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Előszó
A Pundurka csoportban 19 hét alatt 19 sokat mondó, jól ismert szimbólumot vettünk sorra betűrendben. 19-1 válogatott pundurka került
ebbe a gyűjteménybe minden hét gondolati terméséből, és ennyiszer
19-1 szótagba sűrített érzés, vágy, megállapítás. Igen, az összesen 19 x
(19-1) = 342 versike.
De milyen összetett jelképekről is van szó? A kísértés és a csábítás gyümölcse, az alma; az újjászülető élet jelképe, a búza; a családok, a mesterségek, az államok, városok címere; a bölcsességet megjelenítő dió; az élet és a halál, az örök fejlődés: a fa; az örökkévalóság, a végtelenség, a zártság: a gyűrű; a változás, fejlődés, növekedés-fogyás, újászületés-újrakezdés, azaz a hold; az egymással szemben álló, mégis egymást kiegészítő, egyensúlyban álló erők, a jin-jang;
az állandóság, a folyamatosság, az ismétlődés, a tökéletesség szimbóluma, a kör; a szellemi létezésre ébredő anyag jelképe, a női ölet idéző
lótusz; az egyensúlyra törekvés, a megfontolás eszköze: a mérleg; az
éltető energia, a meleg, a fény, a tudás, a remény sugárzója: a nap; a
béke, a jólét megtestesítője: az olajág; az optimizmus, a dimamizmus,
a benső utazás megjelenítője: a spirál; a védelem, az élet szimbóluma,
mely kitárja számunkra a horizontokat: a szem; az élet keletkezésének színtere, az erő, a tömeg, a legyőzhetetlen hatalom megtestesítője: a tenger; az Adytól jól ismert, fojtogató, égig nyúló gizgazokat
termő Ugar; a végtelen bölcsesség, az együttérzés, a hosszú élet, a
folytonosság megjelenítője, a végtelen csomó és a József Attila által
megénekelt zöld vadon — mellyel ifjúságát azonosította — jelenik
meg sorra a pundurkákban.
19 + 8 = 27 szerző próbálta szavakba önteni a bonyolult, sokszorosan
összetett szimbólumok jelentését, 19 + 8 költő sajátos, egyedi szemszögéből gondolhatjuk újra, ízlelgethetjük a különös, egyéni ízeket, árnyalatokat. „Jelképek erdején át visz az ember útja” — írta Baudelaire,
s mi is ezeken át vezetjük olvasóinkat.
Kutasi Horváth Katalin
1

PUNDURKA 5.

ALMA
Horváth-Tóth Éva:

Leslie Pintye:

Lehet piros, sárga
vagy zöld, nap fénye
alma héján
cukros pír.

Húsvétkor szavaltam:
„...az aranyágon
aranyalma
hervadoz...”

Leslie Pintye:

Kutasi Horváth Katalin:

Lám,”Szeretném, ha vadalmafa lennék…”
– írta József
Attila.

Ízletes almákba
harapdostam én,
édes tudást
kóstoltam.

Kisznyér Ibolya:

Sági Klári:

Évát csábította
tiltott almafa,
fájó kínja
az ára.

Fájától messzire
esett az alma.
Szomorkodik
a család.

Gáll Júlia:

Kisznyér Ibolya:

Ha én alma volnék,
úgy elgurulnék,
soha meg nem
találnál

Aranyalma-díszek
karácsonyfákon
gazdagságot
ígérnek.
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Kutasi Horváth Katalin:

Horváth-Tóth Éva:

Erisz nem szít viszályt
– nem kell már hozzá –,
aranyalmát
nem gurít.

Alma volt a jelem
az óvodában,
nevem: Éva.
Véletlen?

Szabó Eszter Helka:

Kutasi Horváth Katalin:

Vírus vitte vállán
az almásládát.
Kiürült az
odaát.

Keble halma édes,
almaként csábít,
dekoltázsa
felfedi.

Jószay Magdolna:

Gáll Júlia:

Az alma néha lop.
Egy ismerősöm
odahagyta
fogsorát.

Virágzó almafám
szirmai hullnak,
akárcsak a
hópihék.

Leslie Pintye:

Kisznyér Ibolya:

Királyunk jelképe:
a Szent Korona,
országalma
és jogar.

Országalma vágya
hatalom álma,
ám rossz kézben
átkot hoz.

Holécziné Tóth Zsuzsa:

Leslie Pintye:

Tiltott fáról almát
enni: ősi bűn
ez, ily‘ nagyot
vétkezni!

Professzorom szerint
az Alma Mater
minden évben
visszavár.
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PUNDURKA 5.

BÚZA
Horváth-Tóth Éva:

Szabó Eszter Helka:

Búzamezőn a szél
arany kalászban
kenyér álmát
ringatja.

Ha én búza lennék,
időben érnék.
Ne féljetek,
lesz kenyér!

Kutasi Horváth Katalin:

Holécziné Tóth Zsuzsa:

Búzavirág kékje
s pipacs pirosa
vidámítja
kalászod.

„Érik és hajlik a
búzakalász…” – Jó
kenyér lesz majd
belőle.

Jószay Magdolna:

Radnóti Léda:

Érett búzakalász
arcon simított,
„kenyér leszek” –
susogott.

Búza közé szállt a
dalos pacsirta,
a bánatát
kisírta.

Sági Klári:

Joó Brigitta:

Tengerként hullámzik
aranyos színben,
ékessége
hazánknak.

A búzaszálakat
megtáncoltatja
a pusztító
szélvihar.
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Radnóti Léda:

Szabó Eszter Helka:

Búzatábla közé
rózsaszál került
népdalokban
üdvözült

Ha én búza volnék,
koldusnak adnék
kalászomból
szemeket.

Kutasi Horváth Katalin:

Kisznyér Ibolya:

Szerte búzamező,
ó, Váci Mihály,
s benne pipacs
lángol már.

Zöld-tenger mezőkön
arannyá érik,
életté lesz
kalászban.

Péteriné Jencski Erzsébet:

Tuboly Erzsi:

Ringó búzamezők
termékeny öle –
életadó
boldogság...

Búzakalász-tenger
hullámzik lágyan.
Nap aranya
érleli.

Kisznyér Ibolya:

Leslie Pintye:

A test tápláléka
a mag csodája,
lelket épít
mítosza.

A Hispán Maximus
Germán földön egy
búzakalászt
simogat.

Holécziné Tóth Zsuzsa:

Gáll Júlia:

Új kenyér ünnepén
gondolj arra is,
ki a búzát
termelte!

Búzatábla rejti
a kis fürjeket –
aratásig
megnőnek.
5

PUNDURKA 5.

CÍMER
Horváth-Tóth Éva:

Sági Klári:

Hortobágy címerén
ló hátán csikós,
ezüstgém, s híd.
Kis falum.

Nemesek, főurak
kastélyainak
homlokzatán
díszeleg.

Joó Brigitta:

Jószay Magdolna:

Korona és kereszt;
piros, fehér, zöld;
hasított pajzs,
hegyes talp.

Főnixmadár, bárány,
nap és pálmafa
él városunk
címerén.

Kutasi Horváth Katalin:

Gáspár Klára:

Ez a címer mesél:
múltunkat őrzi,
megszólítja
jelenünk.

Pajzson az öt torony,
csillag és a hold:
városomnak
címere.

Szabó Eszter Helka:

Szabó Eszter Helka:

Piros, fehér, zöld szín.
Koronán kereszt.
El nem ereszt.
Címer ez.

Zsidótemetőben
kövön kutya fut.
Egy sintérnek
címere.
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Tuboly Erzsi:

Kisznyér Ibolya:

Családunk címere:
oroszlán karddal
kék ég alatt
zöld mezőn.

Gazdag szimbólumok:
apró képekkel
pajzs-alapon
hű kincsek.

Kutasi Horváth Katalin:

Radnóti Léda:

Ha a név kötelez,
címerünk éppúgy:
sokat mondó,
látványos.

Lovagoknak készült
címeres pajzsok –
cifra mintás
ciráda

Jószay Magdolna:

Holécziné Tóth Zsuzsa:

Kukoricaföldön
jól elfáradtunk,
címereztünk
egész nap.

Címerünk mára csak
státuszszimbólum.
Letűnt idők
hírnöke.

Péteriné Jencski Erzsébet:

Radnóti Léda:

Kalapács és búza,
fönt vörös csillag,
Rákosiék
címere...

Barátai mondják:
címeres ökör,
felvállalja
vidáman.

Gáll Júlia:

Kutasi Horváth Katalin:

Családi címerről
sokan álmodnak,
keveseknek
adatott.

Lovagokat idéz,
bajvívást és vért,
megszólaltat
csatazajt.
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PUNDURKA 5.

DIÓ
Szabó Eszter Helka:

Leslie Pintye:

Aszfaltjárdát repeszt.
Kalodát törne
egy diófa
gyökere.

Koldus és királyfi.
Királyi pecsét
diótörő
koldusnál.

Horváth-Tóth Éva:

Horváth-Tóth Éva:

Szél kócol lombokat,
dióíz koppan
a pázsiton,
itt az ősz.

Szüleim kertjében
diófa lombja
súgja papám
mosolyát.

Joó Brigitta:

Tuboly Erzsi:

Aranylóan fénylő
papírköntösben
a fenyőfán
díszeleg.

Problémamegoldás:
gondosan, lassan
kemény diót
feltörni.

Kutasi Horváth Katalin:

Kutasi Horváth Katalin:

Vágynyilam átszökött
csonthéjam falán,
amit őrzök –
megvéd tán.

Csonthéjamat féltem,
oly könnyen török,
összeroppant
Élet úr.
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Szabó Eszter Helka:

Péteriné Jencski Erzsébet:

Cinkét éhségtől ment
néhány szem dió.
Párkányomon
tálalom.

Aranydió a fán,
alma mosolyog
karácsonykor,
szép emlék...

Gáll Júlia:

Holécziné Tóth Zsuzsa:

Diófa árnyéka
alatt lopott csók
indította
szerelmünk

Jaj de jó a dió,
a tortákba ez
való! Vagy kelt
kalácsba?

Jószay Magdolna:

Kutasi Horváth Katalin:

Nagyapám ültette
ezt a diófát.
Különleges
hagyaték.

Bár megérett dióm,
avassá válik,
keseredik
szám íze.

Kisznyér Ibolya:

Jószay Magdolna:

Diófát ültetni,
bölcsek úgy vélik,
jövő hite,
a remény.

Rég, a gyerekkorban
diófán ülve
szőttük legszebb
álmaink.

Gáll Júlia:

Gáll Júlia:

Diót törtem este,
daráltam reggel,
bejglit tölti
édesen.

Diótörőt néztem
lélegzet nélkül,
csodálattal,
szájtátva.
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PUNDURKA 5.

FA
Trási Edina:

Bartalovics Terézia:

Mint végtelen erek
Szövik be a fák
Gyökerei
A Földet

Fenn hordod az orrod,
hisz' büszke fa vagy.
Száz éve már
lenézel.

Horváth-Tóth Éva:

Joó Brigitta:

A lélek nem vész el.
A fák lombja közt
emlékekről
susog majd.

Őszi lombkorona
díszes levelét
lehullajtja
a fűre.

Szabó Edit Irma:

Tuboly Erzsi:

Erdőjáró úton
fényköntösbe bújt
fatörzseket
ölelek.

Madaraknak otthont,
télen oltalmat
ad dús lombú
fenyőfa.

Kutasi Horváth Katalin:

Radmila Marković:

Tetejetlen fának
sok-sok ágboga
félelmet bont
szívünkben.

Fa tövében ültem,
törzsének dőltem,
dédelgettem
a lelkem.
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Sági Klári:

Kutasi Horváth Katalin:

Gyakran megölellek,
én drága férjem,
életadó
fám te vagy.

Fa vagyok, így virág
lehetsz ágamon,
s virágomon
harmat légy!

Szabó Edit Irma:

Kisznyér Ibolya:

Égig érő fákon
angyalmadarak
éneklik a
naphimnuszt.

Népművészet titka
rejti mintákban
a világfa
lényegét.

Buday Éva:

Gáspár Klára:

Fának ölelése
erőnlétet ad,
az árnyéka
hűvöset.

Lombja árnyékában
nyugalomra lelsz,
harmonikus,
zöld béke.

Szabó Eszter Helka:

Péteriné Jencski Erzsébet:

Gyökérrel üzennek
egymásnak a fák.
Nap öleli
az egykét.

Ha bánatos leszel,
ölelj meg egy fát,
s megvigasztal,
meglátod....

Jószay Magdolna:

Radnóti Léda:

Életmentő lehet
a fa árnyéka
forró nyári
napokon.

Aranyalmafácska,
szelíd nyírfácska,
szomorú fűz
gondot űz.
11

PUNDURKA 5.

GYŰRŰ
Kutasi Horváth Katalin:

Szabó Eszter Helka:

Nem a gyűrűn múlott
örök hűségünk –
összenőttek
lelkeink.

Csókkal jutalmaztál,
majd meggyűrűztél.
Kis karikád
kötelez.

Horváth-Tóth Éva:

Sági Klári:

Az igaz szerelem
gyűrű nélkül is
igaz, s épp oly
végtelen.

Gyűrűt adtam neked,
szerelmem jelét,
hűségedért
cserébe.

Trási Edina:

Leslie Pintye:

Ígéreted annyi
Mint tóba dobott
Kő után a
Vízgyűrű

A gyűrűk ura volt.
Csollány Szilveszter
élet-halál
között küzd.

Joó Brigitta:

Budai Orsolya:

A gyűrű fényesebb
foglalatában
rejtőzködik
a gyémánt.

Végtelen körforgás
kezdet és végzet
örök násztánc
Mindenség
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Szabó Edit Irma:

Kutasi Horváth Katalin:

Égi végtelenben
egy vagyok veled,
védenek a
gyűrűid.

Gyűrűznek szavaid,
körbeölelnek.
Bezárultak
vágyaink.

Kisznyér Ibolya:

Sági Klári:

Csendül a gyűrű lent,
sértett haraggal,
az esküszó
hamis volt.

A szüzek gyűrűjét
apácák kapják,
Krisztus az ő
jegyesük.

Jószay Magdolna:

Gáspár Klára:

Kiskorunkban ültünk
a fűben, gyűrűt
vadvirágból
kötöttünk.

Örökre a tiéd,
gyűrűd jelezte,
de ezt elméd
feledte.

Terézia Bartalovics:

Kisznyér Ibolya:

A kör ím bezárul,
Ez végtelen út.
Köréd fonom
gyűrűmet.

Szerelem hevében
kovácsolódik,
tüzét két fél
őrzi majd.

Péterné Jencski Erzsébet:

Léda Radnóti:

Fák évgyűrűikben
őriznek minden
emléket, mi...
szívünkben...

Örökkévalóság,
zártság, végtelen:
ezt jelenti
a gyűrű
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PUNDURKA 5.

HOLD
Joó Brigitta:

Horváth-Tóth Éva:

A fény árnyjátékot
űz a holdfényben,
szürkületben
csatát vív.

Házak gerincén ül,
ezüstje csorog
cserepeken,
fogyó hold.

Gáll Júlia:

Kutasi Horváth Katalin:

Holdfényben lengedez
szomorúfűznek
jégkristályos
levele.

Napfivér, Holdnővér
Naphimnuszt dalol
a természet
lágy ölén.

Tuboly Erzsi:

Sági Klári:

Holdsajka lágyan ring
égi tavon. Nézd,
a holdbéli
csónakos!

A Föld kísérője,
hű útitársa,
éjszakáink
lámpása.

Péteriné Jencski Erzsébet:

Jószay Magdolna:

Holdsugarat fonok
tóparti fákra,
s mesélek még
száz csodát...

Úgy képzelem, a Hold
rejtélyes titok.
Néha üzen
az éjben.
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Kutasi Horváth Katalin:

Radnóti Léda:

Hogyha a hold kerek,
reményt ébresztget,
ám ha sarló,
elkaszál.

Változás jelképe
újjászületés
újrakezdés
ideje

Kisznyér Ibolya:

Joó Brigitta:

Űrhajós sétája,
híres lépések
évmilliók
porában.

Telihold közepén
kirajzolódik
a szárnyaló
tündérlány.

Petres Katalin:

Tuboly Erzsi:

Mosolygó telihold
küld üzenetet,
álmodj szépet,
gyermekem!

Patak kristálytükrén
holdfény ragyogott.
Álmodoztunk
boldogan.

Holécziné Tóth Zsuzsa:

Horváth-Tóth Éva:

Szentimentálisan
lesem a holdat:
visszavágyom
tehozzád.

A hold magányánál
csak enyém nagyobb
talán, hisz nincs
csillagom.

Szabó Eszter Helka:

Kutasi Horváth Katalin:

Földkelte a Holdon.
Steril csírát bont
szkafanderben
a remény.

Ady csonka holdja
sokszor megkísért –
úgy hiányzik
valami!
15

PUNDURKA 5.

JIN-JANG
Horváth-Tóth Éva:

Kutasi Horváth Katalin:

Vagyok jó és rossz is,
s hogy menny vagy pokol,
rajtad is áll.
Szeress jól…

Átkok és áldások,
árnyak és fények
kavarognak
szüntelen.

Tuboly Erzsi:

Jószay Magdolna:

Szüntelen forgásban.
Egymásnak feszül
árnyék és fény.
Nincs győztes.

Tökéletes felek
hullámzó ívben
ragaszkodnak
egymáshoz.

Pásku Erzsèbet:

Sági Klári:

Mikor férfi és nő
összefonódik
tűz a vízzel
nászra lép

Egy burokban két test
egymáshoz nőve,
nem válnak el,
testvérek.

Trási Edina:

Szabó Edit Irma:

Lélek ha nincs teste
Test lélek nélkül
Üres világ
Árnyéka

A lélekegyensúlyt
fény és sötétség
csak egységben
teremti.
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Gáspár Klára:

Radnóti Léda:

Gyere, légy a Jangom!
Párját kérte Jin.
Összebújunk
idekinn.

Lágyság és keménység
két véglet együtt
mint az élet
fent és lent

Kisznyér Ibolya:

Kisznyér Ibolya:

Ősi tudást őrzők –
örök változás
folyójáról
mesélnek.

Csodás női tánc volt,
benne férfi-én,
dráma, öröm,
egész lét.

Joó Brigitta:

Sági Klári:

A kozmikus erők
egymással szemben,
ősidőktől
fennállnak.

Örök ellentétek
az árnyék és fény,
mégsem válnak
soha szét.

Szabó Eszter Helka:

Kutasi Horváth Katalin:

Jin és jang párharca
iszapbirkózás.
Hol ez, hol az
van felül.

Bízz az egyensúlyban!
Helyreáll lelked,
a természet
része vagy.

Péteriné Jencski Erzsébet:

Joó Brigitta:

Itt minden relatív.
Tűz és víz vagyunk.
Egymás ellen:
Kos és Rák…

Energiaként hat,
látom együtt az
esőcseppek
forgását.
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PUNDURKA 5.

KÖR
Joó Brigitta:

Sági Klári:

Telihold körívét
körüljárja a
harmónia,
s végtelen.

Egy év telik el, míg
Földünk körbeér,
megkerüli
a Napot.

Kutasi Horváth Katalin:

Szabó Eszter Helka:

Körbezár magányom.
Csonthéjam megvéd.
Kitörhetek
belőle?

Egyiptomi „falu”
hieroglifán.
Kört formázó
közösség.

Horváth-Tóth Éva:

Tuboly Erzsi:

Ha szívem kör volna,
te lennél az iksz
a közepén,
míg dobog.

Szeretet mércéje
krétakör-próba.
Dönt a bíró,
jól ítél.

Tuboly Erzsi:

Gáll Júlia:

Életköreink lám,
szűkülnek egyre.
Fényspirállá
változnak.

Körforgás életünk.
Ha megszülettünk,
meg is halunk,
ne feledd!
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Kisznyér Ibolya:

Szabó Eszter Helka:

Természet körei
a fák gyűrűi,
életkorát
számolják.

Örökkévaló? Van.
Ölelésedben
koncentrikus
szívkörök.

Jószay Magdolna:

Radnóti Léda:

Még sok teendő vár,
mielőtt a kör
idő előtt
bezárul.

Kör közepén állok,
tisztán nem látok,
betakarnak
könnyeim.

Szabó Edit Irma:

Kutasi Horváth Katalin:

Végtelen teljesség,
örömkörbe zárt
lélekszavú
védelem.

Keselyűk köröznek
a fejem fölött,
megérezték
végzetem.

Péteriné Jencski Erzsébet:

Kisznyér Ibolya:

Óriáskerék már
az életünk, most
leszálló ág
a sorsunk...

Mágikus védelem:
szentelt krétával,
szép imával
rajzolt kör.

Holécziné Tóth Zsuzsa:

Holécziné Tóth Zsuzsa:

Lepke forog körbe
a lámpa körül.
Gyors röpte már
haláltánc.

Koncentrikus körök.
Vízcsepp rajzolja
a folyóba, s
eltűnik.
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PUNDURKA 5.

LÓTUSZ
Szabó Edit Irma:

Sági Klári:

Kerek párnán ülve
meditáltam, míg
szívmezőmben
lótusz nyílt.

Különleges növény,
víz a paplana,
Holdra fekszik,
Napra kél.

Szabó Eszter Helka:

Horváth-Tóth Éva:

Lelked lótuszfehér.
Merülnék múltad
szeplőtelen
méhébe.

Kertemben zümmögő
méh vagy, lótuszom
szirmán csikland
forró nyár.

Tuboly Erzsi:

Kisznyér Ibolya:

Tündérek rózsája
szép lótuszvirág,
élet sarjadt
kelyhéből.

Mint báli ruhában
tündérek tánca,
a víz tükrén
úgy ragyog.

Horváth-Tóth Éva:

Szabó Edit Irma:

Hószín lótusz szirma
vízgyöngyöt dajkál,
csobban a tó,
békanász.

Meditálás közben
minden csakrámban
színes lótusz
virágzik.
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Kutasi Horváth Katalin:

Szabó Eszter Helka:

Tavirózsák között
békák szemében
emlék dülled,
s már loccsan...

A Könnyek Tavában
kinyílt a lótusz.
Tisztára mos
a szirma?

Horváth-Tóth Éva:

Horváth-Tóth Éva:

Nézőpont kérdése:
a lótuszt látod,
vagy a békát
mellette?

Sóhajnyi rezdület –
nyáresti szellő
lótusz szirmán
elpihen.

Jószay Magdolna:

Kisznyér Ibolya:

Víz tetején lebeg
a lótuszvirág,
kis zöld béka
álmodik.

Hold soha nem látja,
a Nap ismeri,
szép virágát
kibontja.

Péteriné Jencski Erzsébet:

Kutasi Horváth Katalin:

Kis, kerti tavamban
lótuszvirágok
kék pillangót
dajkálnak...

Lótusz szirmaiban
reménység nyílik,
becsukódik
majd lágyan.

Radnóti Léda:

Péteriné Jencski Erzsébet:

Héra szent növénye
örök életet
felejtést is
jelenthet

Tavirózsáimon
a felkelő nap
vígan játszik,
udvarol...
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PUNDURKA 5.

MÉRLEG
Joó Brigitta:

Szabó Edit Irma:

Mutatók ingáznak
jobbra-balra, csak
a sors tudja,
hol áll meg.

Néha kibillen a
lélekmérlegünk.
Teremts békét,
egyensúlyt!

Péteriné Jencski Erzsébet:

Sági Klári:

A szeretethez nem...
nem kell mérleg, azt
tékozolni
is lehet…

Meggondolatlanság
rossz útra vihet,
tetted előtt
mérlegelj!

Kutasi Horváth Katalin:

Tuboly Erzsi:

Majd mérlegre kerülsz,
s hogy hány kiló vagy,
előbb-utóbb
kiderül.

Belső mérleg méri,
igaz vagy hamis,
amit hallasz,
amit látsz.

Horváth-Tóth Éva:

Kisznyér Ibolya:

Csak az agy mérlegel,
a szív sohasem,
mert nem tud, csak
szeretni.

Justitia vétlen
hamis eskünél,
mérleg inog,
kardja hull.
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Jószay Magdolna:

Radnóti Léda:

Kíváncsi vagyok, hogy
vajon mennyire
mérlegképes
a mérleg.

Igazságérzetünk
egyensúlyban van
okosságunk
oldalán

Szabó Eszter Helka:

Joó Brigitta:

Istennő, lásd, mit mérsz,
szabadságot, kínt?
Mérleg, nyelved
pártatlan.

A gyermeki kotta
vidám dalra kel,
mérleghintán
énekel.

Kutasi Horváth Katalin:

Kutasi Horváth Katalin:

Ha mindig mérlegelsz,
mikor élsz végre?
Kockáztasd, hogy
kibillensz!

Kiakadt mérlegem,
szívem nem bírt már
ilyen súlyos
terheket.

Petres Katalin:

Horváth-Tóth Éva:

Kiölti a nyelvét,
kacag a mérleg:
sudár derék?
Elmúlt rég!

Szavadat, szívemet
mérlegre tettem,
nem lelem az
egyensúlyt.

Holécziné Tóth Zsuzsa:

Petres Katalin:

Ha szíved vezeti
lépteidet, nem
mérlegel. Te
döntesz majd.

Mikor lesz egyensúly?
Megmérettetik
az igazság –
odaát.
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PUNDURKA 5.

NAP
Kutasi Horváth Katalin:

Kisznyér Ibolya:

Élteted bolygónkat,
keringőre hívsz,
megfordulunk
utánad.

Néha aranygolyó,
máskor tűzforrás,
oly sokféle
látomás!

Horváth-Tóth Éva:

Kutasi Horváth Katalin:

Egyetlen fénysugár
szivárványt rajzol
az esőből.
Nap-varázs.

Ugyanaz a nap süt,
s alig melegít.
Oly rideg lett
világunk!

Gáll Júlia:

Horváth-Tóth Éva:

A csend erejéből,
a Nap fényéből
építsétek
váratok!

Mint bolygók Nap körül,
gondolataim,
úgy keringnek
körötted.

Sági Klári:

Kisznyér Ibolya:

Csillagok és bolygók
népesítik be,
titokzatos
naprendszer.

Égen járja útját,
mikor elvonul,
fényéből ad
a Holdnak.
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Jószay Magdolna:

Radnóti Léda:

Sokan nyárimádók,
perzselő nappal.
Nekem elég
az árnyék.

Energiaközpont,
hatalom, tudás,
remény, erő,
fény, idő.

Joó Brigitta:

Péteriné Jencski Erzsébet:

A nap melegsége
lelkemnek üzen,
napsugarak
ölelnek.

Kék pillangószárnyak
napsugarakból
hálót fonnak:
boldogság....

Szabó Eszter Helka:

Kutasi Horváth Katalin:

Milyen napra virradsz,
ablaktalan lét?
Sosem süthet
úgy a nap.

Vidámabb a kedvem,
hogyha rám ragyogsz,
fényes napként
tündökölsz.

Holécziné Tóth Zsuzsa:

Horváth-Tóth Éva:

„A nap szerelmese”
Munkácsyról szól,
életrajzi
regénye.

Ujjaidban napfény
lakik, hisz’ minden
érintésed
felhevít.

Szabó Edit Irma:

Kisznyér Ibolya:

Arany napköntösben
még a versek is
fényesebben
ragyognak.

Reggel lassan ébred,
arany reményt ad,
bíbor nyugta
szép éjt hoz.
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PUNDURKA 5.

OLAJÁG
Kutasi Horváth Katalin:

Gáll Júlia:

Olajággá válok,
békévé leszek,
elhozom a
megnyugvást.

Olajágat tűzök
minden kapura,
hogy a békét
hirdesse.

Szabó Eszter Helka:

Sági Klári:

Tenger fészbúkos lájk,
sok-sok olajág.
Békét sóhajt
a világ.

Többé nem kell fegyver,
mindenki fogjon
olajágat
kezébe!

Leslie Pintye:

Gáspár Klára:

Jézus az Olajfák
hegyén megpihent.
Olajágat
szél ringat.

Íme az olajág:
baráti béke,
békés barát
reménye.

Horváth-Tóth Éva:

Radnóti Léda:

Szelíd galamb a szó,
olajág fakad
a megértés
talaján.

Béke olajága
engedékenység
gesztusaként
szerepel.
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Kutasi Horváth Katalin:

Jószay Magdolna:

Olajágért szállok,
sietek vissza.
Ne csak romok
várjanak!

Az újjászületés,
a béke, remény
jelképe az
olajág.

Kisznyér Ibolya:

Pásku Erzsébet:

Galamb olajággal:
Noé reménye,
szép, új világ
hírnöke.

Nehéz az olajág,
csőr nem bírja el,
alázuhan,
porrá ég.

Sági Klári:

Radnóti Léda:

Olajág levele
a földre esett,
szemünk tele
könnyekkel.

Béke és barátság,
örömmel teli,
nyugodt élet
az álmunk.

Szabó Eszter Helka:

Szabó Eszter Helka:

Olajágat hozó
galamb marad-e?
Agyonlövik
ágastul?

Galambom, ne ejtsd el
olajágadat!
Ágam, rejts el!
Tajtékzom.

Kutasi Horváth Katalin:

Kisznyér Ibolya:

A csőrömbe veszlek,
vigyázok reád,
mindenhová
elviszlek!

Olajág zöldjében
a béke csendje
csillog, ragyog,
reményt ad.
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PUNDURKA 5.

SPIRÁL
Koós László geleji:

Horváth-Tóth Éva:

A szél és vízörvény
forog és szűkül –
természeti
törvény ez

A szív magányának
csigalépcsőin
gyilkos spirál
a közöny.

Tuboly Erzsi:

Szabó Eszter Helka:

Spirálködök messze
galaxisok tán,
már csak ősi
fényük él.

Harminchárom lépcső.
Krisztusi csiga.
Kitől tanult
az az ács?

Kutasi Horváth Katalin:

Sági Klári:

Begyorsult a világ,
spirális erő
szippant le a
pokolba.

Lokniba fésülte
anyám a hajam,
spirálokba
rendezte.

Jószay Magdolna:

Jószay Magdolna:

Spirálfüzetembe
írogattam rég
titokban a
verseim.

Örvény jut eszembe,
ha spirált látok.
Gyors, áramló
alakzat.
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Gáll Júlia:

Kisznyér Ibolya:

életünk nem egyéb,
mint töretlenül
fel, le mozgó
nagy spirál

Örökítő spirál
titkok tudója,
személyiség
kis kulcsa.

Kisznyér Ibolya:

Kutasi Horváth Katalin:

Tekeredő spirál,
mint kígyó a fán,
vedd le almád,
sorsod ez!

Elkapott az örvény,
mélységekbe húz
erőteljes
spirálja.

Péteriné Jencski Erzsébet:

Horváth-Tóth Éva:

A „Spirál” című film
a visszatérő
helyzeteket
elemzi...

Gondolatspirálom
csodás magja vagy,
lelkem köréd
fonódik.

Radnóti Léda:

Szabó Eszter Helka:

Ha kiegyensúlyoz,
romba is dönthet
jelképesen
yin és yang.

Csigaházban mormol
a Pannon-tenger.
Múltunk megfojt
jövőnkkel.

Tuboly Erzsi:

Kisznyér Ibolya:

Ördögszekér szalad
a poros úton.
Tölcsérében
madártoll.

Ciklon örvénylik fent,
haragvón pusztít,
kint szél ordít,
bent csend ül.
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PUNDURKA 5.

SZEM
Kutasi Horváth Katalin:

Joó Brigitta:

Barna szemeidben
felismerés gyúlt,
fájdalmasan
pislákolt.

Egy hatalmas sziklán
egy kerek szemmel
járkálnak a
küklopszok.

Leslie Pintye:

Horváth-Tóth Éva:

Mi igazán fontos
– így Exupery –,
láthatatlan
a szemnek.

Csak a szemembe nézz,
és a fényt keresd,
megtalálod
lelkemet…

Horváth-Tóth Éva:

Leslie Pintye:

Ha nem látná szemem,
hát dioptriát
javít rajta
a szívem.

Olvasztott acélban
feltűnő szempár.
Terminátor
búcsút vesz.

Gáll Júlia:

Sági Klári:

Ha szemed tükrében
látom arcomat,
sokkal mélyebb
az érzés.

Benne az igazság,
jóság, gonoszság,
mindent tükröz
a szemünk.
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Kutasi Horváth Katalin:

Péteriné Jencski Erzsébet:

Szemedben egy világ
tárulkozott fel,
ám lehunytad
örökre.

Szem a lélek tükre,
szemedbe néztem,
lelked tiszta,
szeretlek...

Szabó Eszter Helka:

Ignáth Imréné:

Szemünk világa kincs.
Mégsem látjuk meg
a jó lelket
időben.

Gyerekeink nekünk
a szemünk fénye
megőrizzük
az érzést

Kisznyér Ibolya:

Kutasi Horváth Katalin:

Csillagként ragyognak
fiatal szemek,
lelkesedés
fényei.

Lelkemnek tükre vagy,
elárulsz mindig,
megmutatod,
mit érzek.

Radnóti Léda:

Holécziné Tóth Zsuzsa:

Könnyekkel szemében
mosolyogva néz,
fájdalmas arc
megigéz.

Szemezgetünk. Milyen
találó szó ez,
ha valamit
választunk!

Jószay Magdolna:

Szabó Eszter Helka:

Szavak nélkül árul
el néha többet
a lélekről
a szemünk.

Vakvilágba futnak
a menekültek.
Látják-e még
az otthont?
31

PUNDURKA 5.

TENGER
Horváth-Tóth Éva:

Szabó Edit Irma:

Tenger puha csókja
a partig futó
hullámok lágy
sóhaja.

Tenger morajában
hallani vélem
elhalkuló
hangodat.

Tuboly Erzsi:

Joó Brigitta:

Hatalmas víztömeg,
szeszélyes tenger.
Élet-halál
bölcsője.

Görög tengert óvja,
szigonnyal védi,
Poszeidón
uralja.

Sági Klári:

Leslie Pintye:

Szép, szelíd a tenger
nyugodt időben,
a viharban
megvadul.

Oran tengerpartján
Paneloux atya
vigasztalja
a doktort.

Szabó Eszter Helka:

Kutasi Horváth Katalin:

Tengerbe temették
Cousteau kapitányt.
Alámerült
titkába.

Ha elszigetelődsz,
elönt a tenger,
s messze sodor
hulláma.
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Kisznyér Ibolya:

Kalocsa Zsuzsa:

Sziklákhoz verődik,
a parton csobban,
zenévé lesz
lélekben.

Két szemed olyan, mint
a tenger vize –
elmerülök
kékjében.

Ignáth Imréné:

Gáll Júlia:

A háborgó tenger
Zord és zavaros,
Majd megnyugszik,
Tiszta lesz.

Tengerkék szemedben
minden éjszaka
elmerülök,
kedvesem.

Pitter Györgyné Enikő:

Gáspár Klára:

Végtelen vizeken
vár rám a tenger
lélekhajóm
útra kel

Alkonyatkor a nap
tengerbe fullad,
vörös égbolt
mosolyog.

Holécziné Tóth Zsuzsa:

Radnóti Léda:

Vörös-tenger partján
veled boldogan
búvárkodnék
naphosszat.

Hullámhegyek esnek
le a mélységbe
eltűnnek a
semmibe

Péteriné Jencski Erzsébet:

Kutasi Horváth Katalin:

Tengeri orgonán
hullám komponál
zeneművet
Zadarban...

Patyomkin lépcsőjén
pillantottam meg
először a
végtelent.
33

PUNDURKA 5.

UGAR
Horváth-Tóth Éva:

Joó Brigitta:

Szívemet ugaron
hagytam, szerelmed
magját vesd el,
teremjen!

Elszáradt búzaszál,
aranyló fényed
eltakarják
a gyomok.

Kutasi Horváth Katalin:

Jószay Magdolna:

Sósabb a könny erre,
Fojtóbb az Ugar.
Ám itt sarjadt
virágom...

Néha lelkem része
parlagon maradt.
Igyekeztem
művelni.

Sági Klári:

Gáll Júlia:

Elhagyatott földek,
szomorú kertek,
szívet ne hagyj
magára!

A magyar ugaron
Ady lehajolt
egész a szent
humuszig.

Szabó Eszter Helka:

Kisdaróczi Tamás:

Ugartalan jövőm
álmodtam ide.
Tenger dudva
ellepte.

Lusta vagyok vetni
ebbe a földbe.
Lusta a föld
teremni.
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Leslie Pintye:

Radnóti Léda:

Turi Dani lépked
sáros csizmával
esőben az
ugaron.

Műveletlen réten
parlagon hever
dudva, muhar,
vad indák.

Kutasi Horváth Katalin:

Horváth-Tóth Éva:

Parlagon hevernek
vadvirág-álmok,
széttapossák
a csordák.

Kenyér-álmot ringat
gyom-paplan alatt
a szendergő
ugarföld.

Kisznyér Ibolya:

Kisznyér Ibolya:

Szél hozta virágmag
kinyílt színesen,
irigy gyom nő
föléje.

A műveletlen föld
még pihen, lustul,
üres remény
jövője.

Petres Katalin:

Kutasi Horváth Katalin:

Bár kopár az ugar,
mégis ígéret,
pihen a föld,
majd sarjad.

Altat, lehúz, befed.
Mire nem képes!
Szél kacagja
az Ugart.

Tövissy Judit:

Szabó Eszter Helka:

Szél söpör végig a
magyar ugaron
bukfencet vet
sok bogáncs

Minden gyermek lelke
töretlen ugar.
Termőre mi
fordítjuk.
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PUNDURKA 5.

VÉGTELEN CSOMÓ
Szabó Eszter Helka:

Ignáth Imréné:

Nincs kiút a vágyból,
jaj, Bovaryné!
Végtelen bog
az élet.

Végtelen szeretet
Járja át szívem
Fontos érzés
Van jelen

Radnóti Léda:

Jószay Magdolna:

Titokzatos csomó
vége nincs pontja,
tovább viszi,
zavarja.

Eleve elrendelt
titokzatosság
a végtelen
csomója.

Sági Klári:

Kisznyér Ibolya:

A végtelen időt
megállítani
sikertelen
kísérlet.

Hurokban elrejtett
misztikus csoda,
harmónia
testesül.

Horváth-Tóth Éva:

Szabó Eszter Helka:

Láthatatlan szál van
köztünk, végtelen
csomó rajta
szerelmünk.

Harmonikus látvány
a végtelen út.
Önmagába
lépő lét.
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Kutasi Horváth Katalin:

Kutasi Horváth Katalin:

Egymásba fonódik
életünk útja,
körforgásunk
szüntelen.

Ha bölcsességünket
végtelenítjük,
megérünk tán
istenhez.

Kisznyér Ibolya:

Horváth-Tóth Éva:

A végtelen hurok
örök körforgás,
szimbóluma
sejtelem.

Végtelen megoldást
kínál az élet,
döntés köt rá
csomókat.

Péteriné Jencski Erzsébet:

Jószay Magdolna:

A szanszkrit „srívatsza”
egy kedvező jel:
szőrszál Visnu
mellkasán...

Örök folytonosság,
nincs kezdet és vég.
Empátia
jelképe.

Szabó Eszter Helka:

Kisznyér Ibolya:

Gúzsba kötött rabok
vagyunk mindnyájan.
Mi sodortunk
kötelet.

Örök folytonosság,
titkok őrzője,
végtelenség
jelképe.

Sági Klári:

Kutasi Horváth Katalin:

Végtelen csomóba
kergettem magam,
kuszává lett
életem.

Kibogozhatatlan,
mit rejt a sorsunk,
végtelen út
tárul fel.
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ZÖLD VADON
Péteriné Jencski Erzsébet:

Jószay Magdolna:

Zöld vadonban járva
madárdal kísér,
ágak között
kis fészek...

Nem csak az ifjúkor
táplált zöld vadont.
Lélekben friss,
most is él.

Horváth-Tóth Éva:

Sági Klári:

Gyermekkorom zsenge
zöld vadon, emlék
a lomb, könny ül
ágamon.

Az élet sűrűje
mint egy zöld vadon –
barangolunk
benne csak.

Kutasi Horváth Katalin:

Gáll Júlia:

Vadont teremtettem,
s szabadon éltem
zöld lombok közt
életem.

Zöld vadon csábítgat,
madarak dala,
szarvasbőgés –
szép koncert.

Szabó Eszter Helka:

Kutasi Horváth Katalin:

Ifjúság vadonát
öröknek hittem.
Amíg élek,
az marad.

Múltam zöld vadonját
felidézgetem,
bár reccsennek
ágaim.
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Kisznyér Ibolya:

Gáspár Klára:

Csüggedő embernek
szabad levegő,
körforgásban
zöld remény.

Smaragdot álmodik,
örök ragyogást
a zöld vadon,
semmi mást.

Leslie Pintye:

Kutasi Horváth Katalin:

Nézd, most Ralph menekült
a zöld vadonban!
Ha elfognák,
megölnék.

Zöldre festem újra
régi vadonom,
ifjúságom
idézem.

Szabó Eszter Helka:

Horváth-Tóth Éva:

Alamuszi atkák
ölték a tölgyest.
Kiirtották
vadonom.

Rács mögött a tigris
nyüszít, s álmodik,
a zöld vadon
elveszett.

Ignáth Imréné:

Jószay Magdolna:

Megragadott a táj
Zöld vadon léte,
Virág és fű
Szépsége

Belefér lelkembe,
hűsít is, ha kell,
zöld vadonnak
békéje.

Radnóti Léda:

Sági Klári:

Fák, virágok, fények,
dalok, szépségek,
vigasztaló
élmények.

Titokzatos helyre
vittek álmaim,
zöld vadonban
ébredtem
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