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Előszó 
 

Ez a fiatal, mindössze 18 szótagos versforma hamar ismertté és 

közkedveltté vált a Kortárs Magyar Irodalom oldal tevékenysége által, 

és rövid időn belül életképesnek bizonyult. A Pundurka csoportban egy-

re nagyobb lett az érdeklődés iránta. Népszerűségéhez hozzájárult az 

is, hogy a Képzeld el… folyóirat 2019/05. Állatos pundurkák száma 

nyomtatásban – és a folyóirat honlapján – is megjelent. A csoport 2019 

augusztusában a nem verslistás tagok számára alakult, ahol a későbbi 

pundurkás – nyílt – pályázatra egy bemelegítő, érzékenyítő játék indult, 

melynek során sok szép pundurka született, s az ezekből válogatott 

versekkel egy pdf készült: Pundurkák 1., mely által még többekhez el-

jutott ez az új, kedves kis forma.  

A pályázat után megjelent a Feketén-Fehéren c. folyóirat 

2020/01. nyomtatott száma – Pundurkák 22 témára címmel, mely a fo-

lyóirat honlapján is megtekinthető –, s nagy örömünkre szolgál, hogy a 

Pundurka csoport tagjai közül többen is szerepelnek a nyomtatványban, 

sőt, néhányan azóta már csatlakoztak a Verslistához is. A pályázat óta 

már verslistások is szerepelnek a csoportban, s egy újabb pdf készült: 

Pundurkák 2. 

Nemrég egy újabb (antológiát eredményező) pályázat – Virágok hai-

kura, pundurkára, apevára – zárult, ahol 32 héten át rengeteg 

pundurka született tizenhat virágról, és legtöbbször csaknem annyi, 

olykor több pundurka érkezett, mint a szintén nem régi, de már koráb-

ban jobban elterjedt apevából. 

A pindurka versek által az előbb említett pályázat óta – hétről hétre 

új témákban kipróbálva a forma további lehetőségeit és saját magukat – 

csak még közelebb kerülhettek egymáshoz a rövidebb formákat kedve-

lő, ill. az újdonság iránt érdeklődő pundurkabarátok.  

Ebben a kiadványban szép lelkek és mély gondolatok tárulnak fel a 

bizalmas emlékeket, tapasztalatokat, bensőséges érzelmeket megosztó 

csoporttagok által. Sok érzéki finomság, lágyság mutatkozik a sorokban.  

Kutasi Horváth Katalin
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BOLTÍVEK 
 

 
Kutasi Horváth Katalin: 
 

Angolpark csalogat, 

múlt csobog benne. 

Műromok közt 

boltívek. 

 

 

Petres Katalin: 
 

Koponyád boltíve 

csodát rejteget, 

alkotó agy 

titkait. 

 

 

Szabó Edit Irma: 
 

Ébredő átjáró 

néma boltívén 

táncot jár a 

hajnalfény. 

 

 

Bartalovics Terézia: 
 

Huzatos helyeken 

árkádok alatt 

nekem súgnak 

a falak. 

Jószay Magdolna: 
 

Szellemjárta várrom, 

hasadt boltívek 

között bújó 

telehold. 

 

 

Kozák Mari: 
 

Álmatlan éjeken 

visszaidéztem 

fölém hajló 

sóhajod. 

 

 

Gáspár Klára: 
 

Boltívre függesztett 

fagyöngy könnyei 

alatt csókot 

szeretnék! 

 

 

Radnóti Léda: 
 

Égboltozat kéken 

világít szépen 

csillag hullik 

a mélybe 

https://www.facebook.com/groups/1171285363072665/user/100006807134670/?__cft__%5b0%5d=AZU5uDYsB-uy_Qc2mGHe1m2Vr1GkLoZk6Sp_sSV7ceMofUO5ZPBCCSSeu4RWwyYGFigOQTlx1yiC2-VOZGc1L1jeiWseot3zIfoLHJde6Xn7Unaxri6WeZZyPzEi4yXcZj2KYoONCeZBsoBgu4qq3L5PsyBEv4vFsj7nvO0pUVRAobzLplhKLg4qADLK-9mip-6tm9QfJS3PXBK6QHzbblsv&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1171285363072665/user/100000027580106/?__cft__%5b0%5d=AZV_07-KMSOsNYdjmEqmlGCt99oyQRVCUXcy4zo89AwKd0v8Mw2hadsU-T2EM63awtzwD362zvPnoSuCofMMupdXGJBPggwx-PA5ZNwfLcjQzQydD1tCH8yHmVLDPYzk5n07QbDLV52EKQH0NCOhY3R6kdRzeNLofxP-J_npfxhCM7sJqJPdCyfxVl86uTHv0IaBDnmaM6z19DQmlrYc5VTY&__tn__=-%5dK-R
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Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Városi nyüzsgésből 

boltívek hívnak, 

erdő susog, 

vár mesél... 
 

 

Tamás Andrea: 
 

Szivárvány boltíve,  

eső utáni 

reményt adó 

örömhír. 
 

 

Gyergyói Edit: 
 

Boltívek csendjében 

hajamba csókol 

egy illatot 

emléked. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Mint boltívek, legyél 

te a támaszom, 

együtt leszünk 

erősek. 
 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Idő a rom felett 

szellő szárnyán száll, 

emlékezés 

szelleme. 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Égbolton szivárvány 

íve hirdeti: 

a zivatar  

véget ért. 
 

 

Márton Csilla: 
 

Rom itt, ott, mint boltív, 

mutatja, hogy volt. 

A múlt az van, 

áll ma is! 
 

 

Sági Klári: 
 

Öreg várromokban 

boltívek sora, 

régi idők 

tanúi. 
 

 

Nagy Csaba: 
 

Porladó boltívek 

tartópillére 

feszül múltunk 

karzatán. 
 

 

Klotz Mária: 
 

tündércsipkés boltív 

múltról énekel 

fénnyel teli 

lélekkel



PUNDURKA 3. 

4 

BUBORÉK 
 

 
Szabó Eszter Helka: 
 

Covid óta gömbben.  

Buborékos lét.  

Dagad. Feszül. 

Meddig még? 

 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Buborékként szállnak 

üres frázisok. 

Szétpukkannak 

nyomtalan. 

 

 

Nagy Csaba: 
 

Buborékban élünk, 

ködhomály a lét, 

csak nézünk, de 

nem látunk 

 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Szétpattant buborék, 

a szemünk előtt 

semmivé lesz: 

életünk... 

Szabó Edit Irma: 
 

Szétpattant buborék 

elmúló tánca 

nyomán álom 

születik. 

 

 

Gyergyói Edit: 
 

Lebegő buborék 

hullámzó tánca 

elpukkanó 

pillanat. 

 

 

Keczely Gaby: 
 

Buborékba fojtott 

életélmények: 

szivárványos 

boldogság! 

 

 

Ternyila Pál: 
 

Bontatlan üdítő 

e világ, melyből 

a pezsgés már 

elillant.... 
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Sági Klári: 
 

Gyermekkori játék, 

szappanbuborék, 

múltba rekedt 

szép emlék. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

A pillanat fénylő, 

csodálnivaló 

és törékeny 

buborék. 
 

 

Bőhm Etelka: 
 

Szivárvány színei 

bújócskáznak egy 

buborékban 

vidáman... 
 

 

Koós László geleji: 
 

Pukkan a buborék 

hangját nem hallom 

bennem egy dal 

duruzsol 
 

 

Gyergyói Edit: 
 

Mikor elpukkan a 

buborék, kilép 

a Valóság 

a Fényre. 

Klotz Mária: 
 

buborék-világban 

fullasztó létünk 

maszk mögé bújt 

fájdalom 
 

 

Jószay Magdolna: 
 

Szappanbuborékok 

szivárványszínben 

életünkről 

mesélnek. 
 

 

Gáspár Klára: 
 

Színtelen gömböcske, 

színes álmodás, 

elillanó 

ébredés 
 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Buborék röppen fel 

szivárványszínben, 

tündér kacag 

szívedben. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Léggel teli gömbök: 

röppenő vágyak 

szivárványköd 

hajnalán
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CSÓNAKÁZÁS 
 

 
Sági Klári: 
 

Messze úszott veled 

az a kis ladik, 

vitte álmom,  

vágyaim. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Boldogságot ringat 

kicsi kis sajkám. 

Kinevet a 

végtelen. 

 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Pajkos szellő játszik, 

evezőre csap, 

kócot csinál, 

s vízfodrot. 

 

 

Klotz Mária: 
 

egész életünkben  

csak csónakázunk  

hullámokon 

hányódunk 

Radnóti Léda: 
 

Csónakos temető  

Kölcsey-sírral 

Szatmárcsekén 

oly’ árva 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

A szeretet csónak,  

mely közel viszi 

egymáshoz a 

lelkeket. 

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Életünk csónakja 

révbe ért. Már csak  

elmúlás vár 

ezután? 

 

 

Gyergyói Edit: 
 

Az élet taván ring 

csónakom – benne  

ül a Lelkem 

és Szívem.. 

https://www.facebook.com/groups/1171285363072665/user/100006807134670/?__cft__%5b0%5d=AZUXSEsiSPJQaRwd4d-gOrj9cZKArtHUMQhiP6bwiEHSJa9-H52WY0JZjMfJzTjqhj0RLh9QRzf-UGUwISIUI72UjQEMwmYnpE0weo7cLqH8w2tpS64pUHIT0XBEB5efgYb9TuAPTwYzJrL1JFB8Czhw0z3yioBfMF2R3wzb8flUKOE5uIoWoXSoK6YBlgmcjVbMmMdVF_faPT3WT_zSm8cT&__tn__=-%5dK-R
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Kutasi Horváth Katalin: 
 

Múltban ring csónakom, 

andalít a lét, 

felfodrozza 

álmaim. 
 

 

Jószay Magdolna: 
 

Fűzfalombok alatt 

festői tavon 

csónakázni 

békesség. 
 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Csónak ring a tavon, 

bíbor fényben leng 

az alkonypír 

felette. 
 

 

Radnóti Léda: 
 

Hullámzó Balaton 

tetején csónak 

ring álmaim 

szárnyain 
 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Thaiföld, lagúnák:  

élet csónakon. 

Nyomorgó lét, 

szenvedés. 

Radnóti Léda: 
 

Új vizeken járok 

mint Ady írta 

csónakomnak 

nincs párja 
 

 

Sági Klári: 
 

A Sóhajok hídja, 

lagúnák sora, 

„Sole mio” – 

Velence. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Ringat minket a csend, 

puha csónakunk 

az ágy, csókunk 

csobbanás. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Új vizet hasítok, 

lapátom remeg, 

felkavarom 

jelenem. 
 

 

Gáspár Klára: 
 

Félve csónakázom 

úszni nem tudok 

félelmetes 

a mélység

https://www.facebook.com/groups/1171285363072665/user/100006807134670/?__cft__%5b0%5d=AZVKhMkA9TK8GF0nS-L_DzEQKwrOATlmaap3LUfPn1glL_05DmpdIFiMdnECVZ5mbp8LQU3cGe6u2ldj28R0Q7pnEYMktn5G2RQ2nVMEH9hS1-C9nGTfmLIq_qYW8psldOQWhj7Na_S0513ENBWKVZV3s3OMbYgqGOnN_jzYhmgiCASBlXvaZOUHWBF6QHGZ7rBce7M68TS4Ma6s9CMTXElW&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1171285363072665/user/100000027580106/?__cft__%5b0%5d=AZXSyLHMCu1vz42ylge4rsaz3VWZ96xqg2L7bqOy7n5FImT_TAcoNK_YsoG9FJQOnpX-vKb-cqf1WHZj0vPvWt0Cx4f4ZVzkvk-n3ems0epquKR0yo4DcUhKFs-3nKsHm7aPxcFXaTHGkOfSuV5iHuII66vsB84as9V4c60xgeqCNt9DkjTDYepYeIYOKQ5A7f16kgyOvQ2277MFMIuIQlik&__tn__=-%5dK-R
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FÜGGÖNY 
 

 
Tamás Andrea: 
 

Szófüggöny megárad, 

rejti a csendet, 

vízesésként 

duruzsol. 

 

 

Klotz Mária: 
 

függönylebbenéssel 

érkeztél hozzám 

besuhantál 

lelkembe 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Lágyan testesedik 

a függöny, finom 

csipkéje közt 

fényt szitál. 

 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Vízesés függönyét 

szivárvány íve 

fogja össze. 

Süt a nap. 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Ha felmegy a függöny, 

gyorsan csendesedj! 

Kezdődik a 

varázslat! 

 

 

Boda Zsófia Borbála: 
 

A függöny sötétít, 

Nyáron így hűsít, 

Ez függöny, nem 

Légkondi. 

 

 

Buday Éva: 
 

Nyitott ablakaim 

átjárja vidám 

szellő, táncol 

a függöny. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Lógni fogsz, te, bitang, 

felfüggesztelek! 

Takargasd csak 

titkodat!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDYcBHg5zZpWU2-dukcEd9I6OV2OBR69C36C3rnXswT5RDyB4RWZNDdguYQbJXWIjAb5vfRKd2Mpdsm&dti=1171285363072665&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDzIuoZ7GR1rrwUX2jntT9FwaKmW4MfFxsPLoRhJgGaC7vM5eFwXvcGJToHEsQ5PfYv7eBfxQgNR5Aa&dti=1171285363072665&hc_location=group
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Bőhm Etelka: 
 

Legördülő függöny. 

színház az Élet – 

tapssal jelezd, 

ha tetszett! 
 

 

Klotz Mária: 
 

szőtt pókhálófüggöny 

lóg a ház falán 

kihalttá vált 

nincs lakó 
 

 

Petres Katalin: 
 

Függöny mögé bújni, 

lesni háttérből, 

mi történik, 

gyávaság. 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Sétálok az utcán, 

függöny lebben, te 

állsz mögötte, 

engem vársz... 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Puha szálai közt 

napfény barangol, 

szél sóhaja 

lebbenti. 

Kovács Ádám Máté: 
 

Szerelmednek szele 

Meglebbenti-e 

Lélekablak 

Függönyét? 
 

 

Sági Klári: 
 

Jöttödre meglebbent 

az ajtófüggöny, 

hazaértél, 

megnyugszom. 
 

 

Dobrosi Andrea: 
 

a függöny olyan mint 

egy csavargó mert 

jobbára lóg 

valahol 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Vásott szellőgyerek 

lebbenti alját, 

hajnalt pirul 

a csipke. 
 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Visszatapsolnak-e, 

Miután végleg 

Összehúzták 

A függönyt?
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GYÖNGY 
 

 
Kutasi Horváth Katalin: 
 

Ember kínja termi, 

szépséget gyöngyöz. 

Kész drágagyöngy 

életed! 

 

 

Radmila Marković: 
 

Tenger és gyöngyhalász 

ölelik egymást, 

igazgyöngyöt 

találnak. 

 

 

Szabó Edit Irma: 
 

Kagylóból kibuggyan 

a suhanó vágy, 

születik egy 

gyöngyélet. 

 

 

Jószay Magdolna: 
 

Életem napjai 

gyöngyök láncsora. 

Nem mind szép, de 

igazak. 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Gyöngyként csillog sok-sok 

könnycsepp. Bánatom 

gyöngyét érted  

hullatom. 

 

 

Petres Katalin: 
 

Felvillan egy emlék, 

szívedbe markol, 

könnycseppjeid 

gyöngyöznek. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Hogyha gyöngy a harmat 

fűszálak hegyén, 

ékszer fénylik 

rét keblén. 

 

 

Sági Klári: 
 

Óceán mélyében, 

tengerek alján 

kagylóházban 

gyöngyszem nő.. 

https://www.facebook.com/groups/1171285363072665/user/100006807134670/?__cft__%5b0%5d=AZXIQK5UM8TaOf0rIw0zYCkdSJXYF7ps3XAxx1vMITAteZyhJFcnIekwTFUzePCYl-QuHillsaXf2ZvfTMXN6blHXCrfl6CbutaWjlfTi5b9ixEDh880ncKSahESgf_or6RijEqrFNlJihpMDq0c4MNddtM7AFJUfguiSDqfhrKv1r3rMBzPAqebKj3W5toqBQ8&__tn__=-%5dK-R
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Tamás Andrea: 
 

minden igazgyöngyben  

csillog a szépség –  

különös kincs 

a jóság 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Sok fájdalom szülte 

gyönyörű forma – 

karcsú nyakra 

igazgyöngy... 
 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Pókhálón harmatgyöngy. 

Szivárványszínre 

festi kelő 

nap fénye. 
 

 

Keczely Gaby: 
 

Kagylóból a gyöngyök 

gyönyörű szépek. 

Gyöngyöznek, mint  

kacajod. 
 

 

Klotz Mária: 
 

álomvilágomban 

gyöngy-karjaidban 

mosolyogva 

ébredtem 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Gyöngyöm, drága gyöngyöm, 

tenger rejtekén, 

kagylókínból 

formálódsz. 
 

 

Gáspár Klára: 
 

Csillogó csábítás 

nyakam díszíti 

varázslatos 

Tiffany 
 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Szomjazó földnek a 

gyöngy-esőcseppek 

termést hozó  

áldások. 
 

 

Gyergyói Edit: 
 

Minden ember egy szép 

igazgyöngy – arra 

vár, hogy egyszer 

kibontják. 
 

 

Radnóti Léda: 
 

Gyöngykagylóból indul 

útjára a gyöngy 

évek múlva  

csupa könny

https://www.facebook.com/groups/1171285363072665/user/100006807134670/?__cft__%5b0%5d=AZVx82ewfCBeeArBQwShL3bhaObxbtxkQ0sUsdbj_N6l1Pmg_PQj-Z4e4Ftku6kP4szZbHmFWDvAUJIfgD5ONjQnnK_xoLT5jimFTN7FhoS4RUjwwEEh_zfulSceW8irwkr_2T64vrnE8zbaVgROW52STTlIGV4MQ7bAU2rxIbx5icZ6yE1W8JWTgtjS8GfBou8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1171285363072665/user/100000027580106/?__cft__%5b0%5d=AZX-Zdj6HCWo0lnRj4pKYZUNcOPe64n9BDmgTq9X9p9nwW401RKc6UWEidOiPotddJgE3A4jAbpnPTmjNdb3QRijUXJU3i72eYGmDcfRZabqeiSwx8W3ud2w0881sVccM1HonYJKlQgS9qCG9s_vvIyzotBRp8KDwS302PA_bw6OPjxwDZ6CRNqHEp3HucYTwYU&__tn__=-%5dK-R
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HÍD 
 

 
Márton Csilla: 
 

Az élet is egy híd, 

mint út és cél a 

létben, ég és 

föld között. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Átívelek hozzád, 

fogadd pillérem, 

ha megindulsz, 

megtartlak. 

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Szivárványhíd ível 

tavaszi eső 

után ég és 

föld között. 

 

 

Ternyila Pál: 
 

Ne hagyd, hogy a másnak 

kihasznált hídja 

metaforát 

Rád értsék! 

Tóth Lászlóné Panni: 
 

Mosolygó léleknek 

könnyű átkelni 

érzelmeknek 

hídjain 

 

 

Klotz Mária: 
 

sóhajom hídjára 

lehelj csókokat 

bánatűző 

átkelő 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

A föld és menny között 

örök kötelék 

a szeretet: 

lélek-híd. 

 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Fényhidat varázsol 

folyóra, tóra 

a lenyugvó 

arany nap. 

https://www.facebook.com/groups/1171285363072665/user/100006807134670/?__cft__%5b0%5d=AZX-2rQI52gEnyDvgC4q4UUsejFxOXEDvpyVWi6b7Zvs4I6V-5XIgp6DaTQ4G2qHlagwNcMpeFFXAUuWPdUkMElbzDONh3K21M3nVvWKo8B_cVRQztjINr0v0Gv44c5FJwQ5S6Z6QIJsoc05AxzhKAvDZh9xq6XUir5lSZHuQe9jdbEZx7QvjCmGqXX6oNZiSww-fZjiDz27AW5KfD_yPLIS&__tn__=-%5dK-R
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Keczely Gaby: 
 

Hídjaink remegnek 

a partok között, 

de stabilak 

álmaink. 
 

 

Petres Katalin: 
 

Szivárványhíd alatt 

átkelni veled 

kézen fogva 

szeretnék. 
 

 

Nagy Csaba: 
 

Instabil a léthíd, 

melyen lépésünk 

egy pillanat, 

s odavész. 
 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Íve a reménynek, 

a két part között, 

hogy az ember 

célba ér. 
 

 

Gyergyói Edit: 
 

Összerezeg minden 

az Univerzum 

emlékhídján – 

Akasha. 

Sági Klári: 
 

Minden ember átkel  

élete hídján, 

szép és nehéz  

úton jár. 
 

 

Jószay Magdolna: 
 

Bennünket jelképes 

híd is összeköt. 

Nem más, mint a 

barátság. 
 

 

Gáspár Klára: 
 

Alkonyatba hulló 

lángoló sugár 

aranyhidat 

fabrikál 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Összedőlt az öreg, 

egykor szép hídunk, 

nem jutok már 

hozzád el... 
 

 

Radnóti Léda: 
 

Elválaszt – összeköt 

magasság – mélység 

szédületes 

merészség

https://www.facebook.com/groups/1171285363072665/user/100000027580106/?__cft__%5b0%5d=AZWW4pntaTBq-e-dbbmbc9f3CR3ZBEmaBwN35uJ6nrFtH8e4FgLbVqJjRnCUlmF-SqocOBnKs09rXjfDQxJ3cXYzQ_l7fn4Ru5j_jzYJJfeo4kKWbLfJsjn6jt9c9esM1ZRy9mipB8HdxCTCKVi5zgHcwUEsUecioUSu5ORhpbJqIm1Wp0gpEftWcAYYD9n3McmUuXoE1VtC_rOvcJSv3T1I&__tn__=-%5dK-R
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HOMOK 
 

 
Kutasi Horváth Katalin:  

 

Homokká porladunk? 

Hamuvá leszünk? 

Gyémántporunk 

tündököl! 

 

 

Petres Katalin 
 

Laza futóhomok 

a talpam alatt, 

kapaszkodnom 

kellene. 

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Homokdűnék között 

Játszottunk egykor. 

Gondtalan, szép 

Ifjúság! 

 

 

Dobrosi Andrea: 
 

nevem ne homokba – 

kőtáblára írd 

mi több égesd 

szívedbe 

Kutasi Horváth Katalin:  

 

Szálka, vagy csak homok 

vagyok szemedben? 

Könnyeiddel 

távozom. 

 

 

Bőhm Etelka: 
 

szélvihar felkapta 

homokváramat 

de emléke 

megmaradt 

 

 

Dobrosi Andrea: 
 

homokozójában 

minden felnőtt a 

gyermekkorát 

keresi 

 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Homokszemet sodort 

szemembe a szél: 

már nem érted 

könnyezem. 
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Kisznyér Ibolya: 
 

Homokból épített 

váron nevettem, 

s építettem 

légváram. 
 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Homokból hullámzó 

tengert varázsol 

a forró szél. 

Sivatag. 
 

 

Sági Klári: 
 

Egy kövekkel teli 

vödörbe befér 

még millió 

homokszem. 
 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Tudtad, hogy a homok 

Egykor kőszikla  

Volt? Lásd: semmi  

Sem örök! 
 

 

Szabó Eszter Helka: 
 

Pergetném homokod  

tenger napon át.  

Látlak-e még,  

Jesolo? 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Lennék pergő homok, 

szél hátán szálló, 

s mindig hozzád 

repülnék. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Olyan vagy, mint palack 

alján a homok. 

Tőled minden 

zavaros. 
 

 

Ternyila Pál: 
 

Homokszemeivel 

figyel a Föld. S a 

pillantása 

rabul ejt. 
 

 

Jószay Magdolna: 
 

Mily sok homokvár vált 

légből kapottá, 

mily sok álom 

lett porrá! 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Homokvárat épít 

a patak partján, 

örök emlék, 

szél viszi...
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KALAP 
 

 
Kisznyér Ibolya: 
 

Szalmakalap, tenger, 

szabadság íze, 

gondtalanság 

érzése. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Vaskalapos lettél, 

Könnyem áztatott. 

Rozsda mar már, 

nem ragyogsz. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

A kalapom alatt 

félszeg gondolat 

bontakozik: 

hiányzol. 

 

 

Ternyila Pál: 
 

Rád bízom kalapom – 

mondta a csöppség, 

a Mosolygó 

Galóca. 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Kalapomnak árnya 

bánatom fedi, 

ha veszed a 

sajátod. 

 

 

Sági Klári: 
 

A nemes emberi 

tettek előtt én 

megemelem 

kalapom. 

 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Szél úrfi ellopta 

szalmakalapom, 

fürjnek adta 

fészekül. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Karimája súgja, 

hogy csikós, gulyás, 

juhász, kondás 

az őrző. 
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Gyergyói Edit: 
 

Karimás kalapban 

Nagyapám feszít 

délcegen – mily 

régi kép! 
 

 

Jószay Magdolna:  
 

Minden jót kívánok 

egy kalap alatt. 

Maradj, ha már 

itt vagyok! 
 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Kalapos király. Ki  

volt az, kinek e  

titulus járt?  

József ő.  (II. József) 
 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Természet tréfája: 

a gomba visel 

állandóan 

kalapot. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Ha vasból van, nehéz 

meghajlítani, 

de kongatni 

lehet még... 

Tuboly Erzsébet: 
 

Kalapot emelnék, 

ha férfi lennék, 

nappalt és éjt 

köszöntve. 
 

 

Jószay Magdolna: 
 

Kívánok szerencsét, 

legyen sikered, 

minél nagyobb 

kalappal! 
 

 

Márton Csilla: 
 

Vaskalapos élet 

véget ért mint cél, 

szalmakalap 

hódít ma. 
 

 

Sági Klári: 
 

Jó megállapodni 

egy kapcsolatban: 

ki hordja a 

kalapot? 
 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Jó napot! Vegye le  

A kalapot! Mert 

Minálunk ez 

Így szokás.
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KANYAR 
 

 
Thesaurus: 
 

Realitás-gátak 

között kanyargunk 

átszakítja 

reményünk 

 

 

Pásku Erzsébet: 
 

Sorsutam kanyargós, 

léptem nyomain 

vadvirágok 

pompáznak 

 

 

Vitos Irén: 
 

Szerelmem kanyarog, 

követve téged, 

kerülgeted, 

tereled. 

 

 

Thesaurus: 
 

Szerelmem túlárad 

ezer kanyart vesz  

de biztosan 

Rád talál 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Kanyarulataid 

kiismertem már. 

Nem dőlök be, 

fordulj csak! 

 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Életünk kanyargó, 

szeszélyes folyó. 

Evezünk a 

cél felé. 

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Kanyargó ösvényen 

Keresek utat 

Ismeretlen 

Táj felé. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Merre kanyarodjak? 

Fordulnom kéne, 

ám nem mindegy, 

ki felé! 

https://www.facebook.com/groups/1171285363072665/user/100006807134670/?__cft__%5b0%5d=AZXpQiCdGmEyMy0FsnOAeTjywCSKQwPT1ebX3YKYIKKkALHm9PQh2P3KeAK8AdRDJUu4eI2GY6Ojxc_IiFyWxgQNW5PzKyVDQ9m6aMxxFpSoeTZ5sxjpnZVrOkCipalvgyV0eS9pLtEAFQt-OKTymfRU3rd1XoPQcUP4rHAMriaqFJmMZm5bUUdE2mMmfvZ_S_e3Jwakia_oQ7Qr4MU1KNzx&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/1171285363072665/user/100006807134670/?__cft__%5b0%5d=AZXpQiCdGmEyMy0FsnOAeTjywCSKQwPT1ebX3YKYIKKkALHm9PQh2P3KeAK8AdRDJUu4eI2GY6Ojxc_IiFyWxgQNW5PzKyVDQ9m6aMxxFpSoeTZ5sxjpnZVrOkCipalvgyV0eS9pLtEAFQt-OKTymfRU3rd1XoPQcUP4rHAMriaqFJmMZm5bUUdE2mMmfvZ_S_e3Jwakia_oQ7Qr4MU1KNzx&__tn__=-%5dK-R
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Kisznyér Ibolya: 
 

Kanyargó érrendszer, 

vöröslő élet, 

szívig elér 

csodája. 
 

 

Buday Éva: 
 

Össze-vissza képes 

kanyarogni egy 

gondolat, ha 

elkószál. 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Veszélyes és éles  

kanyarokon túl  

az életünk 

célba ér... 
 

 

Sági Klári: 
 

Egyenes az utam 

nem kanyarog már, 

egyfelé visz – 

öregszem. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Testeden gyöngéden 

rajzol ujjbegyem 

kanyarogva 

vágy-utat. 

Jószay Magdolna: 
 

Mennyi felesleges 

kanyar vezet át 

születéstől 

halálig! 
 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Minden kanyarban 

útelágazás? 

Labirintus 

Az élet. 
 

 

Gyergyói Edit: 
 

Tested ívelt, selymes 

kanyarulatán 

elidőzni 

álomszép. 
 

 

Dobrosi Andrea: 
 

oktatói tanács: 

lásd meg a kanyart 

hogy ne legyen 

egyenes 
 

 

Thesaurus: 
 

Szigetet kanyarog 

köréd vágy-folyóm 

csinos lábad 

nyaldossa
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KERINGŐ 
 

 
Gáspár Klára: 
 

Megszédítő forgás 

ölelő karban, 

édes mámor, 

ifjúság. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Ha véget ér a tánc, 

elkering lelkem, 

csillagokban 

megpihen. 

 

 

Klotz Mária: 
 

lágy lélekdalunkkal 

keringőzünk már 

csendsziromba 

bujdosunk 

 

 

Bőhm Etelka: 
 

szél úrfi keringőt 

járt ma – harmatos  

hajnalon, egy 

pillangóval.... 

Tuboly Erzsébet: 
 

Tavasz, mámor, zsongás. 

Virágkeringő 

dallama zeng 

a kertben. 

 

 

Nagy Csaba: 
 

Dohos parkettaként 

csoszog a tömeg: 

A halál jár  

ma táncot. 

 

 

Thesaurus: 
 

Keringőre hívlak 

de Hacsaturján 

szenvedélyét 

kínálom 

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa:  
 

Pillangókeringő 

a lámpa körül. 

Szédült és gyors 

haláltánc. 
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Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Halkan suhan a láb, 

szoknya lágyan ring, 

összesimul 

két lélek… 
 

 

Tóth Lászlóné Panni: 
 

Mágikus zenére 

érzékek tánca 

keringőzik 

szív s lélek 
 

 

Domokos Edit: 
 

Keringő bolygóm vagy, 

jársz körülöttem... 

Lehetetlen, 

hogy megállj?! 
 

 

Sági Klári: 
 

Egy hosszú, két rövid, 

előre, hátra, 

keringő az  

életünk. 
 

 

Ternyila Pál: 
 

Keringő levelek 

járják táncukat, 

míg tarol a 

hurrikán... 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Szél tenyerén pitypang  

pelyhe keringőt 

jár az égig. 

Egyedül. 
 

 

Pásku Erzsébet: 
 

Vágybontó szerelem, 

ölelő karok, 

csókkeringő, 

hevében. 
 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Hópelyhek csillogón 

keringőznek kint, 

bál dallama 

felsejlik. 
 

 

Gyergyói Edit: 
 

Gördülő könnyeim 

keringőt járnak 

arcomon át,  

Szívemig. 
 

 

Szabó Edit Irma: 
 

Míg bécsi keringőt 

táncolunk, szédül, 

forog régmúlt 

emlékünk.



PUNDURKA 3. 

22 

KULCS 
 

 
Buday Éva: 
 

Violinkulcs vezet 

egy szónak kedves 

dallamához, 

dúdold el! 

 

 

Pásku Erzsébet: 
 

Szívedben rejtőzik 

szerelem kulcsa. 

Csodálatos 

szivárvány. 

 

 

Sági Klári: 
 

Zárban kattan a kulcs, 

végre hazaérsz, 

nincs semmi baj, 

megnyugszom. 

 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Tudás termét nyitod, 

új ajtókat látsz, 

egyre több kulcs 

kell hozzá. 

Klotz Mária: 
 

kulcsra zárom magam 

versírás közben 

se nem látok 

nem hallok 

 

 

Tamás Andrea: 
 

kulcs lehetsz kottámon 

rád hangolódom 

dúdolgatlak 

csendesen 

 

 

Buday Éva: 
 

Napsugárnak nem kell 

kulcs, minden résen 

és ablakon 

áthatol. 

 

 

Bőhm Etelka: 
 

Szemednek tükrében 

titkokat sejtő 

fények – kulcsuk – 

szeretet... 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005427002416&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDTiksokVV6BNZUgo7iTIn109ATV2qB23AFDX_W1oa3Dhaz0JZYwlQ0DaMZ-fOYRVGJ0msdYhAJ5fIQ&dti=1171285363072665&hc_location=group
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Kutasi Horváth Katalin: 

 

Ha én ajtó volnék, 

feltárulkoznék. 

Kulcs nélkül is 

bejutnál. 
 

 

Szabó Eszter Helka: 
 

Kulcs csörgése nekem 

a legszebb zene. 

Dallamában 

ott vagy te. 
 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Gyakran láncra verve 

Éljük életünk, 

Pedig kulcsa 

Nálunk van. 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Szívem kulcsát kérted, 

észre sem vetted, 

hogy szívem vár, 

nyitva van... 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Amikor azt hisszük, 

szívünk lakatján 

magány rozsdál, 

kulcs zörren. 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Rejtjeleket fejtesz, 

titkokat kutatsz. 

Dekódolod 

holnapunk. 
 

 

Juhászné Bérces Anikó: 
 

A megoldás kulcsa 

az összefogás 

erejében 

rejtőzik. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

A hetedik ajtó 

nem hagy nyugodni. 

Titkok kulcsát 

keresem. 
 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

Kulcsod elfordítod, 

Ajtód bezárod. 

Szíved nyitva 

Maradhat? 
 

 

Dobrosi Andrea: 
 

összekulcsolt kézben 

a remény jobban 

összpontosít 

a célra

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006807134670&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDgZGIKizfIay-VQ9bc83VmCyWyZfnlpcBmaA8NiAiMl3ulDiuxQSVK6yAXLawmd1PMkAF9RsTFYsGy&dti=1171285363072665&hc_location=group
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KÚT 
 

 
Sági Klári: 
 

Kút mélyén csillogó 

sima víztükör, 

benne látom 

arcmásom. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Ereszd le a szíved, 

erényt merítesz, 

segítek majd 

felhúzni! 

 

 

Jószay Magdolna: 
 

Dobjunk némi aprót 

e régi kútba, 

mondás szerint 

visszavár... 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Gémeskút káváján 

gólya kelepel, 

lentről a víz 

felesel. 

Gáspár Klára: 
 

Kúttalan utakon 

szomjúság gyötör. 

Kiürült a  

kulacsom. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Apadó kutakba 

kövek hullanak, 

titkos bűnök 

mérgeznek. 

 

 

Klotz Mária: 
 

kút ősi csendjében 

minden csepp beszél 

hallgatagon 

sírdogál 

 

 

Koós László geleji: 
 

Elárvult csorda kút  

nincs már gyalogút 

még itt a kincs 

dézsa nincs 



A VERSLISTA ÁLTAL KIÍRT NYÍLT PÁLYÁZATOS ÍRÁSOKBÓL… 

25 

Radnóti Léda: 
 

Feneketlen kútba 

gondjaidat dobd, 

örömödet  

úgy dalold! 
 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

A bús, kiszáradt kút 

árván ácsorog, 

üres léte 

fájó kép. 
 

 

Gyergyói Edit: 
 

Őrizd belső kutad 

tisztaságát – Ő 

szomjoltója 

lelkednek. 
 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa:  
 

Mint a kút, olyan mély  

az én szerelmem 

irántad, szép  

kedvesem. 
 

 

Dobrosi Andrea: 
 

kerekes vagy gémes 

de nekem kút vagy – 

mélységesen 

csodaszép 

Klotz Mária: 
 

mély kútban múlt lappang 

ősi forrásban 

gyökereid 

élete 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Kimeríthetetlen 

kút az anyai 

szív, vize a 

szeretet. 
 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa:  
 

Gyerekkoromban kút  

vizében hűlt le  

a dinnye a  

tanyánkon. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 

 

Tiszta bölcsesség van 

tudásod mélyén, 

s a kutadat 

te ásod! 
 

 

Sági Klári: 
 

Az emberi kútfő 

mindentudó agy, 

érzelmeink 

vezére.
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LÁMPÁS 
 

 
Gyergyói Edit: 
 

Kis égi lámpások, 

messzi fényetek 

beköltözött 

lelkembe. 

 

 

Horváth Tóth Éva: 
 

Szívem lámpásába 

gyűjtöm csillagok 

fényét, s neked 

átadom. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Lámpással kereshetsz, 

rejtve maradok. 

Lelked fénye 

felfedhet. 

 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Bányalámpa fénye 

föld alatt villan, 

nehéz sorsot 

világít. 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

A pedagógusok 

őrző lámpások, 

múltunk őrzik 

jövőnknek... 

 

 

Petres Katalin: 
 

Lámpás a művészet, 

megvilágítja 

lelkünk szebbik 

zugait. 

 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Lámpások a költők, 

tollal küzdenek 

szent célokért 

lélekkel. 

 

 

Jószay Magdolna: 
 

Mikor a sötétség 

elborít mindent, 

lámpást gyújthat 

egy fohász. 

https://www.facebook.com/groups/1171285363072665/user/100006807134670/?__cft__%5b0%5d=AZWpV1pPtkWP7rJKtluyXMK2HTwwya2Sk6caq0I3IQ0bCh7LILR9CGyzLiAvoeKMjtUjIp2rEcQkx23rFgK698olbI5MSpdAZXMkbTuNClrbwNBYZsPw8xI27nBGaFqv_-OVqoH1PM4T1JzsDqwxRa37SpK-Rjmd0TgfGCrN-v-N4zOTMiwtbyJtP0umLbqXI1fJA1n_zpKW-Jt_U0gDQGx6&__tn__=-%5dK-R
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Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Az én lámpásom te 

vagy, hát követlek 

egy életen  

át, férjem. 
 

 

Horváth Tóth Éva: 
 

A hit, mint a lámpás 

fénye, elűzi  

a sötétet 

messzire. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Viharlámpásommal 

embert keresek. 

Sötétség néz 

vissza rám. 
 

 

Jószay Magdolna: 
 

Vezessen e lámpás 

helyes irányba, 

igaz utad 

kísérje! 
 

 

Szabó Edit Irma: 
 

Önmagam lámpása  

vagyok, utamon 

fényjeleket 

követek. 

Kutasi Horváth Katalin: 

 

Kialszik már fényem, 

nem ragyog többé, 

tartalékon  

pislákol. 
 

 

Sági Klári: 
 

Lámpás vagy számomra,  

fény életünkben, 

világítasz  

utunkon. 
 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Szekérlámpa billeg 

sötét utakon, 

ingó fénye 

veszélyt int. 
 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Parányi, zöld lámpás: 

szentjánosbogár 

párját várja,  

nyáreste. 
 

 

Radnóti Léda: 
 

Régi tanítóink 

lámpások voltak 

most már alig 

lobognak
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LÉPCSŐ 
 

 
Nagy Csaba: 
 

Hiányzó lépcsőfok 

a múlt és jelen, 

biztos léptünk: 

meginog... 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Grádicsokon vezet 

utam tehozzád, 

tedd könnyűvé 

léptemet! 

 

 

Márton Csilla: 
 

Az Isten házához 

vezető lépcső 

elkopott már, 

zarándok. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

A lépcső súgja halk 

lépteid neszét, 

a fokokat 

számolom. 

Tuboly Erzsébet: 
 

Ha mindig ugyanazt 

a lépcsőt járod 

fel, le, nem jutsz 

sehova. 

 

 

Ternyila Pál: 
 

Hiányzó korlátok 

és csúszós lépcsők. 

Ilyen a lét: 

...egyedül... 

 

 

Petres Katalin: 
 

Napsütötte lépcsők 

a Duna partján… 

szép emlékek 

őrei. 

 

 

Tóth Lászlóné Panni: 
 

Duna-parti lépcsők 

boldog emlékek 

első csókunk 

őrzői. 
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Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Nem vagy ugyanaz, ha 

felfelé, vagy ha 

lefelé mész 

a lépcsőn... 
 

 

Dobrosi Andrea: 
 

kis lépcsőkön jutott 

el a szívéhez 

de vissza már 

nem visz út 
 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Mindig magasabbra 

tör, kit hiúság 

hajt, lépcső se 

kell neki. 
 

 

Koós László geleji: 
 

Nyikorgó falépcső 

vezet szobádhoz 

hallod mikor 

érkezem 
 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Iskola lépcsőin, 

fény ugrál, kacag, 

bohó léptek 

emléke. 

Kisznyér Ibolya: 
 

Áhítat csendje lép 

templomi lépcsőn, 

szív és ajtó 

feltárul. 
 

 

Jószay Magdolna: 
 

Tetejére értem 

e lépcsősornak, 

azt hittem, vársz. 

Nyomod sincs. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Érted lennék lépcső 

száz fokkal, égig 

emelnélek 

boldogan. 
 

 

Szabó Edit Irma: 
 

A lépcsőn felmentem, 

s a lélekházad 

búvóhelyén 

fény fogant. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Lépcsőzik az álmom. 

Kifárad ugyan, 

ám megpihen, 

s célba ér.
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MOSOLY 
 

 
Buday Éva: 
 

A mosoly olyan, mint 

szürke pókhálón 

a harmatcsepp: 

frissítő. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Miközben szenderül, 

vidám az arca, 

angyalokkal 

álmodik. 

 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Templomi áhítat, 

üdvözült mosoly, 

meghallgatott 

imádság. 

 

 

Klotz Mária: 
 

mosolyod ablakot 

nyit más lelkében, 

besugárzik 

örömöd 

Kovács Ádám Máté: 
 

Tudásod erővel 

Céltalan bolyong, 

Míg mosolyod 

Célba ér. 

 

 

Bőhm Etelka: 
 

Ajkad görbülete 

arcod szép éke, 

édes mosoly 

derűje... 

 

 

Pásku Erzsébet: 
 

Mosolyod börtöne 

szívem bilincse, 

édes béklyó, 

átölel. 

 

 

Petres Katalin: 
 

Őszinte mosolyod 

mindent elárul, 

fürdök benne 

boldogan. 
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Szabó Eszter Helka: 
 

Egy néma ölelés 

a te mosolyod. 

Lelked fénye 

simogat. 
 

 

Sági Klári: 
 

A vidám embernek 

a mosoly semmi, 

szívvel adja 

bárkinek. 
 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Mosoly nélküli lét, 

a mindennapok 

szürkesége 

elsorvaszt. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

A mosoly fény. Belső 

ragyogás. Ami 

sötétben is 

tündököl. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Bánat takargatja 

szép mosolyunkat, 

maszkunk irigy, 

rejti azt. 

Tamás Andrea: 
 

Szívben derű lüktet, 

lelked szépsége, 

tükröződve 

mosolyog. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Felfelé ívelhet 

derű nyomában 

egy szép görbe 

rajzolat. 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

A szóló szőlő és 

mosolygó alma 

mesét idéz 

szemedben... 
 

 

Kovács Ádám Máté: 
 

A mosoly ereje 

Egy földöntúli 

Lét: Lelkedből 

Sugárzik. 
 

 

Petres Katalin: 
 

Sírás után mosoly 

szomorú arcon: 

eső után 

szivárvány.
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PÁRNA 
 

 
Szabó Edit Irma: 
  

Csillagtalan éjben 

párnaringató 

álmok között 

suhanok. 

 

 

Gyergyói Edit: 
  

Párnákba belesírt 

fájdalmakat már 

soha nem tudsz 

kimosni. 

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Nyugtalan éjszakán 

párnámat gyűröm. 

Érted sírok, 

kedvesem. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Bár lehetnék pehely 

puha párnádban, 

ölelnélek 

csendesen. 

Gáspár Klára: 
 

Buja gondolatok, 

parázna tettek, 

pajzán álmok  

őrzője. 

 

 

Gyergyói Edit: 
  

Kiskorom párnáját 

még féltve őrzöm – 

álmokat rejt 

illata. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Kő lesz a párnácskám, 

remetelétem 

összkomfortja 

így teljes. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Vánkosom öleli 

lelkem gyöngyeit, 

ha jön az éj 

nélküled. 
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Gáspár Klára: 
 

Ölelem boldogan, 

gyűröm mérgesen, 

igazodik 

lelkemhez. 
 

 

Sági Klári: 
 

Kis, párnás kezecskék 

ölelnek engem, 

nincs szebb, mint az 

anyaság. 
 

 

Petres Katalin: 
  

Ne legyél díszpárna, 

legyél szeretet, 

gondoskodás 

vánkosa! 
 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
  

Felhőpárnán a Nap, 

Te is fent élsz már, 

Csillag vagy, vágysz,  

Engem vársz… 
 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Kispárnám ölelem 

álmom útjára, 

kapaszkodóm 

magányban. 

Jószay Magdolna: 
  

Párnacsatát vívtunk... 

régmúlt gyermekkor... 

szálló pihék 

emléke. 
  

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Párnák közt elvesző, 

piciny fejecske. 

Gyógyulj gyorsan,  

gyermekem! 
 

 

Ternyila Pál: 
 

Égi fehér nyáj ez, 

mire a tüzes  

farkas fejét 

lehajtja. 
 

 

Keczely Gaby: 
 

Párnára óvatlan 

lehajtom fejem, 

máris alszom 

csendesen. 
 

 

Márton Csilla: 
 

Az ágy éke a két 

díszpárna, kézzel 

varrott, míves 

ereklye.
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SZIGET 
 

 
Sági Klári: 
 

Egy sziget szívemben 

tiéd, gyermekem,  

velem leszel 

ott mindig. 

 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Az életünkben van 

sok szép pillanat, 

kis szigetek, 

s boldogság... 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Körülölel a csend. 

Elszigeteltél. 

Fájón szorít 

bánatunk. 

 

 

Petres Katalin: 
 

Hajótörött lettem, 

bezárt szigetről 

digi-palack 

üzenet. 

Jószay Magdolna: 
 

Békeszigetemre 

nem engedek mást, 

legyen nála 

olajág! 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Mint víz a szigetet, 

úgy folyja körbe 

a szívemet 

szép szavad. 

 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Egy sziget hullámok 

között: hánykódó 

sorsom célja. 

Nem lelem. 

 

 

Koós László geleji: 
 

A drága jó szíved  

kedves szigetem 

dobbanását 

jól érzem 
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Gáspár Klára: 
 

Dübörgő ritmusok,  

harsogó zene, 

képzelt riport,  

Sziget-feszt. 
 

 

Gyergyói Edit: 
 

Csendes fényességgel 

töltődik Lelkem – 

ez a Béke 

szigete. 
 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Kék tenger tükrözi 

az eget, arany 

nap csillan át 

magányon. 
 

 

Tóth Lászlóné Panni: 
 

Legyél sziget ahol 

menedékre lel 

sérült lélek 

fájó test 
 

 

Keczely Gaby: 
 

Lakatlan szigetem, 

minden vagy nekem! 

– Szívdobbantó 

oázis. 

Braun Rózsa: 
 

Létszigetem lettél, 

elbújok benned, 

védelmet nyújt  

a lelked... 
 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Otthonom menedék, 

kis sziget durva, 

szürke, zajos 

világban. 
 

 

Szabó Edit Irma: 
 

Az élet százszorszép, 

ha megteremted 

lélekutad 

szigetét. 
 

 

Ternyila Pál: 
 

Kis kalóz sziget e 

szív és te vagy az 

óceán mi 

átölel 
 

 

Pásku Erzsébet: 
 

A legkisebb sziget 

szíved csücskében 

láthatatlan: 

én vagyok.
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VÍZCSOBBANÁS 
 

 
Klotz Mária: 
 

szerelmünk csobbanás 

egymás testében 

megmártózva 

létezünk 

 

 

Péteriné Jencski Erzsébet: 
 

Vízcsobbanásban is 

a hangod hallom, 

csak lubickolsz, 

víg dallam... 

 

 

Tóth Lászlóné Panni: 
 

Vízcsobbanásnál nagy 

víztükör rezzen 

köröket ír 

egy kavics 

 

 

Jószay Magdolna: 
 

Kavics csobban lágyan, 

gyűrűzik a víz, 

vízitündér 

ébredez'. 

Gyergyói Edit: 
 

Vízcsobbanás – kavics 

repül a tóba, 

hullámgyűrűk 

ringanak. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Gyűrűket vet a szó, 

amit lelkemre 

dobtál. Felszín 

alatt kő. 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Elhajítsam bűnöm? 

Nagyot csobbanna. 

Csöndben tovább 

cipelem. 

 

 

Bartalovics Terézia: 
 

"Csobog a langyos víz..." 

De szép ez írás! 

Megfürdöm én,  

légy enyém! 
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Márton Csilla: 
 

Spirális körforgás, 

vízben csobbanás, 

egy kő volt az, 

célba ér. 
 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Egy szikla csobbant a 

csendes folyóba. 

Idővel majd 

kavics lesz. 
 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Vízesés zuhog le, 

csipke-cseppekkel, 

csobban, olvad 

patakká. 
 

 

Holécziné Tóth Zsuzsa: 
 

Erdei patakban  

csobban a víz. Őz  

riad, madár  

rebben fel. 
 

 

Szabó Edit Irma: 
 

Folyóba mártózva 

hűs csobbanással 

tisztul a test, 

s a lélek. 

Pásku Erzsébet: 
 

Vízben csobban a kő, 

fodorhullám vet, 

ráncot, szoknyán, 

sellőnek. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Apadó kútba hull 

emlékkavicsom. 

Ahogy csobban, 

könnyem is. 
 

 

Gáspár Klára: 
 

Kavicsot dobáló 

nevető gyermek 

így rajzol szép 

köröket 
 

 

Ternyila Pál: 
 

Apró vízcseppeket 

visz táncba a tó, 

de végül mind 

elenyész. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
  

Tompa csobbanás csak 

a tett, gyűrűzik, 

simul. A kő 

ott marad.
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VONZÓDÁS 
 

 
Kisznyér Ibolya: 
 

Vonzódás idején 

a vágy szemérmes, 

ébredező 

szerelem. 

 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Szád vonzza ajkamat,  

s öled ölemet,  

szíved szívem 

mágnese. 

 

 

Gyergyói Edit: 
 

Első pillanatban 

tudtuk, - nem csupán 

vonzódás – ez 

szerelem. 

 

 

Gáspár Klára: 
 

Vonzódás, ölelés, 

csókok, nevetés, 

átkarol a 

szerelem. 

Sági Klári: 
 

Ha én mágnes lennék, 

nem taszítanék, 

minden szépet  

vonzanék. 

 

 

Radnóti Léda: 
 

Nehéz a szerelem 

fájó gyötrelem 

vonzódásom 

követem 

 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Valami hozzád húz, 

okát ne keresd, 

én sem tudom, 

csak érzem. 

 

 

Tuboly Erzsébet: 
 

Mágnesként vonzanak 

távoli tájak. 

Odajutni: 

vágyálom. 
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Horváth-Tóth Éva: 
 

Azokhoz vonzódunk, 

akik mihozzánk 

hasonlóak. 

Tükrözünk. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Piszkos kőrengeteg. 

Húz, vonz, lök, taszít. 

Vallomásnak  

így kevés. 
 

 

Szabó Edit Irma: 
 

Lélekesszenciánk 

forgószínpadán 

vonzódásunk 

éteri. 
 

 

Jószay Magdolna: 
 

Kölcsönös vonzódás 

nagy erőket rejt. 

Olyat, milyet 

más nem sejt. 
 

 

Petres Katalin: 
 

Rejtelem, kegyetlen, 

mégis mágikus 

a vonzódás 

törvénye. 

Kisznyér Ibolya: 
 

A szerelem vára 

vonzódáson áll, 

mint a mese, 

oly csodás. 
 

 

Kutasi Horváth Katalin: 
 

Kölcsönösen vonzzon 

valami minket, 

enélkül nincs 

szerelem. 
 

 

Horváth-Tóth Éva: 
 

Bőrömön a mámor, 

mint mágnes vonzza 

ujjbegyeid  

vasporát. 
 

 

Kisznyér Ibolya: 
 

Vonzódás érzése 

a múltba merült 

illúzió 

emléke. 
 

 

Sági Klári: 
 

Nincs nagy titok, rejtély, 

vonz a szerelem,  

minden embert 

delejez.
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