Limitált példány
A Barátok Verslista kiadványa – 2013.

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA – LIMITÁLT PÉLDÁNY

Boltizárné Szabó Edit vagyok, írói néven Szabó Edit Irma. Családommal Sarkadon élek. Hivatásom óvónő, jelenleg óvodavezetőként dolgozom. A Barátok Verslistának 2008 óta vagyok tagja,
nagyon szeretem ezt az összetartó kis csapatot.
Verseim olvashatók még az Irodalmi Rádióban és a Héttoronyban.
Nyomtatásban eddig 13 antológiában jelentem meg. Eredményesen szerepelek különböző pályázatokon. Ritkán írok, ilyenkor a
bennem rejlő gondolatokat, érzéseket próbálom formába önteni.
Hamarosan olvasható lesz első Netkötetem az Irodalmi Rádió kiadásában Lélek-ének címmel.
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Gyógyvarázs
Hát megjöttél,
elveszettnek hitt
lélek-hangokon.
Mezei virágok
csokra asztalomon.
Itt vagyok,
hogy törlesszem
szeretet-tartozásomat.
Akár a háttérmuzsika,
szól zengő szavad.
Mondd el, ráérsz
s én ráérek,
gyógyvarázzsal megszentellek.
Legyen a miénk
a mindenről elfeledkezés,
a téren és időn
kívüli létezés.

Színes tavasz
Bóbitát növeszt a pitypang,
a gyöngyvirág csilingel,
tavaszi virágvarázslat
eső-imát énekel.
Illatával hívogat a
lila lángú orgona,
fürt-függönyén zümmög-szólal
kék fadongó-harsona.
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Balzsam-fátyol félrelebben,
bódulok az ágak közt,
virágporos végtelenbe
lepkeszárnyon repülök.
Estnek adja színeit a
nyíló százszorszép-mező,
alvó bogarakat ringat
lágyan legyező szellő.

Találkozás
Tél.
Megláttalak
Megláttál
Köszöntél
Rókaprémbe burkolózva
Köszöntött rám a Csoda.
Tavasz.
Tűnődtem
Ki ő?
E pajkos látomás-kamasz
Tovatűnő pillanat
Lehet csupán.
Nyár.
Rám találtál
Rád találtam
S mégis, a nyár
Nem a mi évszakunk már.
A kongó ürességben
Furcsán lebegek.
Ősz.
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Befejeződött,
Amit el sem kezdtünk igazán.
Rajtam kacarász
A szél, a bősz.
Nekem adtad és elvetted
Hirtelen a Csodát.

2012 - A Változás éve
Vajúdik az Idő,
vágtatnak az évek,
tűzözön-szekéren
zúg-robog az élet.
Vonszolják a múltat
vontatott tegnapok,
ős-életcsavarban
erejük elfogyott.
Csillagtalan éjben
vonaglik a jelen,
jövő vándorútja
bűnös, örömtelen.
Járhatatlan völgyben
vánszorgó hónapok,
véges-végtelenül
gyökértelen nyomok.
Lángolnak a napok,
füstöl az erdőhát,
úton és útfélen
fulladnak az órák.
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Hátrálnak a percek,
léptük imitt-amott,
de csokorba kötnek
pár szép pillanatot.
Megingathatatlan
hitem el nem hagyom,
időrend áll sorba
elszánt nyomvonalon.
Leteszem a terhet,
nem cipelem tovább,
félelem-fogasra
nem aggatok ruhát.

Rajtad felejtett illat
Míg a tavasz tüntetően ontotta
pajzán illatát, addig a kórterem
lett egyszemélyes motelszobám.
Kínzó láz játszott velem fogócskát,
gyógyerőt nem küldtél, a létezés is fájt.
Majd forró homokon perzselő testemről
álmodtál, mint hullámlovas a nyár
kék-fehér partjain, és tovatűnt
a csalóka fény-árny a légies,
áttetsző levegő-vitorlán.
Jöhet bágyadt lombú, rozsdaszín ősz,
kifinomult szaglása nem csupán
a szilvalekvár illatát őrzi:
rajtad felejtem parfümillatomat,
mely talán Gabriela Sabatini.
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Sokszólamú csend
Összekuszálódott
szálakat bogozunk
foggal-körömmel.
Sejtmélyig hatoló
felajzott percek
szivárognak az
egymásra találás
résein.
Ugyanaz a vágy,
ugyanazzal az
örömmel.
Magamhoz emellek
sokszólamú csendben.
Gyöngyház-látomásom
érzékfölötti út,
a teljesség
lélekmerengőn ölel,
fényörvény táncol
a mindenségen.
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Mesterünk
Lótuszülésben ülsz, és meditálsz...
Fejed fölött aranyló glória.
A jóság kötőereje ölel,
zengő mantrád gyógyít,
távol és közel.
Hirdeted a szeretet teremtő erejét.
Vallod, hogy mindenkiben mélyen
rejtőzik az isteni önvaló.
Csak befelé, belsőnkbe kell figyelni,
mert a lélek
a szív központjában található.
Általad ráléptünk egy csodálatos útra,
útmutatónk a Bhagavad Ghíta.
Köszönjük Mesterünk a beavatást,
a tanítványi láncolatban kapott tudást,
a védikus tanokat, és az áldást.
Nemcsak testformálást, hanem
szellemi fejlődést is adott a jóga.
A spirituális energia
személyiségünket átformálta.
Napüdvözlet, és meditációban
megjelenő fények, színek, képek,
lecsendesítették az elménket.
Az univerzum fényoszlopa belénk költözött,
s már nem félünk, ha át kell lépnünk a küszöböt.

Lopva illanó nyár
Nyár heve lobban,
pipacs tűz-szoknyát varrat
búzamezőben.
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Lila topánban
szarkalábak szaladnak
érett kalásszal.
Napkéve izzik,
pitypang bóbitát horgol
árokszegélyen.
Tarkaszín lepke,
akár repülő virág,
csapongva szárnyal.
Hűs hárskorona
apró madárfészket rejt,
illatot lehel.
Röpke kérész-nász
buborék-keringőt jár
égszínkék vízen.
Nyárvégi tangó
sziromszőnyegen topog,
hervad a lépte.
Sündörgő szellő
hullámzó fodrot sodor,
pók-hintát lenget.
Kerge szélforgó
nyűtt szalmakalapot lop,
hajtincset kócol.
Esőcsepp-csengő
gyöngyöző habokba hull,
ritmusa ringat.
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Nyárutó-nyomok:
vízparti csendben hagyott
szerteszórt jelek.
Villámpatkókkal
viharlovak vágtáznak,
rúgják az eget.

Csipkerózsa-szegett dűlőn
Párás nyári délután
kő-Krisztus a keresztfán,
csipkerózsás vak-dűlőn
sáros földút menekül.
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Kalász-lengő szél susog,
szikra-testű vágy lobog,
lábnyomunk is ott marad,
szín-nyomatot fest a nap.
Csókba fonódó idő
lopakodva erre jő,
megszentelt lankáimon
ruganylépted eloson.

Tenyérnyomat
Szeretet-szálakat
tekertem köréd,
parázs-órák, percek
vitték a hírét,
hogy neked tornyoztam
izzó halomba
a lángokba
csomagolt szenvedélyt...
Homlokomon
hűs érintésed,
lázam enyhíted.
Két tenyeredben
szimmetrikus vonalak
őrzik sorsodat,
ujjad siklik, simogat.
Az életerő lassan
visszatér belém...
Istenként ölelj!
Engedd, hogy
szívvonalad
ívébe rejtsem,
s kezem kezedben
pihenjen!
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Léleksimító
A hűs éjszaka
kékesszürke függönyt feszít
az ég ablakára.
Jöttment gondolatok zihálva kergetőznek,
elmémben keresnek üres helyet,
hogy a zavartalanság burkát szétfeszítve
okozzanak viseltes perceket.
Ha a keserűség belül mélyen jajgat,
s az érzések összegubancolódnak bennem,
jön az égi hang, a csendesítő mantrám,
mely varázsingerként kisimítja lelkem.
A magasztos fény
borostyánszín képzetet szül,
rezgéseket ébreszt.

Életfogytig
Megfoghatatlanul távoli voltál,
most ellenállhatatlanul közel vagy.
Üstökösként csapódtunk egymás életébe,
keringj a pályámon, akár egy csillag.
Ne hunyjon ki a parázs-pislákolás,
az édes borzongás ne szűnjön meg.
Láthatatlan szálként feszüljön a vágyunk,
húrjainkat pengetve repüljünk az égbe.
A szunnyadó őserő felszínre tör,
mára egésszé olvadtak össze részeink.
Féktelen testünk átlényegül,
neked vagyok ítélve életfogytiglanig.
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Kései szikrák
Végtelen tájakon
arcodat álmodom,
s röppen az érzés.
Szélsebes szárnyamon
éveid számolom,
téved a hűség.
Ablakod négyszöge
irgalom ünnepe,
démoni fény-árny.
Pillanat-bűvölet
dallama esztelen,
képzelet-foszlány.
Súlytalan ágyamon
parttalan vágy oson,
kései szikrák.
Börtönöm titkai,
hűvöse mennyei
réveteg szférám.
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Arctalan szánalom
béleli páholyom,
árad a tömjén.
Rejtjeles fergeteg
üldözi léptemet,
kúszik az ösvény.
Árnyalat-képeden
féktelen lét ölel,
kényszeres hosszú.
Sorstalan rejteked
űzi a rémület,
hamvad a búcsú.

Költözik a szomszéd
Lelakott házból költözik lakója,
bóbiskolnak álmos ablak-szemek.
Nyikorgó talicskán tolnak öreg asztalt,
kötéllel cipelnek használt fekhelyet.
Hurcolnak a szomszédok mindent:
ajándékba kapott lim-lomot.
Koccan egy hasas befőttes üveg,
lábra kap egy poros szőnyeg valahogy.
Utánfutón landol láda, zsák-sereg,
valamire jó lesz kacat szanaszét.
A teherautó már messzire robog,
viszi szekrénybe zárt régmúlt életét.
Költöző homályból integet, visszanéz,
tudásszomja könyvhegyekben pihen.
A bölcs életútja útra kél,
szomszéd úr máshol nyit új fejezetet.
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Roskadozó tuják búcsút intenek,
kertjében a magnólia már szirmot fakaszt.
Szétforgácsolt tér és idő remeg,
másik lakót köszönt az ébredő tavasz.
Új köntöst kap a ház, s a rozsdás bejárat,
sürög-forog megannyi mester.
Formára nyírt bokrok, babarózsa-ágak,
s életük újra gyökeret ver…
Megújult lakásba idős pár költözik,
isten hozott, kedves rokon-szomszéd!
Érkezéseteket fogadja április,
s hazatalált, öreg-örömérzés.

Találkozó Zamárdiban
/haiku-hangulatban/
Kedves fogadás,
ínycsiklandozó étkek,
háziasszony-báj.
Szauna izzaszt,
kék-fürdőben lazító
lubickolgatás.
Csábító program:
városnézés hintóval,
Szent Kristóf pince.
Lelkes köszöntők,
díszbe öltözött lelkű
Verslista-ünnep.
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Meghitt hangulat,
érző szívekhez szóló
értékes versek.
Díjak és tapsok,
kúszó dallamok hátán
érzékeny fiú.
Pazar vacsora,
szikrázó csokitorta,
édes az élet.
Metszett pohárban
pezsgőbuborék táncol:
éjjeli mámor...
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Mintha varázslat lett volna…
Kicsomagoltál, mint derengés
az ébredő reggelt…
Fejem alá párnát tettél,
hogy kényelmes legyen.
Harmatcseppek hömpölyögtek
lankás dombjaimon,
csókod rajtam lenyomatot,
csipkemintát hagyott.
Lótuszvirág-szirmom nyitogattad,
kelyhemben buggyanó tűzvarázs.
Ringatózott buja-édes illat,
szemérmetlenül osont a vágy.
Mint kancsóka, csábítottalak,
érintésedre szorosan
páradús csapdámba csuktalak.
Bőrömön parázsló láz-jelek…
Míg testünk süppedő küzdelmében
megbotlott az idő,
kozmikus ösztön feszített,
s felsikoltott a sikamlós őserő!
Elhintetted a lankadatlan végtelent,
mely formabontó ritmus hátán
pajzánul remegett.

Mintha varázslat lett volna…
Öröm-körbe zártalak.

Őszi sóhajtás
őszi sóhajtás
rőt-arany széllel lépő
nyárvégi tangó
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csüggedten hulló
rozsdaszín levelekből
tarka kelmét sző
félszeg ökörnyál
must-illatú délután
pók hintáján leng
ténfergő bánat
hideg-kék éjszakában
öröm-álmot fon

Tengervarázslat
akár egy búvár
víz alá buktál
felhoztad nekem
a tenger-kincseit
kagylót
morajából hangot
mélyből
kibuggyanó vágyat
remegést
tengerisün-házat
éjszakába bújó
szökött színeket
hullámtáncot járó
merülő időt
habokba hulló
gyöngycseppeket
s utat
mely hozzád vezet
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Csend-vigasz
Csend-vigasz kényeztetéssel
puhán érintettél, míg a
tűz fényében hevertem.
Azt mondtad, értem mindent...,
a meglepetés-napot is, mely
hirtelen ötlettől vezérelt,
hisz nélkülem a tűz sem melegít.
Most itt vagyok,
s az imbolygó lángok táncra keltek.
Úgy értél hozzám, mintha
először tetted volna,
s ahogy szétizzadt ruháink
földre hulltak, végtagjaink
egymásra tekergőztek,
testünk szeretve-csúszva
olvadt az ismert sistergő vágyba.

Októberi ősz
Ködburokban didereg
az októberi ősz,
fáradt-sárga kukoricát
nem őriz a csősz.
Takarmánytök az útszélen
halomba rakva.
Nádas körül ördögszekér
ökörnyálat űz,
lila bogáncs szél hajába
aranytincset tűz.
Határszélen kökényszegély
fanyar-kék bókja.
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Fa-testű szerelem
Ág-karoddal
vedd le a ruhámat,
rügy-csókoddal
bontsd ki szirmaimat.
Fa-derekadhoz
támasztom a testem,
gyökereddel mélyen
kapaszkodj meg bennem.
Tavasz fuvallata
ontja illatodat,
szomjazva várjuk
égi áldásodat.
Perzselő nyár
tikkasztja csókodat,
lombod hűvösében
befonom hajamat.
A pazar színű ősz
dióval kopogtat,
ám fa-derekadba
fájdalom hasíthat.
Tél tükrét tartod
száraz ág-kezedbe'
megunt arcképemet
karcolod a jégbe.

Fény-függőágyon
Ágakon, fény-függőágyon
létem, mint szendergő álom,
a félelem kulcs-zörgése
mindörökre szegre téve.
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Tágul bennem az új öröm,
megpihenek sziklakövön,
mellém csak a nyugalom ül,
múltam bölcseleteket szül.
Utam mandalákon halad,
követem a sorsvonalat,
gerincemen borzongás fut,
ébredésem hajnalpír-út.

Szent kövek imája
néma fájdalomhangok
ódon kapui nyílnak
imát fűznek
átjárhatatlan
reggelek
háborgó vágyak
harangjátékát
csendesítik
indigókék
szent kövek
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Léleknyitány
Hegyháton aranylik kelő napod.
Rózsaszirmokkal
hintett
belső világod
kitárod,
álmod
átlátszó
függönyként libben.
Örömittasan ébredsz.
Liliomtisztán
szól a lélekének,
akár ünnepi istenpillanat.
Lepkeárnyak táncolnak a falon,
gyöngyházrajzok orgiája az asztalon.
Képzeleted vadlilában
vibrál, életre kelnek
ecsetvonásba álmodott színek.
Léleknyitányod álruhába bújt,
leplezetlen ösztönöd örök válaszút.
A változás mindig ellenkező előjel:
ha egykor szerettél égő szenvedéllyel,
ma megszűröd saját vágyvilágod.
Szénfeketébe mártott portrék
sorakoznak pókhálós zugban.
Ikerlángod kihunyt,
egymás számára
már nem születtek újra.
Katedrálüvegen
tört fények játéka
szűrődik át,
tisztaság öleli
lelked katarzisát.
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A napnyugta
völgykatlanba csukott.

Ledér idő
Porcelán-sápadt arcom fürkészed,
szemed parazsa izzik.
emlékképet kutat agyad,
tekinteted szépít.
Steril fal választ el,
az ablak fehér négyzet,
csak ujjainkat érintjük
az ablaküveghez.
Frézia csokrod sárga színe éltet
a korlátozó bezártság-szigeten,
virágterápiád gyógyít, de
a ledér időt hasztalan keresem.
Dús hullámú hajadon
bukfencet vet a fény,
déligyümölcs-ízű csókban
fonlak magam köré.
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Örökbe zárt ékszer
Kevésszer lehettem érzelmi jóllakott,
átéltem szeretethiány állapotot.
Csak rád programoztak genetikus kódok,
zsigerek diktáltak hipnotikus álmot.
Rám kapcsoltak immár lassú fokozatot,
emlék-feltámasztó tapadókorongok.
Múltba merülésem többször megörökölt,
egy testben két lélek, bennem ötvöződött.
Állig-nagykabátod begombolt érintés,
kihűlő kereszttűz, zsebben maradt érzés.
Közöny-pillantásom akadálytúlélés,
gyújtóláng-tekintet, pillanatfeltöltés.
Farsangi maskarád fagyvirágos álarc,
jégbordás ösvényen félbe maradt válasz.
Beburkolt reggelek keresztezik utad,
dermedt csendszilánkok dérszívet rajzolnak.
Tűzeső éveink hamuba szürkültek,
feltörő gejzírek hasadékba tűntek.
Szeretet ívében fülbemászó dallam
szállnak a szelekkel moll-hangjaink lágyan.
Karod ölelése vétkező körvonal,
tátongó mélységbe égi jellel zuhan.
Csípőmben bolyongó, lassuló körforgás,
minden ujjad hegyén megbújt kottavarázs.
Kíméletlen valóm kétértelmű kényszer,
létköz-állapotom örökbe zárt ékszer.
Hajnali fény egén vágyteli szenvedély
egymásban derengő menedéket remél.
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Merengő
Derengőn
bontakozik a hajnal.
Életmentő kávémat
fajansz bögréből
kortyoltam,
ezüst kanalamon
türkiz fény csillan.
Érzem lényed jelenlétét...
Hallom gondolataidat...
Ébredj,
hogy íriszedben
titok-indák fonjanak körül,
s a vágy sóvár szirmai
szemed tükrében nyíljanak.
Akár egy szív-alak,
olyannak látom
benned önmagam.
A földöntúli rezgés őstáncában
utunk párhuzamba vész,
merengőn érinti
éber vétkemet.
Vigyél magaddal
árnyalt képzelet!

December csendje
Hófüggöny pelyhe lassanként ellep.
Túlcsordult idő ráncol homlokot,
fanyar aroma tölti meg lelkem,
örömöm gubbaszt, kissé megkopott.
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Angyalom arcát arcodban látom.
Láthatatlanul állsz sorsom mögött,
teremtővé vált a gondolatom,
a gondviselés mellém szegődött.
Zsigereimben december csendje.
Fenyő illata, gyertyamágia,
várakozásom fohásszal telve,
kincsekkel hintett kék lélekszikra.

Csendbe fulladt
Hiányod
mélyülő
csendbe
fulladt.
Hol vagy?
Mentőövet utánad
hová dobjak?
Rezgésed hullámába
rejtem magam,
égszínkék fénybuborék
szédülve körbe kering.
Monológomban neved
kábultan mormolom,
monoton ritmusban
lélek nyelvére
fordítom.
Fáradtan
ered el az eső.
Szemedben
kitárt ablakom.
Karneol-keretben
egy kép lóg a falon.
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Ünnepváró fehérben
Hószavú csendben
csillagos égbolt ölel
távol és közel
Ezüst karácsony
jászolban született fény
szeretetlángon
Látomás-szikrám
opálüvegen néz rám
angyalüdvözlet
Isteni ének
aranyló füstben szálló
áldás hírnöke
Hárfa húrja peng
ünnepváró fehérben
hócsipke zizzen

Bűvös karácsony
Fehér tükrét tartja
Tűlevél-kezében,
Arany csengettyűit
Karcolja a jégbe.
Üdvözletét küldi
Hópihe szárnyakon,
Szeretetet áraszt
Kandalló-lángokon.
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Nézzük a fahasáb
Pattogó szikráját,
Lessük a karácsony
Szerencse-csillagát.
Halászlé gőzölög,
Ízleljük zamatát,
Bárcsak a halpikkely
Pénzzé változna át.
Déligyümölcs ízek,
Mézeskalács-szívek,
Gondolhatsz azokra,
Kik szeretnek téged.
Fahéj illatával
December jutalmaz,
Mézet és ölelést
Akár te is adhatsz.
Ünnepi varázsló
Szélesen mosolyog,
Átnyújt egy személyes
Szívbéli csomagot.
Libbenő gyertyaláng
Melengető fénye,
Csilingelő hangok
Halkuló zenéje.
Körbefon nyugalmas,
Csendesedő béke,
Különös ajándék
Mennyei éke.
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Szemünkre lopódzik
A százszorszép-álom,
Elillan, elmúlik
Zúzmarás karácsony.

Kozmikus vonzás
Ketten, mint egybetartozás-szobor,
rajtunk ölelkező idő honol.
Önmagunkból kilépve
menekülni csak egymásba lehet,
mert követnünk kell vakon,
mi számunkra elrendeltetett.
Letöltendő karmánk ránk szabott,
a múltból varázsol holnapot.
A láthatatlan sorserő összetart,
megérint egy emelkedett úton,
égi fények eredő tegnapja
tűzben fogant kozmikus vonzalom.
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Kőszívű évek
Szálltam szárnyaló nap magasában,
poklok bugyrába is becsapódtam.
Jég-harapásod fagy-sebet ejtett,
zúzmara-csipke arcomra dermedt.
Nevető-ráncom mélyülő árka,
tévútra jutott érzés csapdája.
Ádáz csatázás, néma szenvedély,
fullasztó légszomj, szorító páncél.
Kiszáradt torkom sóbarlang mélye,
halkuló hangom szűkülő rése.
Gyötörtek gyakran kőszívű évek,
fél-szenvedések remekbe véstek.
Könnypermet-létem könyörög érted,
örök nirvána egére téved.

Denevérszárnyon csüng a sötét
Denevérszárnyon csüng a sötét,
Halk muzsikával szenderülj el,
Lázballadákat ír égi jel,
Mezítláb járó kíméletlen éj...
Imbolygó röpte elvarázsol,
Didergő csendben földet érint,
Vacogó vihar-könny sötétlik,
Fagy-vágyat kerget jégszemű álom.
Ébredő rezgés hajnalt oldoz,
Rád virrad tisztító szertartás,
Beburkol egyensúly-áramlás,
Tápláló fényerő körbe foltoz.
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Tengertánc
Kelő napba belenéztem,
foglyul ejtett fényhíd,
hajnal-léptű fénycsapdában
tágul az égboltív.
Tengerkék víz kagylót fürdet,
sodorja a partra,
hullámháton homokágyba
léptünk alá rakja.
Tenger-árvíz fodrot habzik,
mint partra vont álom,
nap sörénye lángra lobban
a képzelet-vásznon.
Forró homok szemcsét lüktet,
s perzselő test vágyát,
kék-fehér légben hintázik
a partot ért násztánc.
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GŐSI VALI: ALKOTÓI KÖZELKÉP
SZABÓ EDIT IRMA KÖLTŐ
- Mikor kezdődött, és hogyan mélyült el az irodalom iránti szereteted?
Emlékszel még, mikor kezdtél el írni? Ahogy közülünk sokan, te is sokáig
egy fiók mélyén rejtegetted írásaidat?

A magyar nyelv és irodalom szeretete, a vers-, és prózamondó versenyek emléke kísér.
12 éves koromban írtam az első versemet, ezt 18 éves koromig a próbálkozás időszaka követte. 23 évesen a helyi könyvtár Asztalfiókomban
c. pályázatán 2. helyezést értem el. Ezután a család, és a munka kitöltötte a mindennapjaimat. Hosszú hallgatás után, 15 éve írok újra. Sokáig tényleg a fiókomban rejtegettem a verseimet.

- Volt-e valami ösztönzés, ami a rendszeres versírásra késztetett, hiszen ma már mindennapjaid része lett? Ha igen, mi volt az?

2003-ban az Accordia Kiadó irodalmi pályázatot hirdetett kezdő szerzőknek. Jelentkeztem a felhívásra, de a válogatott kötetbe nem kerültem be. Balázs Tibor, a kiadó vezetője viszont levélben biztatott a
folytatásra. Így kezdődött. Később, az Accordia kiadásában három antológiában jelentek meg a verseim, 2004-2005-ben. Fontosak voltak a
megerősítések, a megmérettetések, hogy valóban érdemes-e írnom.

- Örülök, hogy e megerősítések, biztatások eredményeivel – a szelíd
szépséget, nyugalmat, meghittséget árasztó verseiddel ma már rendszeresen találkozhatunk a Barátok Verslistán is. Publikálsz még más
irodalmi portálokon is? Kaptál díjakat, elismeréseket?

Igen, - kihasználva a pályázati lehetőségeket, - kétszeres bronz oklevelet kaptam az Alföld Művészeti Egyesület és Raszter Kiadó közös költészeti pályázatán, 2007-ben a Szárnypróbálgatók, 2009-ben a Gyermekvers kategóriában. Az internetes portálokon történő publikálás további kiteljesedést biztosított. A szerkesztők észrevételei, kritikái,
elismerései, a tagok visszajelzései segítettek az útkeresésben. 2007
óta vagyok tagja a Héttoronynak, 2008 óta a Barátok Verslistának, és
2009 óta az Irodalmi Rádiónak. A Barátok Verslista országos Nyár c.
pályázatán 2. helyezést értem el 2008-ban. Ekkor kapcsolódtam ehhez
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a közösséghez, melyhez azóta is személyes kötődés fűz. Tagjai érző
lelkű emberek, magas művészi értékekkel megáldva. Nagyon szeretem
ezt az összetartó kis csapatot. Számos egyéb pályázaton értem el szép
sikereket (Irodalmi Rádió, Éden Művészeti Hálózat, Univerzum Művészeti Alkotócsoport). Eddig 15 antológiában, köztük a Barátok Verslista, és a Vizuális Pedagógiai Műhely által kiadott Sodrásban c. antológiákban, valamint a Képzeld el c. folyóiratokban olvashatóak, illetve az IR
két hangoskönyvében (Hallgató 33, Hallgató 34) hallgathatóak verseim.
A helyi, sarkadi városi könyvtár Szülőföldem c. pályázatán 2. helyezést
értem el 2008-ban. A Helikon-Art pályázatának köszönhetően egy versem elhangzott a Tilos Rádióban 2009. aug. 4.-én, valamint az Irodalmi
Rádió Verspercek c. műsorában, szintén 2009-ben.

- Örülök, hogy a sok rejtőzködő szépségre, amelyekről verseid üzennek,
egyre több fórumon találnak olvasókra. Számunkra igazi ajándék valamennyi szelíd, lélekérintő vers-üzeneted, amely a tiszta szeretet, a szerelem, a természet szépségeinek csodájáról üzen, megható könnyedséggel, természetességgel. De mit jelent a Te számodra az írás, amely
mára életformáddá, mindennapjaid részévé vált?

Számomra az írás az önjutalmazás, az örömtöbblet különös formája.
Az a kifejezési mód, amellyel közelebb jutok bármilyen probléma megoldásához, megtalálom a belső erőmet, és igyekszem kisugározni a külvilág felé. Egy menekülési útvonal, mely alkalmas a belső békém, harmóniám megteremtésére. A rohanó mindennapok feszítő világában képes vagyok megállni, elmémet lecsendesíteni, és a versírással kikapcsolódni.
Ritkán írok, és olyankor a mélyen rejlő gondolatokat, érzéseket próbálom felszínre hozni, formába önteni. A vers maga az alkotó személyisége, életre keltett, színes képzelete. Az érzelmek, a természet, a zene
inspirál, a spirituális energiák segítenek a lelki ráhangolódásban. Igyekszem szellemi úton járni. A belső elmélyülés, a meditációk kivetülnek a
külső környezetemre, és nyomot hagynak írásaimban is.
Mindennapi életünket áthatják a kavargó gondolatok, szövevényes érzések. Hogy ezeket miként éljük meg, s hogyan toleráljuk, azt személyiségtípusunk határozza meg. Fontos az őszinte odafordulás, a szeretetteljes közeledés, az igazság közvetítése, hamisítatlan segítségnyújtás,
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mások elfogadása. Csak tiszta belső fénnyel lehet a gyermekeket, az
időseket, a gyengébbeket, az elesetteket, a rászorulókat vezetni, támogatni.

- Kedvenc költőid, íróid?

Szeretem Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Pilinszky János és Simonyi
Imre verseit.

- Az Interneten és a számos antológián túl jelent meg önálló köteted?

Önálló nyomtatott kötettel még nem rendelkezem, de készülőben a Netkötetem az Irodalmi Rádió szerkesztésében, melynek címe: Lélek-ének.

- Sokáig hallgattalak volna még, de most átadlak az olvasóknak, remélve,
hogy a közeljövőben folytatjuk a beszélgetést, előbb a Lélek-ének című
Netköteted, azután pedig önálló versesköteted megjelenése kapcsán,
amit valamennyien nagyon várunk. Addig is további szép életet, sikeres
alkotó munkát kívánok Neked a Barátok Verslista tagjai, és az olvasók
nevében is.

40

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

Boltizárné Szabó Edit Irma

Szabó Edit Irma írásait itt is olvashatod:
http://portal.verslista.hu/?show=lyricfinder

