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A VERSLISTA KIADVÁNYA

Varga Katalin: Hajnalok köszöntője
Napfelkel tével ébred a világ, csillog a fény.
Harma tos fű, daloló rigó, tava sz idején.
Fenn a fán nagy ám az élet, fiókák csipognak.
Kis csőrük tá tva, örülnek sok finom falatnak.
Átölelem most a fá t ki s rigói m otthoná t.
Megcsodálom most i s a természet ily csodájá t.
Jönnek a fecskék, cinkék hada repked az égben.
Ilyenkor el merülök a világ mindenségben.

Kutasi Horváth Katalin: Madarasulásom
Száraz szálfák mellett
Szomjazom a szépet,
Simí tom törzsüket,
Kerülöm a lépet.
Magasba vágyom én,
Lombok rejtekébe,
Madarak honába,
Zajok ellenébe.
Hallgatná m trillájuk,
Vágyom a dalukra,
Meglesném én őket,
Adnék a szavukra .
Szellő legyezgeti,
Simoga tja szá rnyuk,
Levelek neszeznek,
Felkínálják árnyuk.
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Hogyha felrepülnék,
Bekapcsolódha tnék,
Meglesném kottájuk,
S velük dalolha tnék.
Kísérném nótájuk,
Hogyha pa tak volnék,
Élvezném a szépet,
Hami san nem szólnék.
Befogad az erdő,
Kórusába bevesz,
Bármi t is cipelek,
Minden terhet levesz.
Hogyha dúdolgatok,
Elhallgat a madár,
Maga mba fordulok,
S nincs már éles ha tá r.
Szajkósulok végül,
Vagy tán fürjjé válok,
Úgy érzem, ma éjjel
Itt, az erdőn hálok.
Maradok, ha lehet,
Egyszerűbb i tt minden,
Jóval átlá tha tóbb
Minden élőszinten!

Mukli Ágnes: Új dallal
Hallgatom, hallga tom hangoda t madara m,
dalolj csak,dalolj csak napfényes magasban,
trillázz csak trillázz csak szívemre szólamot,
énekelj, énekelj, csendedben hallgatok.
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Fütyöréssz fütyöréssz, éneked szép nekem,
ébresszen hajnal, ha közeleg reggelem.
Köszönts fel, köszönts fel, mindennap új dallal,
boldogság dallamod hordozom maga mmal.
Hadd zengjen hadd zengjen ta vasznak f ényében,
szárnyaljon szá rnyaljon, felhőtlen kék égen,
madárszó, madárszó gyönyöre szerelem,
csábító csábí tó, megárvul t szívemen.

Holécziné Tóth Zsuzsa: A hang
Anna nyávogásra ébred t. Először nem tuda tosul t benne egyértel műen,
hogy mi t hall, mert az a kétségbeesett nyekergő hangoc ska, a mely a
má jusi napfényben fürdő erdő felől jött, előbb az álmába kú szott be,
így hirtelen el sem tud ta dönteni, hogy ál modja az egészet, vagy val ahol, valaki valóban kétségbeesetten kiállt. Rossz volt felébredni, mert
szép ál ma volt: ál mában kicsi lányát ringatta – azt a kicsi lányt, aki még
a pocakjában lakott, és aki hez esténként lefekvés után beszél t – és mivel álmában a baba éppen elaludt, nagyon megrémí tette a hang, mert a ttól fél t, hogy fölébreszti a kicsi t.
Miután meggyőződött róla, hogy a nyivákolást azután is hallja, hogy f ölült az ágyában, elkezdett kifelé figyelni, hogy honnan jöhet a hang.
Fölállt, kitekintett a nyitott ablakon a közeli erdő nyírfái felé – de nem
látott semmi t. A fák lombja közül máskor madárdalt szokott hallani,
most viszont csak a panaszos nyávogá s halla tszott, semmi má s. El ha tározta, hogy gyorsan felöltözik, és kiszalad megnézni, tud-e tenni valami t, mert a hang egyre panaszosabb vol tak: más sejtette, hogy Lonci, a
férjétől nemrégen kapott kiscica kerül hetett bajba. Gyorsan magára
kapta pipacspiros kisma ma ruhá já t, sietősen megfésülködött – nem
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mintha macska mentéshez ez elenged hetetlen lett volna, de há t ugye: a
megszokás!
A teraszajtón á t gyorsan a kertbe jutott, és onnan az íri szek között
végig az úton há tra, a kertkapuhoz. Az erdő nagyon közel volt a házhoz
– amikor az esküvő után ideköl tözött a f érjével az erd észházba, eleinte
kissé félel metesnek is tűntek szá mára az erdő zajai - de azután lassan
megszokta. Már tud ta, mikor kiál t a kuvik, hogyan „barcog” az őzbak,
miként kopácsol a harkály, és még sok mind en mást. Megtanul ta a párjától becsülni és szeretni a természetet, és má r alig várta, hogy majd
kislányának is megtaní thassa mindazt, a mi t i tt az el múl t két évben a n övényekről és a vadállatokról megtudott.
Kiért a fák közé, de a sietéstől kissé kifáradt, ezért á tölelt egy sudár
nyírfát, és így nézett fel. Arra figyelt, hogy pontosan honnan is jön a
hang, majd hí vni kezd te a kismacská t. A válasz erre egy még hangosabb,
és kétségbeesettebb nyávogás lett, és Anna a nyírfá t megkerülve felfedezte, honnan jöhet a hang: magasan a fa törzsén, félig – meddig már
a zöld lomb taka rásában - egy harkály odú vol t, és a fölötte lévő ágról
időnként egy kis cirmos mancs nyúl t lef elé. Valószínűleg a fiókák nesz ezését hallva a ki s bestia fölkúszott a fára, és bekíváncsiskodott az
odúba. Talán megpróbál t a madárkákhoz bemászni, és a mikor ez nem sikerül t, fölkapaszkodott az odú f eletti ágra, há tha onnan eléri a fiók ákat – gondol ta Anna, és már nem is tud ta: sajnálja -e a kismac ská t vagy
dühös legyen rá, a miért szorul t helyzetbe kerül t. Ahogy ott állt, és hívoga tta Lonci t, egyszerre csak léptek zajára lett figyel mes: az úton
egy középkorú férfi közeledett, akinél felsőállvány vol t, és a vállán á tvetve egy jókora táska festőszerszá mokkal. A férfi megállt, és nézte a
fehér törzsű, üde zöld lombú fák között álló piros ruhás nőt, gyönyö rködött benne pá r pillanatig, majd felocsúdva a fejében formálódó
festmény kábulatából, odakiáltott, hogy tud-e segí teni vala miben?
Anna megörül t az arra járó férfinak, megkérte, hogy hozzanak ki a pa jtából egy létrá t, segí tse megmenteni Lonciká t a szorul t helyzetéből.
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A cica – miután kissé összekarmolászta a segí tségére siető idegent –
hagyta, hogy az a vállán felejtett táskába gyömöszölje, a míg leér vele a
létrán. Ezután kiugrott a tera szon a tá skából, és boldog dörgölődzéssel
megroha mozta a házia sszonyt egy kis tálka tejért. Anna megkérdezte a
vándort, mi vel kínálhatja meg, mert szeretné meghálálni meg a cica
megmentését, de az csak elmosolyodott, és azt mond ta: olyan ajánd ékot kapott tőle az i mént, a mire az asszony nem is gondol. Ezután eng edélyt kért, hogy egy kicsi t a nyírfák árnyékában leülhessen rajzolni,
ami hez az a sszony hozzá is járul t. Fél óra múlva kész vol t a vázla t F erenczy Károly ra jztömbjében, és a mikor Anna kilépett a házból, hogy
egy kis maga készí tette bodzaszörppel kínálja a festőt, az feléje nyú jtotta a rajzot: „Lá tja, mi t adott nekem? Azt hiszem Madárdal lesz a
címe” – mond ta mosolyogva, és figyelni kezd te az erdőben ismét trillázó
madarak énekét.

Mukli Ágnes: Hallod?
Hallod a rigódalt vágyamnak gyermeke,
megfárad t nappalunk pihenni enged-e?
Hajnalban rigó zeng, várja az új reggel t,
lelkem a dalával, nem enged úgy megtelt.
Tündöklő tava sz lesz, hogy ha megérkezel,
édes dal neked szól, benne a végtelen,
testemben szendergő, bi mbózó életed,
napfényem, hűs á rnya m,lüktető szertelen
ta vasznak mosolya, beteljesül t csoda.
Felszáll a sóhajom, hűs lombra új dalnak,
reményben éledő, repdeső sza vaknak.
Hallgasd a szép trillát, rigók füttyét velem,
ti tkom vagy, ti tkokkal várlak gyermekem.
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Kutasi Horváth Katalin: Elfeledett dallam
Mikor kislány vol ta m, lelkemből felrepül t egy dallam, pedig soha nem
volt bennem zeneszerző hajla m. Magasra tört, büszkén, szépen han gzott, emlékezetem próbált megőrizni minden egyes különleges hangot.
Oly gyönyörűen szól t, tiszta, vidá m vol t a trilla, hisz a pacsirtának sem
kell soha hangvilla; tetszett a lomboknak, a távoli domboknak a fülb emá szó ének. Ha őket kérdezném, tán segí tenének. Fel kéne idézni, mi is
volt ez a szépséges hangza t, talán segí tségemre lehet a szívem ala tt
megbúvó magza t.
Daloma t szerették a felhők, ri tmusára úsztak, s mi kor meghallották, a
haragosok többé nem háborúztak. Ez lehetett a nyugalom és a szeretet
dala, a békesség, a derű, a várakozás, a megismerés diadala.
Ó, mily mérhetetl en magasságokba vágyta m! Kellett a Nincs is, nem vol t
elég a Van. Mindig új és új terv csücsül t fel vállamra, belevágta m sajá t
szakállamra, és nem éreztem egynek sem súlyá t. Nemcsak vágyakozta m,
nemcsak dúdolga tta m, de mindent meg is tettem, néhány Nincsből Van
lett, a ki hívást szerettem. De ezek a Vanok sajnos már Nincsen ek, odafent marad tak, honnan lezuhanta m, bár ott ma rad ta m én is, hisz felc ipeltem, és szabadjára eresztettem önmaga m.
Ott marad t egy részem, hiányzik is nagyon, bár maga mmal hozta m egy
újabb Vanom. Jobban fáj így aNincs, megfosztva érzem maga m, hisz valahogy már aLesz i s távolabbra szalad, haszontalan. Nem is éri utol kita rtó, á mbár megfárad t hi tem, hacsa k vala mi furfanggal vissza nem t érítem. Mi vel aNincsnek i mmá r nagyobb a becse, a sokVannak elrongyolódik bekecse, aNincs megszerezhetetlen, súlyossá vál t, szerepet cserél t
aLeszekkel, lehúzza a Má t.
Most cipelhetem kevésVanom i s, mely nehezebbé vál t aNincsek mia tt, s
bár lázadhatnék tán, hagyom is,há tha az akartLesz,ha nem i s jön el,
mégis megsira t. Terhem vi ssza húz a porba, de fellá tok a letűnt korba,
hol megreked t dalom. Piciny pontoka t lá tok az égen, most rendeződnek
valamiféle sorba, nagy ott a riadalom, rémül t madarak repdesnek, c so-
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dálkozó karmesterek verdesnek újféle ri tmust, s kel tenek egyfajta
életvidá mí tó rigmust.
Hangjegyek állnak össze, megszületik újra az elfeledett dal, hangköre
kicsit má s lesz, de reménytelivé válik minden jaj, nem száll má r oly magasra, mint régen, de vá rakozásteli öröm suhan á t a légen. Lehet, hogy
énekem csak az avarban kereng, sündisznók böködik ma jd törpévé é rzékenyül t szívem, mely feszeng, de szólni fog örömöm, bána tom idelent,
s dalom könnyemmel felszívja, te fa, gyökered!

Czégény Nagy Erzsébet: A fa és én
Úgy simul kezemhez
a fa törzse,
mint a jka mhoz
má jusi estén
a szerelem.
Vágyom égbenyúló
lombjai közé,
onnan talán
elérem Istent.

***
Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon:
https://www.facebook.com/kortars.magyar
***
Friss irodalmi pályázatok a Poéta Irodalmi Portálon:
http://www.poeta.hu/
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***
Ajánljuk a VERSLISTA YouTube csatornáját is,
ahol több száz Verslistához kapcsolható írás videofelvételét
nézheted/hallgathatod meg: http:/youtube.hu/Verslista
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