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Előszó 
 

A pundurka versforma bármilyen fiatal is, már elég sokan megismer-

ték, kipróbálták, s nem túlzás azt állítani: kedveltté vált. A Barátok 

Verslista kiadványa, a Képzeld el… folyóirat 2019/05. Állatos pundurkák 

száma volt az első nyomtatásban megjelenő bizonyíték arra, hogy egy 

életképes versformáról van szó. Aztán a Facebook Pundurka csoportjá-

ban folyó – a nem verslistás tagok számára 2019 augusztusában indított 

– pundurkás pályázatra bemelegítő játék során született, válogatott 

versekkel megjelenő pdf által többekhez eljutott ez az új, kedves kis 

forma, mely a haikuhoz és az apevához hasonlóan igen rövid, mindössze 

18 szótagba öntött gondolat.  

Nemrég (a pályázat után) jelent meg a Feketén-Fehéren c. folyóirat 

2020/01. száma, Pundurkák 22 témára címmel, s nagy örömünkre szol-

gál, hogy a Pundurka csoport tagjai közül többen is szerepelnek a nyom-

tatványban, sőt, néhányan azóta már csatlakoztak a Verslistához is.  

A pályázat óta verslistások is szerepelnek a csoportban, s a pindurka 

versek által közelebb kerülhettek egymáshoz a pundurkabarátok. 

Ezúttal 21 lélek tárul fel, hogy bizalmas emlékeket, mini vallomáso-

kat osszanak meg, bensőséges érzelmeket tárjanak fel újabb 11 témá-

ban. Sok érzéki finomság, lágyság mutatkozik a sorokban, az elégikus 

hang a leggyakoribb, de helyet kapott a derű és a humor is. Tömör böl-

csességek is olvashatóak, fájdalmak, szép emlékek sugároznak át. Nyo-

mot hagyott rajtunk a vírushelyzet is. Sóhajaink szele egymáshoz repíti 

gondolatainkat, a kert a lelkünk tükörképe. Megnyugvást hoz, ha kiír-

hatjuk magunkból, ami ott lappang mélyen, lélekhullámaink néha magasra 

csapnak, hullámözön-létünk olykor felszínre hozza érzéseinket. Lélek-

raktáraink, forrásaink kifogyhatatlanok. Gond, felhő árnyékolhatja lé-

tünket, de a pundurkák által még könnycseppeinken át is derűsebbnek 

láthatjuk világunkat, helyzetünket. A tűz így nemcsak felemészthet, de 

melegíthet, s újabb gondolatlángocskák lobbanhatnak fel.   

 

Kutasi Horváth Katalin 
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ÉJSZAKA 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Est topánja koppan 

macskaköveken, 

sikátorban 

csend neszez. 

 

 

Szörényi Vanda: 
 

pocsolya tükrében 

csendmenüettre 

árva holdfény 

pislákol 

 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Akkor feljött a Hold, 

aranypalástját 

csillagok is 

csodálták... 

 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Óriás narancsgömb 

oson az égen. 

Felkelő nap 

kergeti.

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Nyugalmat hintesz rám 

csillagporoddal, 

holdbölcsőben 

elringatsz. 

 

 

Klotz Mária: 
 

csend honol a házban 

lelked sincs lázban 

megpihenve 

álmodhatsz 

 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Éjszaka közepén 

Fekete fátylat 

Borít reám 

A magány. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Sűrű sötétben is 

érzem a jöttöd, 

felfénylik az 

a csillag. 
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Kisznyér Ibolya: 
 

A Hold járja útját 

csillagok között, 

a Rend szerint 

tündököl. 
 

 

Juhász Pál: 
 

Csillagfénysátorban 

ragyog a tested. 

Vágyam terít 

szerelmet. 
 

 

Klotz Mária: 
 

csendsziromba bújva 

ne keress zenét 

titokvilág 

ölel át 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Hold ücsörög házak 

gerincén, fénye 

ablakokba 

költözik. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Sötétség takarta 

vágyaimat, ám 

leleplezte 

a holdfény.

Szörényi Vanda: 
 

nosztalgiájukban 

vén macskakövek 

lábnyomokról 

álmodnak 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Ében lombon ringó 

lélek-termések 

a tündöklő 

csillagok. 
 

 

Buday Anikó: 
 

Lágyan lengő függöny, 

halk hegedű szól, 

szememben könny, 

sír az éj. 
 

 

Tóth Katalin: 
 

Süppedő bársonyán 

gyémántcsillagok – 

éj ékszere 

rám ragyog. 
 

 

Juhászné Bérces Anikó: 
 

Vénusz könnye csordul 

rideg éjszakán. 

„Szenved a Föld!” 

Így kiált.
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KÖNNY 
 

 

Szörényi Vanda: 
 

lélek tükre széttört 

arcom medrében 

folyik és fojt 

szüntelen 

 

 

Kisznyér Ibolya:  
 

Testi kín, alázás 

könnyet hoz elő, 

szem sarkában 

csillanót. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Mosolyom mögött is 

könnyeket sejtesz. 

Elrejteném - 

kisajog. 

 

 

Buday Anikó: 
 

Oly néma a táj és 

fagyott a lélek, 

hiánya fáj, 

könnyezem.

Kovács Ádám Máté: 
 

Minden egyes cseppben 

Benne van lelkem, 

Szeretetem, 

Bánatom. 

 

 

Sági Klári: 
 

Könnyek közt születünk, 

sokan siratnak, 

amikor majd 

meghalunk. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Minden cseppnek neve 

van: öröm, féltés, 

fájdalom, bú, 

szerelem. 

 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

A könnyek asszonya 

már telesírta 

keszkenőjét. 

Fájsz, világ! 
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Pásku Erzsébet: 
 

Eredendő bűnöd 

csillogó könnyed 

halványítja 

fehérré. 
 

 

Petres Katalin: 
 

Mária könnyei: 

tiszta forrásvíz, 

kereszt alatt 

hullanak. 
 

 

Buday Éva: 
 

A szenvedő ember 

gyöngy könnyeiből 

hálaima 

születik! 
 

 

Klotz Mária:  
 

könnyező csodacsepp 

életfájdalom 

bánatcsillám 

ragyogó 
 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Emlékeimben él 

Egy zene, melyről 

Könnyek közt jutsz 

Eszembe.

Buday Éva: 
 

Könnyes szemmel megyek 

bocsánatodért, 

felejtsd el a 

tegnapot! 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Te sós nedű! Csalfa 

fájdalom! Eszköz 

vagy valóság? 

Melyik vagy? 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Ha gyöngy a könny, hát van 

igazgyöngysorom 

fájdalomból, 

bánatból... 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Gyöngyvirág harmatja 

arcod idézi, 

kicsorduló 

bánatod. 
 

 

Szörényi Vanda: 
 

felfedett bánat vagy 

kitörő öröm 

mind kósza könny 

szülötte 
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SZELLŐ 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Lengedező ablak, 

törött üvegek - 

játszadozó 

szellőlány. 

 

 

Buday Anikó: 
 

Sír a fűzfa, ága 

folyóba hajlik, 

szellő szárít 

könnyeket. 

 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Szellő borzolja a 

Dús lombkoronát, 

Lelkemet nyár 

Járja át. 

 

 

Klotz Mária: 
 

lelked csendjét hozza 

belém suhanva 

szívbe markol 

átölel

Sági Klári: 
 

Kellemes ciróka, 

lágy simogatás, 

nyár melegét 

kíséri. 

 

 

Buday Éva: 
 

Letört faág sóhajt, 

szél viharzott el. 

Szellő támaszt 

nyújt neki! 

 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Szélkakas épp mozdul, 

szélmalom megáll, 

szellő moccan 

szelíden. 

 

 

Takács Dóra: 
 

Magasan az égen 

egy felhő táncol 

- marionett, 

szellő-báb.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDuuTYay6IeFKLnFndUExwH06A7ePzsan_MQYKNF5YNKk1ze3SKmG_vVvep88q6u_G65aqDGPNHyAB9&dti=1171285363072665&hc_location=group
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Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Álmomban itt jártál, 

nyitott ablakom  

árulkodó 

fuvallat… 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Pajkos szellőgyerek 

kócot súg lombok 

dús hajába 

kacagva. 
 

 

Juhászné Bérces Anikó: 
 

Kéklő Duna fölött 

bécsi keringőt 

lejt a szellő 

szelíden. 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

A Bakony hegycsúcsán 

árvalányhajat 

ringat nyári, 

hűs szellő... 
 

 

Buday Anikó: 
 

Gyertya lángja libben, 

szellő járta át, 

lelked üzent 

lelkemnek.

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Fuvallat legyintett. 

Tán erre jártál? 

Vagy a kósza 

szél suhant? 
 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

„Ha én szél lehetnék”, 

Fellebbentenék 

Minden szoknyát 

A földön. 
 

 

Klotz Mária: 
  

tavasztündér fújja 

lengedezve száll 

ha simogat 

mosolyogsz 
 

 

Juhászné Bérces Anikó: 
 

Búzakalászt ringat, 

altatót dúdol 

alkonyatkor 

a szellő. 
 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Pajkos szellő kerget 

virágszirmokat, 

fűre szórja 

szőnyegül. 

https://www.facebook.com/aniko.juhaszneberces?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDChbb4aaDsncWLlnxMyJbyscxwU0iI1ES9kXbM2PtpXAFOnj9eXC2v7RjTop6VOmdDswrhKPFAiPka&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAkLa6ywrwPJq1dTzPwemsWqsewigeF-hPrO1htWzZ13MmUx-ihlFaE3kISNdmgIhavJx3h-zBqhrCa&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/aniko.juhaszneberces?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDChbb4aaDsncWLlnxMyJbyscxwU0iI1ES9kXbM2PtpXAFOnj9eXC2v7RjTop6VOmdDswrhKPFAiPka&dti=1171285363072665&hc_location=group
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SIVATAG 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Fű, fa, virág sehol. 

Lelked is ilyen. 

Viharos szél 

port kavar... 

 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Rejtő légiója, 

filmek színhelye, 

valós képzet 

meséje. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Hideg éjjeleken 

a hold fénye is 

reszket szemcsés 

homokon. 

 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Sivár kősivatag 

virágtenger lesz 

eső után. 

Varázslat.

Klotz Mária: 
 

szélvihartekergés 

homokkeringés 

szemedbe hull 

megvakulsz 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Karavánok nyomát 

szél simítja el, 

hibáinkat 

mi magunk. 

 

 

Sági Klári: 
 

Futóhomokhegyek, 

nappal forróság, 

éjjel hideg, 

síri csönd. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Homokos, szomorú, 

kietlen síkon 

tűnőfélben 

lábnyomom.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBpKemfMr1G28E2k0M0lshqK3lIzbcyilfz91wCAMZesatxb3EuN6t20z0ySlaPB2dyQ8anm_ip8QpL&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDixxgCBf2RbTci0VoqrycxeedWUYZ_lRU9dBtsmdPk8Q5ky6HZ-88eYdiRkHgsSNLdaxaoxENUumpq&dti=1171285363072665&hc_location=group
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Buday Éva: 
 

Képzeletemben egy 

homoktenger a 

végtelen nagy 

oázis! 
 

 

Buday Anikó: 
 

Lázas szívemet jól 

kifacsartad, most 

sivatagként 

porlik szét. 
 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Végtelent szemlélve 

Homoktengerben 

Délibábot 

Találtam. 
 

 

Rottenberger Petra: 
 

Amennyi porszemből 

Áll egy sivatag, 

Annyi napig 

Imádlak. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Pergő homokot visz 

tenyerén a szél, 

a sivatag 

költözik.

Szörényi Vanda: 
 

itt mindig szomjas vagy 

tikkasztó nappal 

vagy hűsítő 

éjszaka 
 

 

Juhászné Bérces Anikó: 
 

Sivatagi vihar 

átláthatatlan 

végtelenbe 

vezérel. 
 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Víz nélkül nincs élet, 

nem csupán szólam, 

bizonyítja 

holt homok. 
 

 

Klotz Mária: 
 

perzselő napsütés 

haláldal lebeg 

beszédes csönd 

bizsereg 
 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Most bárhová nézek, 

Homokot látok. 

Van-e púp a 

Hátamon? 
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HŰSÉG 
 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Mint levegőhöz a 

Lélegzés társul, 

Házassághoz 

A hűség... 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Nem elég, ha a test 

rendíthetetlen, 

máshoz a szív 

se szóljon! 

 

 

Sági Klári: 
 

Ha meg is csalsz engem, 

el nem tántorít, 

hűségesküm 

kötelez. 

 

 

Rottenberger Petra: 
 

Soha nem engedlek, 

Mindig itt leszek. 

Örömökben, 

Bánatban.

Kovács Ádám Máté: 
 

A hűség törékeny 

Porcelánváza, 

Kis szellő is 

Eltöri. 

 

 

Szörényi Vanda: 
 

ahol egy ütemre 

dobban meg két szív 

a hűséget 

kottázza 

 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Jöttél, láttál, győztél, 

feledtük múltunk, 

hűséged most 

már örök... 

 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Ha semmivé válok, 

Eskünk tovább él, 

Vidd szívünket 

Holtodig!
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Kutasi Horváth Katalin: 
 

Évtizedek árnyán 

vágyak susognak 

egymás felé 

hajolva. 
 

 

Buday Éva: 
 

Vakon is megbízom 

barátaimban, 

köztünk szent az 

adott szó! 
 

 

Klotz Mária: 
 

gyűrűbe zárt hűség 

fényesen csillog 

el ne kopjon 

vigyázz rá 
 

 

Sági Klári: 
 

Ha szeretsz még engem, 

nem hagysz magamra, 

de, ha kéred, 

feloldlak. 
 

 

Petres Katalin: 
 

Könnyű napsütésben 

és boldogságban, 

de viharban 

az igaz.

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Kitartok melletted 

már a rosszban is. 

Sok szép emlék 

átsegít. 
 

 

Rottenberger Petra: 
 

Mi nekem a hűség? 

Mellette lenni, 

Mikor más már 

Nem teszi. 
 

 

Pásku Erzsébet: 
 

Hűséget keresni, 

hol szerelem sincs, 

dőre dolog, 

hiú vágy. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Soha mást két karom 

s szívem nem ölel, 

csak téged már 

örökkön. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Te is Pénelopé 

örököseként 

kísértesz még 

e földön? 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCNNCz4lEn4Lwrb1AGsXF-R56s8qFXSzE0z5UzNedxbJW773qTsJ_FmDEPLVO01f14p2-RIO-9lSSWI&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDwNJa9DsaY-SO7ntfG2JFDQWSbHYs1Hc2sMEgYF_dHuhrlMK-wi66rTIvryHkYr5aKFDuB2vE1A9Va&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/ppoesz?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDKiR4dXEmTJi6eXqnYmPqGa8BRYYxZ6CKQ0wwTnuR0bxg-TDhyVkZNyFr3j_cAMKqMMevcQN6TggYc&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005427002416&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA4x4jdwOUwyCHkdZ-peeolQr1DRxMOMBLFx1Us9NS6NumIdgmuzYiD158WixfmtEAZsbktk_wHIpUQ&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBOpkqVxXihdG3Fqmk4iyHljX0zFodwFzEG2-Fb6t0lNdmrHzd_djh7LkIfGjpv6o1EEnuQnR4X-SXh&dti=1171285363072665&hc_location=group
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FORRÁS 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Szívemben gyűlik már 

sok keserűség, 

nemsokára 

felfakad. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Ha te forrás lennél, 

lennék a meder, 

csak hogy veled 

lehessek. 

 

 

Buday Éva: 
 

Tiszta fényforrást ad 

a napfelkelte, 

fürdik benne 

a harmat. 

 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Tenyered a forrás, 

Hol síró arcod 

Felüdülhet 

Azonnal.

Kisznyér Ibolya: 
 

Forrás csobogása 

cseng a köveken, 

madárdal zeng 

kedvesen. 

 

 

Petres Katalin: 
 

Tiszta forrást lelni 

kivételes kegy, 

de küldetés 

őrizni. 

 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Zsezsegve buzog fel 

éltető forrás 

erdő mélyén 

vadaknak... 

 

 

Klotz Mára: 
 

jó vagy rossz kedvemnek 

forrása lehet 

időjárás- 

változás

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBRXGyK75uG4uVoPdaTWWAENvkJYlVbZQK8gmQ6VBJZ_O7twyoRi3rEQaTZRdWmWKEKNlCahTSyPo83&dti=1171285363072665&hc_location=group


A VERSLISTA ÁLTAL KIÍRT NYÍLT PÁLYÁZATOS ÍRÁSOKBÓL… 

13 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Bölcső-hegy tömbjében 

fakad dallamom: 

Lajos-forrás 

trillája. 
 

 

Buday Anikó: 
 

Szent forrás vizéből 

inni betegnek 

hite szerint 

gyógyulás. 
 

 

Pásku Erzsébet: 
 

Szerelem forrása 

szívedben csorog, 

lágy csók oltja 

vad vágyát. 
 

 

Klotz Mára: 
 

búvópatakban van 

sorsod forrása 

felszínre tör 

eláraszt 
 

 

Sági Klári: 
 

Napfény csillan vizén, 

permetezve száll, 

tóvá dagad, 

patak lesz.

Horváth-Tóth Éva: 
 

Forrás tiszta vize 

az érintésem, 

szeretettel 

fürdetlek. 
 

 

Buday Éva: 
 

A zene nyugtató, 

biztos forrása 

vágyakozó 

szívemnek! 
 

 

Buday Éva: 
 

Imáim forrása 

hitemből fakad, 

mély gyökerek 

táplálják. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Szeretem hangodat, 

csobogó álmom: 

tisztán csengő 

békesség. 
 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Olthatatlan kétely 

A tudománynak 

Feneketlen 

Forrása. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBRXGyK75uG4uVoPdaTWWAENvkJYlVbZQK8gmQ6VBJZ_O7twyoRi3rEQaTZRdWmWKEKNlCahTSyPo83&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005427002416&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA4x4jdwOUwyCHkdZ-peeolQr1DRxMOMBLFx1Us9NS6NumIdgmuzYiD158WixfmtEAZsbktk_wHIpUQ&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBRXGyK75uG4uVoPdaTWWAENvkJYlVbZQK8gmQ6VBJZ_O7twyoRi3rEQaTZRdWmWKEKNlCahTSyPo83&dti=1171285363072665&hc_location=group
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FELHŐ 
 

 

Pásku Erzsébet: 
 

Fodros felhődunnán 

hasal az angyal, 

láblógatva 

kandikál. 

 

 

Klotz Mária: 
 

mennyei légtérben 

felhők ölében 

száguldanak 

álmaim 

 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Mikor felhő voltál, 

Bőrig áztattál, 

Napfényem is 

Lehetnél. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Harmatponton kelek, 

vízgőzként szállok, 

s záporoznak 

könnyeim.

Tuboly Erzsébet: 
 

Koromszínű felhő 

fehér szegéllyel, 

fagyott könnye 

jégeső. 

 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Karanténba zárt szív 

sötét felhőként 

elborul, majd 

bú oszlik… 

 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Gyerek rajza tréfás, 

tejszínhabot fúj, 

kék alapra 

mintát fest. 

 

 

Buday Éva: 
 

Ezüstös felhőkön 

angyalkák fújják 

trombitával 

a szellőt. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005427002416&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDjFDXs6gFLORxOJ_W7F1lVV5u4u8oLsYHKYgWqbsk5bpqsPQ2YCn-EMFouDW0Geg1vQc3sn6f7_7Ta&dti=1171285363072665&hc_location=group
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Pásku Erzsébet: 
 

Kék égbolt paplana 

könnyedén takar, 

érzelmeket 

palástol. 
 

 

Klotz Mária: 
 

nyiladozó rózsa 

felhőkoszorú 

átölelő 

vágyvirág 
 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Árnyék fény nélkül, vagy 

Felhő szél nélkül. 

Ilyen vagyok 

Nélküled. 
 

 

Buday Anikó: 
 

Bárányfelhők vidám 

táncot járnak, szél 

adja hozzá 

a ritmust. 
 

 

Buday Éva: 
 

Felhőkön át, kacér 

napsugarakban 

fürdenek a 

virágok.

Sági Klári: 
 

Kicsi gyermek rajzán 

a felhőpamacs 

mindig fehér, 

kék az ég. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Fazékkék mennybolton 

liliomfehér 

bárányt terel 

szélpásztor. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Tengerek kékjében, 

fehér habok közt 

vitorlázik 

a remény. 
 

 

Petres Katalin: 
 

Tejszínhabos kék ég, 

pufók angyalkák 

hancúroznak: 

rokokó. 
 

 

Szörényi Vanda: 
 

olyan vagyok mint egy 

felhő csak zilált 

lelkem nem szél 

cincálja

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005427002416&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBZVedvGLXdjQrtHC1aAdY3W_F20ECY52gKX4EnDY27YMWz28pF7fCbQL_Xm9aELlT-LoX4g4mPEXQQ&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAP4q4WxNGPYoXpouLIKwot4hsM06d9wqTXrYpaTwDi8_m4MJE7qI2Yi6ye0Cs2jhuVFEvn_vSwK8De&dti=1171285363072665&hc_location=group
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TŰZ 
 

 

Klotz Mária: 
 

Tavaszi álomlánc, 

tűz körüli tánc, 

tavasztündér 

énekel. 

 

 

Petres Katalin: 
 

Szememben tűz lobog, 

alkotás lángja, 

elemészthet, 

nem bánom. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Hittem, hogy elhamvadt 

szívünk főnixként 

feltámad. Most 

is esik. 

 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Ember belső tüze 

életereje, 

ha kialszik, 

hamu lesz.

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Táncoló lelkedben 

főnixmadárnak 

tüze rebben, 

eléget... 

 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Megölellek téged 

Lávatengerként, 

Tüzes csókot 

Válthatunk. 

 

 

Buday Éva: 
 

Tűzijáték esti 

szikrázó fénye 

csodájával 

rabul ejt. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Ha lángom oltanád, 

akkor is égnék, 

fellobbannék 

még egyszer. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1206306266&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBiy2QJRpZkFZ5Z7r2h-vBmllXTC2AKnPxUYXQkKxjLjGh3QJkHcjxd_Jjr24Slf57sy9xunMA_rpUO&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAQ3ImNgze-rswrCbRL78m4dtCKwPiB1YNtBm_0SX40RMCUw-iShlEvignhm5IHXtDLiewIVvbqE78T&dti=1171285363072665&hc_location=group
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Kovács Ádám Máté: 
 

Tűzoltókra vajon 

Vonatkozik a 

„Maradj otthon” 

Felhívás? 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Tűzvörösen izzó 

zsarátnok később 

veszélytelen 

fadarab... 
 

 

Klotz Mária: 
 

lobogó gyertyaláng 

haláltáncot jár 

mennyországban 

fénylik már 
 

 

Buday Anikó: 
 

Csendes a téli táj, 

hó hull pelyhesen, 

bent tűz lobog, 

téli kép. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Belém csap a villám, 

felperzsel a lét, 

s mégis égni 

akarok.

Hollósy-Tóth Klára: 
 

A víz képes tüzet 

oltani, de tűz 

nem hatol át 

a vízen. 
 

 

Sági Klári: 
 

Tűzben ég a testem 

mikor átölelsz, 

karjaidban 

parázslok. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Hamu alatt lapul 

parazsam. Seperd 

le gyöngéden 

szívemről! 
 

 

Petres Katalin: 
 

Tűzgyöngy minden könnyem, 

éget hiányod, 

a sírodon 

virágok. 
 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Jéggé dermedt szívből 

nagy szerelem sem 

képes tüzet 

csiholni. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1206306266&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDQu8GP1J9qUqd43pJQu9vdXFEFw5e50-A9zZSMxPLU_RRNgNtpjntiwtsI33KCwhYLMs4XNkSKFEXD&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAc_xTc1pLWNMKKwMPSNAdqW1S_UAdsRp0Z6g4IylK5A8Wpxrp2fEWFYbm0OhvnfRhRZT0mUPnwRwiD&dti=1171285363072665&hc_location=group
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KERT 
 

 

Pásku Erzsébet: 
 

Szőlőskert végében, 

szeme kékjében 

gyönyörködöm 

örökkön. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Virágok búbjára 

gyöngéd csókot hint 

a szél, lágyan 

ring a kert. 

 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Kertembe csillogó 

jéggyöngyöket sírt 

sietve nagy 

gyászfelhő. 

 

 

Tamás Andrea: 
 

fekete cinkepár 

kertből kertbe száll – 

korlátlanul 

szeretnek

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Megnyugvás és derű, 

kerti varázslat, 

nap érleli 

jókedvem. 

 

 

Petres Katalin: 
 

A kertünk velünk él, 

halkan változik, 

tükörképe 

létünknek. 

 

 

Buday Éva: 
 

Csendes eső esik, 

nyújtózik a kert 

minden élő 

növénye. 

 

 

Klotz Mária: 
 

szél hozza illatát 

kerti virágnak 

tavaszi dal 

felcsendül

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005427002416&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDFWBlHwWqdmeDfsKssn5PDCyzKARPV0Z5UzTkpq0E3U6ZUiDTTm-U-hm0L9iMLKJ2jwypCc39sm8Fa&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCX1Zjr9C_9Oi4dvdFC89kuBaV4jwT7Kjc38zpJPigcTUWKbBCyuEDF_QJ-8xF0PMFzMFOvDXYe1sib&dti=1171285363072665&hc_location=group
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Kisznyér Ibolya: 
 

Természet jutalma 

verejtékedért, 

mit ültettél, 

kivirul. 
 

 

Petres Katalin: 
 

A madáretető 

minden kert éke, 

fizetsége 

madárdal. 
 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Szeretetszirmokkal 

Szórtad be szívem, 

Lélekkertem 

Öntözted. 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Tündérkert, szép álom, 

én gyermekkori, 

álomteli 

világom! 
 

 

Sági Klári: 
 

Kicsi kertem dísze 

virágzó rózsa, 

emlékeztet 

múltunkra.

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Szent Ágoston mellett 

foglald el helyed, 

S tán megtérhetsz 

magadhoz. 
 

 

Buday Anikó: 
 

Öreg pad áll szelíd 

csendben kertemben, 

boldog idők 

őrzője. 
 

 

Klotz Mária: 
 

sok jó ember olyan 

mint egy tiszta kert 

virágszálak 

özöne 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Padon ül a csend, és 

nézi, mint hajol 

szirmok fölé 

a napfény. 
 

 

Buday Éva: 
 

A nyáresti zenét 

kertemben lakó 

tücsökkórus 

szolgálja. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB2_K-wB3EyseO0Yze1P-VJ1B4u8DA3H2LNTZGEvIHvOQA-SSTSVmoYtcZqze31cXk1UCSkRMXIQoz7&dti=1171285363072665&hc_location=group


PUNDURKA 2. 

 20 

HULLÁM 
 

 

Buday Éva: 
 

Éter hullámain 

érkezik hozzám 

szívből jövő 

köszöntés. 

 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

A hullám lágysága 

festményen szolid, 

szelíd vonal, 

tünemény. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Hullámok taraján 

öncélú fodrok: 

éppen ez a 

művészet. 

 

 

Rottenberger Petra: 
 

Egész életünkben 

Hullámlovaglunk 

Történések 

Tengerén.

Petres Katalin: 
 

Egyszer fenn, egyszer lenn, 

hullámvasúton 

visz, ráz, dobál 

a sorsunk. 

 

 

Klotz Mária: 
 

hullámok dobálnak 

fent és lent vergődsz 

sorstalanság 

medrében 

 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Zene hullámain 

békésen, csendben 

más tájakra 

evezek... 

 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Hullámözön létünk: 

fény, hang, víz, mágnes, 

hő és hideg, 

ezer más. 
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Sági Klári: 
 

Hullámzó vizeken 

szép vitorláson 

végtelenbe 

szállok én. 
 

 

Buday Anikó: 
 

Anyám szelíd keze 

hullámcsatot tűz 

rakoncátlan 

hajamba. 
 

 

Tamás Andrea: 
 

vihar utáni csend – 

lélekhullámokon 

eltompuló 

érzések 
 

 

Juhászné Bérces Anikó: 
 

Aranyló kalászok 

hullámai közt 

búzavirág 

tündököl. 
 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Zúgó hullámok közt 

Kőszikla lelkem. 

Meddig bírja 

Sodrását?

Horváth-Tóth Éva: 
 

A hullámok vizek 

gyöngéd csókjai 

a vízpartok 

ajkain. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Haragos Poszeidón 

őrjöngve csapkod, 

kócos lett a 

szakálla. 
 

 

Klotz Mária: 
 

hullámzó karomban 

altatódal száll 

Kingácskámnak 

éji dal 
 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

A szeretet mossa 

El hibáinkat 

Úgy, mint hullám 

A partot. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

A sebzett vízpartot 

simára mossa 

a szeretet 

hulláma. 
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GOND 
 

 

Sági Klári: 
 

Harcolnak egymással 

gond és az öröm, 

együtt hatnak 

sorsunkra. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Homlokomon tenger 

bánat hulláma 

morajlik, zúg 

gondokat. 

 

 

Klotz Mária: 
 

gondjaimba bújva 

elmenekülök 

időre van 

szükségem 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Át nem vállalhatom, 

mit rád mért a sors, 

de segítek 

viselni.

Tuboly Erzsébet: 
 

Nyári virágillat 

fák árnyékában 

gondot űző 

rigófütty. 

 

 

Petres Katalin: 
 

Mindennapi gondok: 

apró kavicsok 

a cipőben, 

őrölnek. 

 

 

Juhász Pál: 
 

Lelkem raktárában 

gondfüzér nyomaszt. 

Megoldás-perc: 

új asszony. 

 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Gondtalan gyerekkor, 

öröm, ajándék, 

tovább adod 

tiédnek. 



A VERSLISTA ÁLTAL KIÍRT NYÍLT PÁLYÁZATOS ÍRÁSOKBÓL… 

23 

Buday Éva: 
 

Nincs is probléma, én 

csinálok gondot 

magamnak a 

semmiből. 
 

 

Buday Anikó: 
 

Gondomat sétára 

vittem, bízva, hogy 

majd elhagyom 

valahol. 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Gond és gondoskodás 

jó testvérek, tudd, 

gondom van rád, 

s szeretlek... 
 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Nyugalmat árasztó 

zene hulláma 

elmossa mind 

a gondot. 
 

 

Sági Klári: 
 

Ha fiamra nézek 

minden gond elszáll, 

mosolyával 

megnyugtat.

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Tanácstalan vagyok, 

törékeny tervem 

repedezik 

nyugtalan. 
 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Két ember közötti 

Gond melegágya: 

Üresedő 

Kapcsolat. 
 

 

Szabó Eszter Helka: 
 

Gordiusz átvágta, 

én meg tipródom. 

Tovább rágom 

a gittet. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Gond köve szívemre 

hull és elzárja 

lüktetésem 

lelkemben. 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Gondjaimmal hozzád 

futok, örömöm 

veled osztom, 

szerelmem... 
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A kiadvány szerzői: 

 

Buday Anikó 

Buday Éva 

Hollósy-Tóth Klára 

Horváth-Tóth Éva 

Juhász Pál 

Juhászné Bérces Anikó 

Kisznyér Ibolya 

Klotz Mária 

Kovács Ádám Máté 

Kutasi Horváth Katalin 

Pásku Erzsébet 

Petres Katalin 

Péteriné Jencski Erzsébet 

Rottenberger Petra 

Sági Klári 

Szabó Eszter Helka 

Szörényi Vanda 

Takács Dóra 

Tamás Andrea 

Tóth Katalin 

Tuboly Erzsébet 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCX1Zjr9C_9Oi4dvdFC89kuBaV4jwT7Kjc38zpJPigcTUWKbBCyuEDF_QJ-8xF0PMFzMFOvDXYe1sib&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005427002416&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDFWBlHwWqdmeDfsKssn5PDCyzKARPV0Z5UzTkpq0E3U6ZUiDTTm-U-hm0L9iMLKJ2jwypCc39sm8Fa&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=1206306266&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBiy2QJRpZkFZ5Z7r2h-vBmllXTC2AKnPxUYXQkKxjLjGh3QJkHcjxd_Jjr24Slf57sy9xunMA_rpUO&dti=1171285363072665&hc_location=group
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