz a jeges, vad szél, 
a cica duruzsoló 
kályha mellett henyél, 
esténként Szent Miklósról 
mesél nagyanyóka, 
a gyerekek cipőket 
raknak az ablakba, 
szikrázó csillagok közt 
szán repül az égen, 
a Tejút jegén siklik, 
csillog ezüst fényben, 
az égi szán utasa 
szakállas apóka, 
reggelre ajándékkal 
tele cipő, csizma, 
örülhet a sok gyerek, 
ki erre járt, nem más: 
idejében érkezett 
a kedves Mikulás! 



FEHÉR VILÁG 

Fehér földre 
fehér égről 
fehér hó szitál, 
fehér világ 
fehér vásznán 
fehér galamb száll, 
fuvallat szít 
fehér hóból 
szilaj légörvényt, 
fehérgyapjas 
felhőbarik 
futnak szerteszét, 
fehér felhők 
feslő árnya 
fehér földre hull, 
fehér hóban 
fénytáncot jár 
fény és árny vadul, 
felhők mögül 
fénynyalábbal 
fényességes Nap 
fehér dombra 
fest szikrázva 
fénylő foltokat, 
fehér nyárfán 
fehér holló 
figyel északra, 
félve károg: 
- Fagyos arccal 
jön az éjszaka! 



MEGY AZ ÓÉV... 

Rosszkedvű, szürke arccal 
az Óév búcsúzik 
- náthás, csepegő orra 
jókedvre nem derít. 
Harangzúgás kíséri 
utolsó útjára, 
hogy elmegy, nem szánja más: 
vadgalamb siratja. 
Nem lengeti kalapját 
utána hóember, 
útjából északi szél 
havat el nem seper. 
Nem nyargal az Óévvel 
csilingelő fogat 
- gyalogosan oson el 
ködtakaró alatt... 



SZILVESZTER 

Kihunynak a fények, 
vége a varázsnak: 
elaggott Esztendő, 
add át helyed másnak! 

Búcsúfellépésed, 
Szilveszter estéje 
éjsötét kárpitján 
ragyog egy szó: VÉGE. 

Egykedvűen pergő 
idő-homokóra 
mérte jelenésed: 
most lejárt, mutatja. 

Kulisszák fedik el 
arcod és köntösöd, 
türelmetlen Újév 
toporog kint - megjött. 

Mámoros győztesként 
ragyog, mint egykor Te, 
övé a főszerep most 
és mindörökre... 

így hiszi a büszke, 
délceg Újesztendő; 
mily rövid szerepe 
- dehogy is tudja ő! 



JANUÁR 

Dehogy örül egy madár is! 
Remeg őz, nyúl, vaddisznó. 
- Éhes vagyok - sír a cinke - , 
nincs eleség, nagy a hó! 
Félresöpri a felhőket 
szelíden a Napocska, 
a didergő éhezőket 
kedvesen vigasztalja: 
- A mogorva vén Január 
hatalmát már veszejti, 
naptár szerint jön Február, 
de nem sok nap jut neki... 
Aztán Március és vele 
tavaszi szél, langymeleg 
olvaszt havat, jeges páncélt 
- feleditek a telet! 



GYERTYASZENTELŐ 

Gyertyaszentelő napján 
korán kelt a Napocska, 
jókedvűen nevetett 
rá a ködös világra. 
- Megtréfálom, meg bizony, 
ezt a lucskos világot, 
oly fényesen ragyogok, 
higgyék, hogy tavaszt hozok! 
Fényes, éles nyilaim 
bemártom színaranyba, 
fénylő sugár özönlik 
mackókhoz a barlangba, 
csiklandozzák nyilaim 
mackók orrát odabent, 
hapci-hapci, tüsszent mind, 
és az álmuk ellebben; 
hajlékony fűz hintáztat 
bársony lombot, barkákat, 
felkeltem a méheket, 
repüljenek, zúgjanak; 
ha-ha-ha, előbújt egy 
korán kelő méhecske, 
ámul-bámul, nem tudja, 
mit higgyen most szegényke; 
dermedt vízből tócsa lett, 
megfürdetem arcomat, 
csörgedező hóiéból 
kismadárka kortyolgat: 
zöld dolmányhoz fehér ing, 
sárga mellény... Ki vagy te? 



- Ugye, szép az ünneplőm? 
- dalol választ a cinke. 

- Ejnye-bejnye, mit tettem 
- restelkedik most a Nap - , 
ez bizony már nem móka: 
tél idő van, hó és fagy... 
Felhődunyhát, pelyheset 
ránt fejére ízibe, 
szégyenkezve üzeni 
sápadt arccal a földre: 

- A tavasz még odébb van, 
tócsa háta jégtükör, 
jeges szél ha porhót szór, 
madárka dalt nem fütyül; 
durmolj tovább, kismackó, 
repülj haza, méhecske, 
takarózz be, szép barka, 
keress élelmet, cinke! 
Áldott fényből lesznek majd 
melengető sugarak, 
Tavasz Tündér később jön 
- erre adom szavamat! 



MADÁRETETŐ 

Madaraknak etetőt 
ácsolt nagyapóka, 
takaros kis házikót, 
amelynek nincs fala. 
Piros a ház teteje, 
kémény is van rajta, 
arra felakasztva 
darabka szalonna, 
dióbéllel terítve 
lejjebb az asztalka 
- odaszáll sok kismadár 
az ízes falatra. 
Megszámolnám, ha tudnám, 
hány cinke ebédel, 
csakhogy öt jön, 
tíz meg most repül el: 
kampón függő etető 
telve vendégekkel, 
egyik szalonnát csipked, 
másik magot szemel... 



HÓMANÓ 

Térdig csizmás emberkék 
egymás mögött sorban, 
mint törpikék vonulnak 
reggel óvodába. 
Belehasal egyikük 
- hoppá! - a nagy hóba, 
rápotyog a többi is 
- ez aztán a móka! 
Gergő ott a legkisebb, 
anyja félti, fogja, 
haragszik a kislegény, 
magát nagynak mondja: 
- Ereszd sálam, ne vezess, 
engedd el a kezem, 
magamra én vigyázok, 
soha el nem esem! 
Nézd, ha magam markolom, 
megtart a sál, így ni... 
Biztos minden lépésem, 
nem fogok elesni! 
A sálja bal markában, 
így is csúszós a hó: 
puff, bukik a fiúcska 
- bumfordi kis mackó. 
Derül rajta az anyja: 
- Megtettél öt lépést, 
s ott kalimpálsz a hóban, 
jólesik a fekvés? 
Prüszköl-prücsköl a gyerek: 
- Jaj, de nagyot estem, 
hómanó lett belőlem, 
ne nevess ki engem!... 



CUKI CICA KARRIERJE 

Egy hideg, szeles téli estén Anyóka vastag vállkendőbe burkolózva 
öblös foteljében üldögélt, és gondterhelten szólott a lábánál kuporgó iromba 
kandúrhoz: 

- Haj-haj, drága Mucuskám, mi lesz velünk? Csak most kezdődik, 
máris goromba az idei tél. A karácsony éppen csak jődögél, a tüzelőnk 
pedig szemlátomást fogy. Haj-haj!... 

Cuki cica megpödörte legényes bajszát, ami együttérzést is jelenthetett, 
de rosszallást is, amiért Anyóka megint nem a becsületes nevén szólította 
öt. A Mucus nevet nagyon nem szerette, pedig megszokhatta volna, hogy 
Anyóka mindenkit Mucusnak szólít - éppen ezért nevezték el őt magát 
is Mucus néninek, akik csak ismerték. Nem haragudott érte, sőt, annyira 
megszokta, hogy az igazi nevét lassacskán elfelejtette, s ebből még 
kellemetlensége is származott egyszer az új postással. 

Történt ugyanis, hogy a régi postás néni belefáradt a rengeteg 
gyaloglásba és nyugdíjba ment. Az új postás, egy vidám legény, amikor 
először hozta Anyóka nyugdíját, hivatalosra igazított hangon kérdezte: 

- Itt lakik Csuporka Karolina? 
Merthogy ez volt Anyóka becsületes neve. 
- Csuporka Karolina? - csodálkozott Anyóka. - Itt ugyan nem, édes 

fiam! 
- Hogy lehet az, hiszen itt áll a neve... - nézett nagyot a postás. -

Vajon ki írta alá hónapról hónapra, hogy átvette a nyugdíjat? 
- Ki más, hát én! 
- Milyen jogon vette át a más pénzét? - háborgott a postás. 
- Hallja, hogy merészel engem csalónak nézni?! - sértődött meg 

Anyóka. - Soha nem venném el senki pénzét. Kérdezze meg a 
szomszédokat, engem becsületes embernek ismer mindenki! Kérdezze 
csak meg, mit mondanak Mucus néniről! 

- Jó, jó, hiszek a néninek - de hol van Csuporka Karolina? 
Anyóka gondolkodóba esett, aztán így válaszolt: 
- Fogalmam sincs, édes fiam... Valahonnan nagyon ismerős ez a 

név, de hogy honnan, nem emlékszem... 
- Akkor nem adhatom át a nyugdíjat - sajnálkozott a postás. 



- Édes fiam, ne tedd ezt velem, a régi postás mindig ideadta, nem 
kérdezősködött... Ha nem kapok pénzt, miből veszek tüzelőt, na meg 
tcjecskét az én Mucusomnak? 

- Miért, van itt még egy Mueus? - ámult-bámult a postás. 
- Hogyne lenne: a cicám! 
- A macskát is így hívják? 
- így bizony, Mucuskám, pontosan így! 
- De engem miért így szólít? 
- Mindenkit így szólítok, Mucuskám! 
Ekkor a postás elkérte és megnézte Anyóka személyi igazolványát, 

aztán csak ennyit mondott: 
- Itt tessék aláírni, Mucus néni... Sajnálom a kellemetlenkedést! 
Ez az eset nyáron történt, amikor még jó meleg volt, nem kellett félni 

a téltől... 
- Dobok a tűzre pár darab fát és egy lapát szenet, így ni - mondta 

Anyóka. - A kötést elteszem holnapra, úgyse látom a mintát, pedig még 
messze az este... Ülj csak a lábamhoz, Mucuskám, olyan jól melegít a 
bundád, és nézzük együtt a lángok jókedvű táncát; a tévét ráérünk este 
bekapcsolni... 

Cuki cicának nem kellett kétszer mondani, kéjesen elnyújtózott. О is 
szerette a meleget. Valójában ezt szerette a legjobban, mármint a husikán, 
a tejecskén és az autókon kívül. Talán a cicatápot szerette volna a 
legeslegjobban, de azt még nem evett, mert az irigy, vörös csíkos, 
zöldszemü cicalány, aki a tévéreklámban folyton cicatápot eszik, egyszer 
sem kínálta meg őt, hiába bámult rá áhítatosan! Igen, Cuki cicának ez a 
vörös bundás cicalány volt a gyengéje: ha tehette, állandóan azt a reklámot 
nézte, csakhogy láthassa. A többi reklám közül csak az autósokat szerette 
ennyire. Arról ábrándozott, hogy egyszer majd ö is szerepelni fog a 
tévében, híres lesz, megvásárol egy igazi, gyönyörű autót, és azzal elviszi 
a tündöklő cicalányt a tengerpartra, ahol mindig ragyog a nap... „Hü, de 
szép lenne! - sóhajtott fel a mesésen szép képzeletbeli látványtól. -
Akkor Vöröske is szívesen megkínálna azzal a finom csemegével, amit 
olyan jóízűen fogyaszt a reklámban! Ki kell találnom valamit, hogy 
megismerkedjek vele... Kár, hogy Mucus nénit ez az egész nem érdekli, 
még az autók sem!" 

Miközben ezeket gondolta, Cuki cica Anyóka lábánál heverészett, és 
álmosan nézte a játékos lángokat a tűzhelyen. Anyóka már aludt, 



kényelmesen hátradőlve az öreg fotelben, s nem vette észre, hogy egy 
kíváncsi, virgonc kis szikra kiszökkent a lángok közül a szőnyegre. 

Cuki cica szeméből rögtön elszállt az álom: megrökönyödve nézte az 
elharapódzó lángokat. Keservesen elnyávogta magát, de Anyóka olyan 
messze járt már az álomvilágban, hogy nem hallotta meg. Cuki cica 
rémülten látta, a lángok már Anyóka papucsba bújtatott lábához 
közelednek. Hirtelen ötlettől vezérelve a falig hátrált, s onnan teljes erővel 
nekirugaszkodva Anyóka mellének ugrott, aki a fotellel együtt felborult; 
így menekült meg a lángtól, amely éppen bele akart harapni a néni 
mamuszába... 

Cuki cica ezután nem sokat habozott, rávetette magát a lángokra, s 
bár puha talpát igencsak sütötte a tüz, addig ugrált rajtuk, amíg el nem 
oltotta mindet. Aztán odaszaladt a tálkájához és a maradék tejecskébe 
kezdte mártogatni a lábát, hogy hűsítve csillapítsa a fájdalmát. 

- Mi történt itt, miért fekszik Mucus néni a padlón, hogyan borult fel 
a fotel és miért fáj a cica lába? - csodálkozott a postás, aki a soron 
következő számlákat hozta. 

Anyóka magához tért a kavarodásból és elmondta a történteket. 
- . . .Egyszóval: megmentette az életemet, és úgy tudd meg, édes fiam, 

hogy a saját életének kockáztatásával! - foglalta össze a beszámolóját. 
Aztán hozzátette: Többé nem is szólítom Mucusnak, mert nem szereti 
ezt a nevet, és életmentőként megérdemli, hogy a saját nevén szólítsam! 
igazam van, Bence fiam? 

- Igen, de ha úgy gondolja, engem szólítson továbbra is Mucusnak, 
már megszoktam - mondta a postás kedvesen. - De Cuki cica hőstettét 
érdemes tudomására hozni mindenkinek. A tévében éppen most akarnak 
bemutatni életmentő állatokat - Cuki cicát oda be kell nevezni! 

Állta a szavát, bejelentette Cuki részvételét a bemutatkozón, és egy 
szép napon meghívót hozott Anyókának és Cuki cicának. Nagy lett az 
öröm! A cica álló nap mosakodott, szépítgette a bundáját, mert azt 
remélte, a tévében találkozni fog Vöröskével. 

A kamerák kereszttüzében azonban hiába forgatta a fejét, Vöröskét 
nem látta sehol. Nem is volt ott rajta kívül más cica, csak papagáj, sok 
kutya, még egy süni is. Cuki annyira elszomorodott, hogy még az 
ünnepélyes eredményhirdetésre is képtelen volt odafigyelni: 

- A legbátrabb életmentő Csuporka Karolina Cuki nevü kandúrja! 
Anyóka természetesen fel sem kapta a fejét saját hivatalos neve 

hallatán, de a postás, aki elkísérte őket, résen volt, s odavezette őket az 
első helyezettnek járó jutalmak átvételére. Ezek közt volt egy utalvány 



annyi cicatápra, amennyi elegendő Cuki egész életére, továbbá egy 
szerződés, melynek értelmében Cuki cicának a Vöröske nevű cicalánnyal 
estéről estére együtt kell ropogtatni a cicaeledclt a tévében, jó fizetésért, 
ami természetesen Anyóka markát üti; ezen kívül a szerződés előírta, 
hogy Cukit mindennap vadonatúj autócsoda fuvarozza a tévébe és haza. 
És a legfontosabb: repülőjegy két személy számára, teljes szállodai ellátás 
egy csodaszép tengerparton! 

Cuki majdnem kibújt a bőréből, csak Anyóka motyorászott szomor-
kásán: 

- Még hogy én és a tengerpart... Ugyan már, az én koromban!... 
Cuki igazat adott neki: Anyóka bizony öregecske, nem érezné jól 

magát a tengerparton, ő pedig ugyebár nem utazhat el nélküle; az igazat 
megvallva, Anyóka nélkül nem is vágyott a tengerpartra, hiszen tudta, 
ezentúl együtt szerepel a zöldszemü cicalánnyal a tévében - és az 
együttlétükből akármi lehet.. .Úgy döntött hát, hogy a repülőjegyeket a 
jóravaló postásfiúnak ajándékozza: csak van barátnője, akivel elutazhat 
oda... 

Néhány nap múlva 
Bence és a barátnője már 
a tengerparton üdült. Egy 
este, belefáradva az egész 
napos sütkérezésbe, fürdő-
zésbe, leültek a tévé elé, 
amikor a képernyőn feltűnt 
a reklámfilm. 

- Nini, Cuki cica és 
Vöröske! - ujjongtak mind 
a ketten. - Milyen szép 
autóval furikáznak! És 
milyen boldog a mi hősünk! 
De megérdemli, meg ám! 

Anyóka otthon, a jól 
fűtött szobában, kedvenc 
foteljéből nézte a reklám= 
filmet, és pontosan ugyan-
ezt gondolta. 



TELEHOLD 

Téli éjben fénycsoda: 
telehold jár bolyongva 
az ég tengerén, 
bekukucskál szobámba, 
befurakszik álmomba 
- el hogy küldeném... 
Fénylő pufók arcával 
hív, csalogat magával 
az éj vándora. 
- Menj egyedül, vándor Hold, 
én ágyamban maradok: 
fényed csalóka! 



TÉLI REGGEL 

Szilveszter estéjén 
jégvirágot pingált 
ablakomra a fagy. 
Bámulom szépségét, 
suttogva kérlelem: 
jégcsipke, megmaradj! 

...Harmatos könnyeket 
sírdogál a virág 
ezüstfényű ága: 
rövid az élete, 
addig marad élve, 
míg a napfény hagyja. 





FARSANGOLÓ 

Ripeg-ropog lábunk alatt, 
énekel a hó, 
jókedvében recserészi: 
- Farsangolni jó! 
* 

Maskarát ölt felnőtt, gyerek, 
madár, kutya, cica 
- kit rejt vajon, eltalálod, 
titkon az álarca? 
Emitt megy egy szalmabábu, 
két méter is van, lám 
- óriás lenne tán? 
Hű, de cseles, de ötletes: 
hiszen ő a Marci, 
gólyalábon jár a hóban 
- könnyű így megnőni! 
Léckerítés mögül bámul 
csendben meghúzódva 
egy apóka: fején kucsma, 
szájában csutora, 
nyakában sál, kockás-bolyhos, 
orrán drót-ókula... 
Én legyek a burkus király, 
ha nem ő Hamm kutya! 
S ki az, aki ott a hóban 
kényeskedve lépked? 
Sarkantyúja összependül, 
csengőszónak véled... 



Cirmi-szem zöld tűzben ég, 
szikrázóbb a hónál 
- kandúrban ily nyalka legényt 
mesében sem láttál! 
Odafent a zörgő ágon 
fura, fehér madár, 
fekete gyöngy a két szeme 
- el ne szállj, maradj már! - , 
feje búbján hóból tolla... 
Máris tudom: hófúrdőt vett, 
s galamb lett a Csóka! 
...Fütyülő szél, ripegő hó, 
zörgő ág a módi, 
tűként szurkál porka hó: 
a tél így valódi! 
Hejehuja, álljunk körbe, 
úgy ropjuk a táncunk: 
amíg a lábunk kapkodjuk, 
addig meg nem fázunk... 



CICATIGRIS 

Apró, csíkos kölyöktigris 
talpa bársonypuha, 
tű fokába lehet fűzni, 
oly hegyes a bajsza. 
Játékos kis huncut állat, 
csak nem szófogadó, 
adódik is ebből baja 
- nem tudja, mi való! 
Tele vele a nagyszoba, 
könyvespolcra mászik, 
szőnyegen próbálja karmát, 
nem kímél ő semmit. 
- Ejnye cica, te kis vadóc, 
ezt már nem tűrhetem, 
elég legyen, gyere ide, 
szundikálj ölemben! 
Fotel mélyén kuporogva 
télen a szobában 
olvasni jó, ám a betűt 
nem látni homályban 
- szól gazdája, s villan a fény, 
felizzik a lámpa. 
Cica nézi: fénylő gömböt 
kapná a karmába! 
Utána kap, s rémülettel 
szökken az ablaknak: 
- A talpacskám megégett, juj, 
most merre szaladjak? 
Függönyön lóg, kapaszkodik, 
fújdogálja talpát... 



- Gyere cica, borítok rá 
hideg borogatást! 
- hívogatja a gazdája, 

de persze hiába: 
karnison csüng miákolva 
mihaszna cicája, 
csak azért is feljebb, feljebb 
- bumm, koppan a feje, 
közel ott már a mennyezet, 
de nem számolt vele... 
Csillagot szór a kis tigris 
zölden fénylő szeme, 
s érett gyümölcsként hull alá 
gazdája ölébe. 
Cicamama érdeklődve 
nézi csemetéjét, 
érdes nyelvvel nyalogatja 
megégett „tenyerét", 
aztán sürgetően nyávog 
ajtó előtt állva: 
- Megsétáltatom gyermekem 
kint a puha hóban. 
Hűsíti hó, pihe-puha, 
nem tüzel már talpa 
- ami tilos, saját kárán 
egyszer megtanulja! 



KISZÁMOLÓ 

Egyeclem-begyedem, 
van nekem 
tíz verebem, 
hét elrepült, 
maradt három, 
közülük egy 
lesz a párom. 
Egyedem-begyedem, 
visszajött 
hét verebem, 
tízen vannak, 
ahogy régen, 
nincs már veréb-
párom nékem; 
úgyis marad 
kilenc még: 
repüljön el 
egy veréb! 



SZÉNA-TÉRI PIAC 

- Véka búza, mérő zab, 
garasért egy lat sót kap, 
vegyen tőlem fél font húst, 
jár mellé egy pint jó must!... 

Széna-téren egykor, rég 
kelmét mértek, volt száz vég; 
rőffel mérték a hosszát, 
rőfben mérték a kolbászt, 
árus ágált, a kofák 
kínálták a portékát: 
- Vegyen-vigyen friss tojást, 
tíz krajcárért tucatját, 
de ha sok az egy tucat, 
vigye felét: ötért hat! 
Piros arcú nénikék 
ajánlgatták a jércét, 
fehér gyolccsal takarva 
túrót, tejfölt kaskában, 
gombos szarvú ökröket 
kisbéres terelgetett... 
Hetivásár hírére 
jött a nép Ung-Beregbe, 
ki lóval, ki kordét tolt... 
Ponyvák alatt sok-sok bolt: 
tükrös szív, tű, pántlika, 
csizmaszárba jó bicska! 
Zsírban hurka sercegett, 
több arasznyit megevett, 
kit gyötört az ehetnék: 



kakasszóval kelt a nép... 
Nyekergett a hegedű, 
fogyott a bor, jó nedű, 
ha a vásár rendben ment, 
s közben beesteledett. 

- Emlékét testálva rám 
így mesélte nagyapám, 
tűz mellett, téli este 
múlt ködét elhessentve. 



SZÓ-JÁTÉK 

Bár a bárka nem zárka, 
vasból van biz a zárja. 
Csipkeabrosz asztalon 
feldőlt a bors, csíp nagyon, 
ott evett bősz evetje, 
nagyot tüsszentett tőle: 
elő veled, előke, 
csípett ez a csipetke! 
Tar főn tarka kalapka, 
hegedűhúr nem hurka! 
Hogyha sós a réti sóska, 
enni halat bír-e birka? 
Gólya jelzi szállva: 
van a halban szálka! 
Fülke falán fü l pingálva, 
nyalka falka nyalta rája. 
Levélen cím, árun címke, 
a hímzett szűr sosem szürke. 
Nem lep meg a sárga lepke, 
egy járt erre - de nem egyke! 



PÁVA(VI)ÁN 

Páváskodik a pávián 
- pávaszemmel szebb lenne tán... 
Neve: galléros pávián, 
pedig pávatoll nincs nyakán... 

Keskeny orrát de fenn hordja! 
- Majmok szépe - mondják róla... 
Ha kinőne pávafarka: 
nem a fán, lent páváskodna! 



KÍNRÍMEK 

1 
Víz alatt úszik a rája, 
cápa feni fogát rája. 

2 
Villanykörte neve: izzó, 
hozzá ne nyúlj! Ha ég, izzó! 

3 
Büszke legény, gazdag kérő 
kölcsönt senkitől nem kér ő. 

4 
Fagyos tavasz, kései: 
jégből vannak kései. 

5 
Ház eladó nagy kerttel, 
ki eladja, nem kertel. 

6 
Madárfogó ez a lép, 
foghat cinkét, ki rálép. 

7 
Kastély ura kísértet, 
huhogósan kísért meg. 

8 
Állítja Tupi, ki kuka: 
fazéknak is jó a kuka. 



9 
Panaszkodik Palkó megint: 
- Tanárom naponta megint! 

10 
Zavarosan árad folyó, 
hóiétól duzzadtan folyó. 

11 
Bécsből indul Pestre a gyors, 
mint a villám, épp olyan gyors! 

12 
Munkács szép jelképe a vár: 
hogy megcsodáld, arra vár! 

13 
Zümmög-bümmóg a mélyhűtő, 
gyümölcsöket jégbe hűt ő. 

14 
Egér súlya havat nem nyom, 
lába után nem marad nyom. 

15 
Hú, de finom ez a pezsgő, 
benne gyöngyök tánca - pezsgő! 

16 
Mivel írjon szegény író? 
Tolla makacs, szót nem író! 

17 
Tarka tyúknak ha hull tolla, 
kapargatva félre tolja. 



TAVASZVÁRÓ 

Rügy fakad az ágon, 
ébred a természet, 
egy kis cinke 
kérdezgeti: 
- Ugye, te is érzed? 

Mocorgó vizeken 
rian a jégpáncél, 
ezüst barka 
gömbölyödik, 
langymeleget remél. 

Tavaszt vár a vén Föld, 
illatfelhőt sóhajt, 
hétágra sütő 
Napocska 
aranymézet csurgat. 



DONGÓ-DANA 

Züm-züm, felébredt a dongó, 
szálldogál, 
azt reméli, oda a tél, 
itt a nyár. 
A téli Nap sajnálkozva 
neveti: 
buta dongó, az örömöd 
korai! 
Harapós éj őrzi még a 
tél havát, 
hókupaccal támasztja a 
ház falát, 
gyöngy pereg a jégcsapról, ha 
nevetek, 
jégcsapokkal díszesek az 
ereszek! 
Ne rezegtesd oly vidáman 
szárnyadat: 
ablak mögött érzed csupán 
a tavaszt! 



TAVASZJÓSLÓ 

Felenged a föld fagya, 
szellőcske szalad, 
kapaszkodó Nap sugara 
jó meleget ad. 
Ablakomon sírva hervad 
el a jégvirág, 
rojtos jégcsap súlya nem húz 
ereszcsatornát, 
kicsi cinkék énekéből 
nem hallik panasz: 
hangjuk derűs, bizakodó, 
szívükből szól az. 
Töppedő hó tenyeréből 
hóvirág nevet, 
nem hizlalnak az éjszakák 
a tócsán jeget, 
nyújtózkodó barna földből 
párás illat száll, 
varjak örvénylő serege 
nem hoz havat már; 
öreg fűzfa ágaira 
gombot öltöget: 
tavaszt jósol most már minden 
- itt a kikelet! 



VÁROS-SOROLÓ 

Bizony szép hely 
ez a KOMLÓ, 
terem benne 
bőven komló! 

Itthon vagyok 
- szól a mór -
városomban, 
neve: MÓR! 

Mért pityeregsz, 
fáj a sarkad? 
Menj doktorhoz: 
közel SARKAD! 

Egy órában 
van perc hatvan, 
legyen az Pest, 
akár HATVAN! 

Hajlott hátú 
utas-tata 
motyog halkan: 
csak nem TATA? 

Nincsen annak 
búja-baja, 
kinek szülőhelye 
kincses BAJA! 



Szóra nyílik 
Rozi ajka: 
az állomás 
neve AJKA? 

Sütne nagyi, 
de nincs vaja, 
bolt sincs közel: 
messze VAJA! 



DÉDI MAMA 

De szép emlék: dédi mamám 
kötényében málé zörgött, 
amint - vállán kendő -
szöszmötölt pár tyúkja között. 
Tipegve ment az ösvényen, 
hó nem roskadt lépte alatt, 
ráncos arcán téli széltől 
jonatán pirosa fakadt. 
Nem áhított sose tavaszt, 
sem a nyarat, őszi alkonyt; 
de a csipkés-havas telet 
úgy várta, mint ajándékot. 
Januárnak fehér vásznán 
- mint az árnyék - feketéllett, 
ágas-bogas ujjaival 
törökbúzát szórt, pergetett. 
Felnézett a téli égen 
kárörvendő varjúhadra, 
s bölcs derűvel, megnyugvással 
ráérzett a havazásra. 
Tyúkocskáit kérdezgette: 
- Morzsoljak még kukoricát? 
Gyorsan telő kurta napok 
nem kínálnak egyéb munkát... 
Pi-pi, egyetek, tyúkjaim, 
rendjén mennek így a dolgok: 
amíg erőt ad az Isten 
- imádkozom és dolgozok! 





IV. 

P i l l e t á n c 





TAVALYI HÓ 

Eltűnt, mint a tavalyi hó 
- tartja a közmondás, 
ám ahol mégis megmarad, 
látványnak lesz csodás! 
Hósüvegben pompáznak az 
égig érő hegyek: 
tavalyi, tavalyelőtti hó-
koronát viselnek. 
Örök hónak a Hoverla 
régi birodalma: 
akár nyáron csúszhat szánon, 
ki nagyon akarja. 
Vén hegy fején hókucsma 
- több száz éves korban -
nyári égen ezüstösen 
sejlik a távolban. 
Tükröt kínál a tengerszem, 
nézi a hegy magát; 
télen-nyáron - neki mindegy -
hordja hósapkáját. 



A SEGÍTŐ NAPOCSKA 

Sűrű, apró szemű hó kavargott, a szél vadul orgonált, cibálta a fák 
ágait. Kata szomorúan állt az ablak előtt: legszívesebben behunyta volna 
a szemét, hogy ne lássa az odakint szenvedő világot, de a szél időről 
időre megzörgette az ablaküveget, és a kislány arra gondolt, talán neki 
kopog valaki. Orrocskáját az üveghez lapítva újra és újra kitekintett. 

- Szegény fák! Hogy reszketnek ágaikon a rügyek... Szegény 
virágok! Milyen mélyre hajtják fejüket a rájuk omló hó alatt... Szegény 
madarak! Hogy dideregnek... - tűnődött Kata tehetetlenül. Aztán 
szemrehányóan hozzágondolta: - Te vagy az oka, haszontalan és gonosz 
április! 

Ha még tél lett volna, természetesnek vette volna a havazást és a 
szél tombolását. De már tavasz volt - legalábbis a naptár szerint! 

Tegnap reggel, amikor iskolába indult, elő kellett vennie a téli anorákot, 
a kapucnit pedig a fejére húzni, hogy meg ne fázzon. Elkelt volna a 
csizma is, de azt csak azért se vette fel. Meleg zokniba bújtatta lábát a 
vastag talpú sportcipőben, amelynek sarkával dühösen tördelte szét a 
tócsák jegét a járdán. A Tavaszra, a szeszélyes áprilisra haragudott, mert 
úgy érezte, becsapja és megcsúfolja az embereket, a természetet. 

Pár nappal még ezelőtt ugyanis a Napocska melengető sugarainak 
csábítására már hóvirágok csengettyűztek a kerti fák alatt, kivirított az 
ibolya is, és az apró, sárga kásavirág nevető arca tette még színesebbé a 
kerti szőttest. Aztán jött az éjszaka, a kíméletlen hideg, a szél jeges 
lehelete... 

- Mi lett a virágaimmal?! - aggodalmaskodott Kata a biztonságot 
nyújtó, meleg szobában. - Ki kellene menni és megnézni őket, de ha 
mind halott, úgysem tudok rajtuk segíteni... 

Bekapcsolta a tévét, de nem telt benne öröme, mint ahogy a kinyitott 
könyvben sem. 

- Sokkal jobb az iskolában! - gondolta. - Ott van kivel beszélgetni, a 
szünetben lehet játszani, és közben elfeledkezem az undok, hideg tavaszról. 



De ma szombat van, nincs iskola... Anya elment apával bevásárolni, 
mert jön a Húsvét. Engem nem vittek magukkal, nehogy megfázzak és 
beteg legyek az ünnepre... Nagyi szerint Húsvét a legszebb tavaszi 
ünnep. Hát... Az idei Húsvét inkább téli ünnep lesz, és cseppet sem 
szép... 

Katáéknál szokás szerint minden évben nyuszi hozta a hímes tojást, 
és a kerti bokrok alá szénából rakott fészekbe tette. Kata pontosan tudta, 
hogy a tojásokhoz vajmi kevés köze volt a nyuszinak, mégis belement a 
játékba; úgy tett, mintha nem tudná, ki csempészte oda a csokitojást, 
csokinyuszit-hiszen kedves, szép hagyomány. 

Most felsóhajtott: 
- Idén nemigen fogok virágzó kertben hímes tojásokra vadászni! 
Kis híján elsírta magát. Könnyeit visszafogva nézte a kezében tartott 

könyvet, és tekintete megakadt egy mondaton: „Milyen szerencse, hogy 
a gyerekek összegyűjtötték és magukkal vitték a lakásban található összes 
gyertyát. Meggyújtották azokat, és a sok apró láng fölé tartva kezüket, 
felmelegedtek a hideg odúban..." 

Kata meg sem nézte az elbeszélés címét, bezárta a könyvet és 
felvillanyozódva hátradőlt a fotelben. Folyton az elolvasott sorok 
motoszkáltak gondolataiban. 

- Gyertyák... Nekünk is sok gyertyánk van, Karácsonyról maradtak 
meg...Nagyinak az az igazi karácsonyfa, amelyiken sok gyertya ég... 
Vajon hová rakhatta el? Megkeresem! Minden virág mellé jut egy-egy 
szál gyertya, és annak lángja megóvja virágaimat a fagyhaláltól! 

Annyira megörült az ötletnek, hogy azonnal talpra ugrott, kutatni 
kezdett a fiókokban. Megtalálta a gyertyákat. 

-Jövök, már itt is vagyok, hozom a segítséget! - igyekezett túlkiabálni 
a szél hangját, amikor kilépett a kertbe. 

Bizony, a virágok megtépázva, mélyen lehajtott fejjel dideregtek. Az 
égboltot takaró súlyos, komor felhők hóval-esövel telített pocakja már-
már a fák tetejét súrolta, az udvarra és a kertre alkonyihoz hasonló homály 
borult. 

Kata sietősen munkához látott. Minden tő hóvirág és ibolya mellett 
elhelyezett egy-egy szál vékonyka gyertyát, és sorra próbálta meggyújtani 



azokat. A szél kajánul figyelte az igyekezetet; hagyta, hogy fellobogjon a 
gyertyaláng, s amikor a kislány öröme is felragyogott - odarohant és 
elfújta. Kata türelmesen újra kezdte, mindaddig buzgólkodott, amíg a 
gyufásdoboz teljesen ki nem ürült. Ekkor csalódottan, nehéz szívvel 
visszaindult a házba, miközben arcán a hópelyhek összeolvadtak a 
könnyeivel. A kertajtónál szemrehányó pillantást vetett az égre, és ezt 
kiáltotta: 

- Szégyelld magad, Tavasz! Te a Tél hitvány szolgája vagy, többé 
nem szeretlek téged! 

A szél csúfolódva felkapta és magasba röpítette a kislány hangját, 
fel a felhők fölé, ahol mindig kéken ragyog az égbolt, és a Nap szüntelenül 
sugarrazza szét melegét. A kislány hangja fennakadt az egyik napsugáron. 

- Ejnye, mitől lett ilyen nehéz a sugaram? - dohogta a Napocska. -
Tessék? Mit mond ez a kislány? Nem szereti többé a Tavaszt, mert 
hitvány szolga... De hiszen О, a Tavasz a legkedvesebb gyermekem, 
hogy merészel így beszélni róla?! Ennek utána kell néznem! Hadd lássam, 
hol ez az inci-fmci gyerek... Ejnye: megromlott a szemem, vagy valami 
útját állja a tekintetemnek? Jé, ilyen vastag felhőtakarón még én sem 
látok át... No, sipirc az utamból, csúnya fellegek! Micsoda? Hogy a 
hófelhők nem kötelesek szót fogadni nekem? Hü, azt az északi-sarkról 
szakadt, jeges-havas szeleburdiságotokat, hát ki parancsol nektek?! 

Azzal a Nap belelövellte legfényesebb sugarát a legközelebb 
terpeszkedő hófelleg pocakjába, és miszlikre kaszabolta azt. A többi nem 
várta meg, hogy hasonló sorsra jusson: egymásba torlódva, sietve 
menekültek észak felé. 

- Most már látom a földet - mondta a Napocska - , csak a hajladozó 
fák zavarnak még. Mi van velük, miért rázkódnak ilyen vadul? 0 , hiszen 
a goromba szél miatt! Elég legyen, szél, hagyd abba, hallod?! Lejárt az 
időd, ez a Tavasz ideje, tűnj el! 

- Viijúú, dehogy hagyom abba, azt teszem, amit akarok, nekem nem 
parancsol senki! - sziszegte gúnyosan a szél. - Még hogy a Tavasz 
ideje... Úgy megijedt tőlem, hogy elbujdosott, többé vissza sem jön... 
Igaza van a kislánynak, nagyon gyáva a Tavasz. Helyette én uralkodom 
örökre! 



A Napocskát furcsa, szégyenkező érzés kerítette hatalmába: 
rádöbbent, hogy nem a Tavasz gyáva, hanem ő hagyta cserben. 

- Nélkülem nem tehet semmit... Ejnye, mi lett velem? Ellustultam? 
Úgy látszik, öregszem, figyelmetlen vagyok... Annyira azért nem, hogy 
jóvá ne tehessem a mulasztásomat! 

Két marékkal kezdte szórni legmelegebb sugarait a földre. Az északi 
szél kezdetben vijjogó pimaszsággal ellenállt, csúfondárosan nevetgélt, 
de egyre halkabban, erőtlenebbül: a meleg kiszívta erejét, s végül a földhöz 
lapulva, alig tudott bekúszni a bokrok alá, ahol aztán ájultan elterült. 

A felhőktől megszabadított égbolt mámorosan, kéken nevetett a földre 
és Katára, az ámuldozó kislányra, akinek fogalma sem volt arról, hogy 
az ő szemrehányó panaszának köszönhető a fordulat; a Napocska miatta 
sietett a Tavasz segítségére. 

Boldogan futott vissza a kertbe és vidáman biztatta a növényeket: 
- Ébredjetek, virágok! Zöldüljetek, bokrok! Virágozzatok, fák! Nincs 

már szükség gyertyákra! Gyönyörű Húsvétunk lesz, igazi, jöhet a nyuszi! 
Amikor Kata szülei hazaérkeztek a vásárlásból, szintén megvidámodva 

mondták: 
- N a hát, hogy kimelegedett egy óra alatt! Hiába, április nem tagadja 

meg önmagát... Kislányom, készíts fészket a nyuszinak, nehogy máshová 
vigye a neked szánt hímes tojásokat... 



NAPKARMESTER 

Februárban parancsszóra 
a jégpáncélt ledobják, 
dudorásznak az ereszek, 
nótáznak a csatornák. 

Fut a hólé csörgedezve, 
jéggyöngyöket gurigáz, 
hangokból szőtt örömóda: 
tavaszt sejtő álom, láz! 

Rügyes faág mind-mind hinta, 
rajtuk cinkék libegnek, 
háztetőkön csirimpolva 
ugrálnak a verebek. 

Napkarmester vezényeli 
ezt a fura zenekart: 
olvadó jég, madárének 
- megy a tél, bár nem akar! 



ÉBREDŐ TAVASZ 

Zöld sejtelem: levél... 
álom? 
Sarjadó rügy fenn az 
ágon, 
a kék égen 
fellegeket 
ímmel-ámmal 
szél terelget. 
Kenderike szól 
valahol, 
saját örömére 
dalol, 
riadtan sikkan a 
csúszka: 
lesi mohón tarka 
macska, 
kileste már rég a 
fészkét, 
rosszban töri most a 
fejét. 
Alig moccan a víz 
háta, 
megérinti bogár 
lába, 
súrolja, mint lapos 
kavics, 
hosszan pattog, nyoma 
még sincs. 
Sápadt arcú öreg 
nyárfa 



karját a Nap felé 
tárja, 
szőlővesszőn 
kristály remeg: 
hullat öröm-
könnycseppeket.. . 



TAVASZELŐ 

Gorclonkázik a szél 
mélyhegedű húrján, 
süvítő akkordja 
téltemető sirám. 
Gergely szakálla leng 
az égben fehéren, 
bodor hófellegből 
hó kereng a szélben, 
sok kis ejtőernyő 
csillagokból szőve, 
laza halmokba hull 
dermedt-hideg földre. 
Remegő kökörcsin 
összecsukja szirmát: 
gonoszkodik Gergely, 
megrázza szakállát; 
rázza, ha úgy tetszik 
- jön a három zsákos, 
meleget cipelnek 
minden hideg házhoz; 
Sándor, József elöl, 
utánuk Benedek 
- áhítjuk már nagyon 
az áldott meleget! 
Ébredő nyárfákon 
barkák lengedeznek: 
új élet zászlói 
- üdv a kikeletnek! 



ARANYÁG 

Arany vessző ága 
aranyló szirmokkal, 
aranyfényű nap sugara 
becézget arannyal. 

Vadóc böjti szelek 
szirmok aranyával 
terítik az ünnep útját, 
ha jön hozsannával. 

Aranyág, aranyág, 
nagyböjt arany bokra -
éke Virágvasárnapnak 
színarany pompája. 



MÁRCIUS 

Selymes szellő, 
langy levegő: 
kopogtat a Tavasz! 
Pattan a rügy, 
cseng madárfütty: 
háladal, nem panasz! 
Roskad a hó, 
sártól fakó 
hókupacból víz fut, 
apró erek csörgedeznek, 
nedves-kátyüs az út! 
Árok mélye 
telis-tele 
olvadt hó levével, 
csobog, szalad 
a gyors patak 
télnek emlékével! 



NŐNAP 

Álmomból ébredek 
csengettyűk hangjára, 
pergő dobszólóra, 
vidám madárdalra. 
Hasadó hajnalon 
azon töröm fejem: 
csengő, dob, madárdal 
mit üzenhet nekem. 
Piruló napsugár 
cirógatja arcom, 
hétpöttyös katica 
beszól az ablakon: 

- Csengő hóvirágok, 
harkály pergő dobja, 
madárdal hirdeti: 
ma van a Nők Napja! 



NAGYPÉNTEK 

A hajnalpír selyemszála 
ráakadt vén barackfánkra, 
rügyet bontó ágaira, 
virágok sok-sok szirmára. 
Aranyeső remény-lángja 
beöltözik díszpompába, 
Húsvétot vár, feltámadást, 
míg Nagypéntek őrzi a gyászt... 
Könnyet ejtve pityeregnek 
gomolygó, sötét fellegek, 
süvít a szél, gyászleplet sző, 
beleborzong rét és mező... 
Tavaszt jelző porló földben 
moccan a mag, les éberen, 
utat keres, élni akar, 
fény felé tör, zöldül hamar, 
nem fogja fagy kalodája 
- zsong a Tavasz, zeng hozsánna! 





MÉHEK DALA 

Rojtos barkát 
renget-ringat 
szelíden fuvallat, 
mézet rejtő 
bimbók kelyhe 
méheket csalogat. 

Lengő rojtü 
ágak között 
zsong méhek danája: 
glória zeng 
magasan fent, 
tavasznak hozsánna. 

Bogárnóta, 
méhzümmögés: 
szférák szép zenéje! 
Nincs karmester, 
nem kottából száll 
a méhek éneke. 

Karénekük 
zsolozsmázva 
felszáll a kék égre, 
Tavasz Tündér 
szép mosolya 
a jutalom érte. 



ÉJFÉL 

Papucsban jár-kél 
a sötétség, 
elmélyült a csend, 
kisimult lélekkel 
szunnyad 
álmokban a rend. 
Alusznak a 
szürke házak, 
durmol a világ, 
de titkon 
bontogatja kelyhét 
aranyvessző-ág. 
Vérke-vízben 
az Éjfél 
mosdatja arcát, 
s mert csillagos ég 
szitál csak fényt: 
nem látja magát... 
Éji madár, 
kóbor szellem 
halkan suttogja: 
napkeltekor 
fényözönben 
meghalsz, Éjszaka! 



MEGGYFA 

Menyasszonynak 
öltözött a meggy, 
jön a násznép: 
kétezer plusz egy 
döngicsélő 
méhecske 
- éhen 
nem marad 
egy se! 

Álló hétig 
minden bogár 
megy, 
vendégül lát 
mindenkit a 
meggy: 
fehér szirmát 
kitárva 
magamagát 
kínálja. 



ÁPRILIS 

Április jön, víg hónap, 
örülhetsz a bohónak, 
bolondozó, szeszélyes, 
tarisznyája tele lesz 
sok hóbortos ötlettel; 
jól vigyázz, odafigyelj, 
ne dőlj be az első nap, 
mert elsején becsapnak, 
s beismered magadnak: 
- Én, Április Bolondja 
az első hívó szóra 
felmásztam a toronyba, 
hogy megnézzem, hány óra!... 

Tréfa ez, s ha megesett, 
derítse fel kedvedet! 
Ki ott fent van, messze lát: 
közelgő fecskét, gólyát, 
alig sejlő rügyeket, 
messze futó vizeket, 
zöld bársonyos réteket, 
ahol barik legelnek, 
árokparton a csibék: 
aranygolyók szerteszét; 
földig hajló füzeket 
szelíd szellő fésülget, 
majd hideg szél cibálja, 
hópelyheket szór rája! 



Kétarcú az Április, 
vidám vadóc és dilis: 
szandált visel, bundát ölt... 
Tűrjünk neki, ha megjött, 
van benne tél, no meg nyár, 
virágot hint, jégen jár; 
szép ígéret, mit sejtet: 
moccan már az új élet! 



MÁJUS HAVA 

Akácok, hársak, jázminok 
búcsúzó májusnak 
szőnek bódító illatot, 
holdezüstből hálót 
- ösvényre takarót -
terít eléje a nyáridő. 
Madarak serege trillázva, 
versengve kíséri útjára 
május havát, 
elhalkul énekük, 
ha bölcső lesz fészkük, 
amelyben nevelnek 
sok fiókát. 



MÁJUS ILLATA 

Földöntúli illatfelhő 
körülölel, lebeg, 
bódultan ténfereg benne 
méh- és darázs-sereg. 
Behunyt szemmel gondolatban 
egy kéz után nyúlok, 
láthatatlan tenyerébe 
lehelnék egy csókot, 
hálacsókot, megköszönve 
a sok szépet, csodát, 
az istenadta természet 
májusi illatát! 
Históriák tanúi közt 
lábujjhegyen járok, 
- sokadszor már - megigéznek 

jövendölő álmok: 
alkonypírban égő lombok, 
herbavirág dísze, 
ködös-fázós téli estén 
régi május íze... 



MÁJUSI HAJNAL 

Tudod, mi a hajnal? 
Az Éj kicsi lánya: 
vajúdó anyának 
jövője, záloga. 
Arannyal szőtt bíbort 
terít elé az ég, 
levelek ringatják 
az Éj harmatkönnyét. 
Hallod egy kismadár 
álmos pityegését? 
Májusi pirkadat 
simogatja fészkét. 
Anyák Napja van ma, 
május szép ünnepe, 
első vasárnapja! 
Osonj ki a kertbe, 
a hűvös hajnalba, 
csengő gyöngyvirágot 
kössél szép csokorba. 
Alszik még anyukád: 
tedd a párnájára, 
ébressze álmából 
üde, friss illata. 
Ébredő hajnalban 
szerény csokrod ára 
mindennél drágább kincs 
édesanyád csókja! 
Őrizd meg emlékét, 
rejtve lélek-mélyre: 
érezd Őt akkor is, 
ha itt hagy örökre... 



ANYÁK NAPJÁN 

Pengevékony sarló: 
ezüstös holdvilág 
májusi alkonyban 
kezdi égi útját. 
Illatozva sóhajt 
a fehér orgona, 
barkáit a dió 
nesztelen hullatja, 
virágernyőt ringat 
ágain a bodza, 
illatát a szellő 
szerteszét hordozza. 
Álmos kerti fák közt 
csalogánydal bujkál: 
magas égig ível, 
elhalkul, alászáll... 
Szívekbe íródó 
idillikus béke: 
Édesanyák Napja 
ennél szebb lehet-e? 



ANYUKÁM 

Keresem mohó tekintettel, 
ha nyitja szememet a reggel 

Ha felém tárja anyám karját: 
álomnál is szebb a valóság. 

Amikor ölében ébredek, 
napfény becézi a szívemet. 



ANYASÁG 

Tavaszi hó: virágszirom 
borítsa a földet, 
terüljön a lábad elé, 
amerre visz lépted. 

Anyám, szíved dobbanása 
zene volt fülemnek, 
amíg féltve óvott, védett 
fészekmeleg tested. 

Kiszakadva a világba 
ismeretlen várt rám: 
bántó zajok, vakító fény, 
s a biztonság: Anyám. 
Tejillatú melle halmán 
elszunnyadtam csendben, 
éreztem, már nem érhet baj, 
hisz Ő van mellettem. 

Csetlő-botló lépteimet 
most már nem vigyázza, 
mégis hat rám aggodalma, 
féltő sugárzása. 
Szerény hangon, halk szavakkal 
figyelmeztet néha, 
s könnyét rejtve fordul félre 
válaszomat hallva. 
Szégyen pírja festi arcom: 
ez az anyák sorsa... 



Tudom bizony, csak értem él, 
s egyre vár: jó szóra. 

Anyák Napján átölellek, 
kérem bocsánatod... 
Rám mosolyogsz, szelíden szólsz: 
„Hiszen anyád vagyok..." 



A MI UTCÁNK 

Összeboruló fák 
mély, zöld alagútja... 
Csepergő esőben 
szépül ez az utca. 
Szürke kockakövek 
tükrösen fényesek, 
lombhajjal az ágak 
bennük szépítkeznek. 
Szél előtt az úton 
pára-foszlány szalad, 
pipázik a bazalt 
meleg sóhajokat. 
Dobol, dobol, eső 
dobol a faágon, 
ázott föld és virág 
illatát szippantom. 
Fehér díszgyertyáit 
a vén gesztenyefa 
nyújtja az ég felé 
- eső megmosdatja. 
Hervadó gyöngyvirág 
hanyatlik az útra, 
szürke könnyet hullat, 
ázik az út pora. 
Hólyagos tócsákon 
pattan a buborék, 
lombok közt a madár 
takargatja fészkét, 
dalolni kezd aztán 
semmitől se félve 



- otthonná melegszik 
magasban a fészke. 
Május van, gyönyörű, 
nyarat rejt a holnap, 
szivárványhiclat ver 
ég-föld közé a Nap. 
Májusi esőben 
megfürdetem arcom, 
zöld alagút mélyén 
holnapom kutatom. 



PACIGYEREK 

Kocog-kopog 
apró lába, 
nem dübben még 
a patája: 
kovács nem vert 
patkót rája. 
Cocó szőre 
puha bársony, 
kecsesen jár 
táncos lábon, 
csodálhatja 
szelíd szemét, 
ki elkapja 
tekintetét. 
Ugrabugrál, 
néz, megtorpan, 
míg mamája 
rá nem horkan, 
akkor - uzsgyi! -
fut a csida 
anyja után 
galoppozva. 
Játékosan 
fejét rázza, 
ha csillagos 
homlokára 
fésüli szél 
dús sörényét: 
szemébe hull, 
gödörbe lép. 



Egy év múltán 
- megy az idő! -
pacigyerek 
nagyra megnő, 
deli szép szál 
táltossá lesz: 
szilaj ménre 
rá nem ismersz! 



ÁLOMTÉRKÉP 

Huba arca 
hepe-hupa: 
álomtérkép, 
párna nyoma. 
Álomország 
hegye-völgye 
- látható most 
minden röge - , 
tarka mező, 
ezüst patak, 
megszólaló 
aranyhalak: 
„Kívánságod 
mondd el, Huba 
- tudod, hármat - , 
s jön a csoda!" 
Beszélhetnek 
ama halak, 
hevít Hubát 
nagy akarat... 
Szép álmának 
az lett veszte, 
hárommal ő 
nem érte be! 
Maradt övé 
csak az emlék: 
gyűrött arcán 
álomtérkép. 



MONDÓKA 

Fészer mellett kutrica, 
a kutricát ki lakja? 
Ki más lakná: 
a cica! 

Miért lakik ott a cica? 
Van gazdája, szép otthona! 

Disznóól a kutrica, 
Röfi mama s malacka 
annak bizony lakója! 

Fészerajtón nincs lakat, 
abban talán nem laknak? 
Ott hasábfát tartanak! 

Fürész foga harapta, 
balta feldarabolta, 
vetik tűzre, kályhába, 
meleg legyen szobádban! 

Lábon álló vesszőkasban 
sárgán nevető halomban 
kukorica, tengeri, 
van ki másként ismeri: 
törökbűza avagy málé, 
mind Röfié s malackáé: 
- Nevezhetik bárhogyan, 
csak legyen a vályúban, 
mert mi falánkok vagyunk, 
így aztán 
gömbölyödik pocakunk! 



LYUKAS PETÁK 

Világgá ment 
lyukas peták, 
gurult árkon 
és bokron át: 
- Úttalan üt, 
hegyek-völgyek, 
világ vége, 
így elérlek?! 
Ha kell, pörgők 
karikázva, 
senki utam 
el nem állja! 
így beszélt a 
lyukas peták, 
míg egy hídra 
rá nem talált; 
ráperdült a 
lyukas hídra, 
és ott eltűnt 
- tudod, hova? 

Híd közepén 
unatkozó 
mély gödörnek 
szájába, ó! 
Miért az ott? 
Annak oka: 
nincsen, aki 
bestoppolja! 



PILLETÁNC 

Két kis pille 
körbe-körbe 
kergetőzik 
víg örömben. 

Egyik piros, 
másik sárga, 
önfeledten 
táncot járva. 

Kék ég selymén 
tarka virág: 
lepketánctól 
szép a világ! 



TANÉVZÁRÓ 

Ünneplőben feszít 
tanár és diák, 
selymes-kék az égbolt, 
mindenütt virág: 
- Éljen a szünidő! 
- rikkant egy rigó; 
mégis szomorkás ma 
a tanévzáró. 

Mint visszhangzó sóhaj, 
halk csengőhang száll, 
bujkálva a padok közt: 
üres az osztály. 
Tiszta tábla-mező 
közönyösen néz, 
nem javít hibákat 
egy segítő kéz: 
Övé, ki tanított 
négy esztendőn át, 
néha megvigasztalt, 
pótolva anyát; 
ha kellett, dorgált is, 
vagy simogatott, 
tartogatva nekünk 
kedves szót, mosolyt. 

Mi Tőle búcsúzunk, 
tanár néninktől, 
kit el nem feledünk: 
a Legelsőtől! 



Szívünkből köszönjük, 
amit értünk tett, 
nem szégyen szemünkben 
a fénylő könnycsepp. 
Hogy voltunk rosszak is? 
Bizony, belátjuk... 
Ne így emlékezzen 
ránk, ezt kívánjuk! 
Évek jönnek-mennek, 
felcseperedünk 
- ám Neki, míg élünk, 
hálásak leszünk! 



TALÁLÓS KÉRDÉSEK 

Nyáron a hajnallal ébred, 
altatója éjszaka, 
mégis télen fáradt inkább: 
alig kél, már aludna... 

(Nap) 

Porcukortól fehér úton 
csúszkál lábam a télben, 
nem felhőkből hullott alá... 
Ha nem hó, hogy nevezzem? 

(Dér) 

Ha lefogyok, sarló vagyok; 
ha meghízok, kerek labda. 
Nem arat, s nem játszhat velem 
senki, bárhogy is akarja. 

(Hold) 

Megcsipkedlek, füled marom 
parancsszóra; nem haragszom! 
Tél szolgája vagyok, 
ne szidj érte, öltözz fel jól, 
ne látsszon ki sapkád alól 
két füled cimpája! 

(Hideg) 

Hány napra van 
Szentestétől Szilveszter, 
Szilveszter s Szenteste közt 
hány nap telt el? 

(7 napra; 358 nap) 



Zöld a ruhám egész évben: 
nyáron, ősszel, hideg télben, 
amíg erdő az otthonom, 
a mókust, madárt bújtatom. 
Ha vendég leszek nálatok, 
minden ágam csillog-villog, 
hirdetem a békességet, 
megszépítem az ünnepet. 

(Fenyőfa) 

Megfáradtan poroszkálok, 
elvégeztem dolgomat, 
éjfélkor ha búcsút mondok: 
üdvözöld utódomat! 

(Óév) 

Ifjú vagyok, egy ideig 
lábam előtt a világ, 
pezsgővel köszöntik jöttöm, 
az én titkom, mi vár rád! 

(Újév) 

Mint az álom, úgy suhanok 
lefelé a dombokon, 
csengő hangú kisgyerekek 
lovagolnak hátamon; 
ha lebukik egyik-másik: 
hempergőzik a havon. 

(Szánkó) 

Hogy hívják az ezüstös, 
sokszirmú virágot, 
amit fagyos reggelen 
ablakodon látok? 

(Jégvirág) 



Ezüstfehér kelme 
borul a földre: 
Tél takács millió 
csillagból szőtte. 

(Hótakaró) 

Nádból, sásból a kerete 
kerek jégtükörnek: 
hófellegek néznek bele, 
s látják maguk szépnek. 

(Befagyott tó) 





V. 
SZERETET 





HONFOGLALÁS 

Gőgös, komor hegyek között 
szoros az átjáró, 
visszhangzik a sziklák fala: 
nyerít egy fehér ló. 
Lent a völgyben sok-sok szekér 
hosszúra nyúlt sora, 
ló és lovas sok ezerszám 
- Árpád vezér hada. 
Emlék már csak az Őshaza, 
ezer mérföld köde; 
igát vonó, bőgő barmok 
vágynak legelőre. 
Asszony karján rívó gyermek: 
éhség vagy láz gyötri, 
kökörcsin-gyökér főzetet 
kínál anyja neki. 
Keletről szakadt nomád nép, 
melynek élén Árpád 
- Vereckén átkelve - mereng: 
- Népem, mi vár itt rád... 
Elgyötört, fáradt hívei 
a fejedelemnek 
vezérükbe vetett hittel 
új hazát remélnek. 
Lankák, folyók, smaragd mezők 
a Kárpátok alján: 
mintha lenne ez a föld itt 
maga a Kánaán... 
Bodrog-parton tábort vernek, 
pihen ember, jószág, 



sóhajosan ráéreznek: 
Haza lesz ez ország... 
Évszázadok jönnek-mennek, 
otthont talált nemzet 
Európa közepében 
gyökeret ereszthet! 
Nap-anyát imádó népből 
lesznek keresztények, 
Árpád vezér szálláshelyén 
iskolát emelnek... 
Áll a haza, amit szerzett 
Árpád a népének, 
s magyarságuk büszkén vallják, 
kik e földön élnek. 



ANYANYELV 

Nagyapám szólít vele, 
ki régen halott, 
Tarpáról jött nagyanyám, 
ki nem láthatott. 
Tiszta forrás vizéből 
ittam szavakat, 
anyám kedves dalai 
bennem zsonganak. 
Ajkukról csorduló szó 
lett az anyatej, 
anyanyelvünk emlőjén 
nevelkedtem fel. 
Bennem él, tovább viszem 
beszédjük ízét: 
korhadt fán sarjadó ág 
így őriz reményt. 
Tisztának maradt a szó, 
mint hegyi patak: 
itt még ismerik a régi, 
a szép szavakat... 
Imádságos nyelven szólt 
esténként mesém, 
anyanyelven szavaltam 
fiaimnak én, 
anyanyelven éltem meg 
álmok álmait; 
más nemzet nyelvét tudom 
- csak ez boldogít. 
Őseim nem hagytak rám 
földet, birtokot 
- örökségem a szó, a nyelv, 
mit őrzök, ápolok. 



EMBERI TEMPLOM 

Templomok kőfalát 
az idő rombolja, 
veszejti háború, 
vagy ár dönti romba... 
Megindulhat a föld, 
leomló fal porlik -
Csak emberi templom az, 
mit megőriz a Hit. 

Az Atya temploma 
- ha lelkünkben épül -
az Úrnak ad szállást 
bűnös szándék nélkül. 
Győz ármányok felett 
bennünk ez a templom: 
kétkedőkkel szemben 
erős vár, hatalom. 

Az Úr szava törvény, 
az Ő bizonysága: 
három napot kért Ő, 
s felépült temploma... 
Nem kőből, márványból, 
s lám, mindmáig fennáll: 
hitre alapozva 
szilárdabb sziklánál! 



HÁRSFASIRATÓ 

Bólogató vén fák, hová tűntetek? 
Idegen az utca, jaj, nélkületek! 
Virágos ágatok illata emlék, 
sudár termetetek emléke kísért. 

Örökké éltek ti, hittem én egykor, 
míg nyári záportól védett lombsátor, 
összehajló ágak sejtelmes zöldje 
tenyerét fölöttem kiterjesztette. 

A város szívében madárdal zengett 
hársfasor lombjában - élő zöld sziget - , 
mára nevében él: régi Hársfa út... 
De a hársakról az utókor mit tud? 

Fűrészfog harapta kéjjel törzsetek, 
sorban az odvasat, egészségeset 
- nincs kivétel: halál! S elvégeztetett... 
Fejszék élén a rozsda: véres könnyetek. 

Kuporgó tönkökbe rótt évgyűrűket 
számolgatok: hány év, mit megéltetek? 
Volt háború, ínség, dúlt vadul orkán, 
körben tűz pusztított: tűrtetek némán, 

Ember nem tört rátok, pedig volt szegény, 
és fázott gyermeke, mert tél volt, kemény... 
De óvták a fákat, élt a tisztesség, 
ami mára kihalt, üres szólam rég. 



Meghaltatok, hársak, hogy sok puccos ház 
dölyfösen mutathassa magát: ő más! 
Cifrább, mint szomszédja: gazdagabb, drágább 
- vesszenek a hársak, el ne takarják... 

Visszhangot ver léptem a kopár utcán, 
jobbról-balról sok űj ház szeme néz rám, 
de pompájuktól nem vidul a lelkem: 
megyek... A régi hársfákat keresem. 



RAHÓI TÁJ 

Aludni tér a szél, 
sóhajt egy fenyő, 
ég vásznán árnyékrajz 
a néma erdő. 
Fehér tajtékot vet 
mezők vándora: 
monoton zúgással 
rohan a Tisza. 
Éji lepel alatt 
tücsök hegedül, 
tétova dalától 
a csend elmélyül. 
Bércek csipkés ormán 
kósza fény matat, 
aztán zuhan mélybe 
a tántorgó Nap. 
Távoli hegytetőn 
rőzseláng éled: 
áldozati tüze 
nyári estéknek. 
Szerény fényt szitálgat 
egy halvány csillag: 
lomhán szálló bagoly 
von elé fátylat. 
Zúgó Tisza hangját, 
tücsök nótáját, 
vén hegyek árnyékát, 
felhők sóhaját 
emlékem megőrzi, 
mindig visszajár: 
rahói táj nélkül 
nekem nincsen nyár! 



TEKNŐCÖK 

Megborzong a nádas, 
remeg a tó háta, 
kőkagyló-szökőkút 
gyöngypermetét ontja. 

Tenyérnyi medence 
tizenhét lakója 
sorjázik a partra 
csendes parancsszóra. 

El-eltűnik fejük 
a páncél-vért alatt, 
koccan körmük halkan, 
míg lassan moccannak. 

Szanaszét hevernek 
- merev-szürke kövek 
csak a tekintetük 
árulja el: élnek. 

Körben lüktet, zajong, 
nyártűzben él a strand: 
teknőcriogatás 
vidám móka, kaland... 

Közönnyel bámul fel 
felnőttre, gyerekre 
napozó teknőcök 
maroknyi serege. 



Rácsok védelmében 
- van víz, napfény, árnyék -
gondtalanul élnek, 
de rabságban - érzik! 

Bölcs szemük tükrében 
lappangó, mély bánat: 
sötét éjben titkon 
szabadságra vágynak... 



A TISZA 

Vadóc kamasz, 
vére hajtja, 
nem tartja kordában 
szelíd partja. 
* 

Kárpátok ölében 
született, 
onnan méri útját, 
zergék könnyed 
kecsességét 
bércek közt leste el, 
szálfenyőkből épült 
tutajokat ékesít 
vízcseppekkel. 
A Kárpátok Tiszájának 
sziklás hegy a partja, 
könnycsepp-tiszta 
csobogó víz 
cakkosra harapja. 
* 

Csongrádnál a Tisza 
arca változott meg? 
Megfontolt, férfias, derűs: 
szép, bár idegen lett... 
Elnyújtózva a fövenyen 
távol a túlpartja, 
vizét táplálja a gátnál 
Körös futó habja. 



Nem vet fodrot ugrándozva 
széltől borzas háta 
- mégis tetszik, így is tetszik 

a lehiggadt Tisza! 



SZERETET 

T. Zolikának ajánlom, aki évente kétszer ünnepli születésnapját 

Mézillatú szép szavakban 
nem volt része soha 
- rászakadó szeretetben 
fürdik lubickolva... 

Közönyből szőtt rács emléke 
kísérti álmában, 
kis élete árnyképei 
árvák otthonában. 
Anyatej állán nem csorgott, 
mosolyt ritkán látott, 
édesanyja nem ölelte 
benne a világot. 
Csilingelő, vidám kacaj 
nem hagyta el ajkát, 
nem lesték ott áhítattal 
gőgicsélő szavát. 
Seprős pillák függönyével 
jól elrejtve, mélyen 
feneketlen fájdalomnak 
kútja a szemében. 
Befelé figyelő arccal 
benne szóló hangra 
hintáztatja vézna testét 
előre és hátra: 
öröm? Ösztön? így ringatta 
méhében az anyja? 
Szívszorító, néma játék 
minden mozdulata. 



Farkastörvény szab rendet a 
mászóka-karámban: 
gyengék léte nagy szenvedés, 
tűrik könny-maszatban. 
Egy tőről fakad öröme 
vad, fájó haraggal, 
koppan feje földet érve 
szívsajdító hanggal. 
Tenyerének kis fészkében 
simogatást takar, 
repdes kitárt gyönge karja, 
s szemed közé kapar... 

Akik örökbe fogadták, 
magukhoz ölelik! 
Van családja: anyja, apja 
- pótolva igazit -
éjt nappallá összetoldva 
válnak majd SZÜLŐK-ké, 
édesanyja, édesapja... 

Sápadt mosolyt most tanuló 
gyerekember: 
fizesd vissza jóságukat 
szeretettel! 
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