2009.

Európa legnagyobb ártéri erdeje a Gemenci erdő, mely a Paks-Dunaszentbenedek vonaltól az országhatárig, a Duna jobb és bal partján terül el.
A Gemenc név az emberek számára fogalommá vált. Csodálatos ártéri erdői, különleges növény- és állatvilága idehaza és szerte a világon nemcsak a
természet rajongói számára ismert. Szinte egy emberként aggódunk a Duna ismétlődő jeges- és zöld áradásai által okozott károk miatt. Azt gondolom,
ezek az áradások biztosítják, hogy a természet ősi állapotát őrizhesse.
Abban a szerencsében volt részem, hogy a „Tizenkét hónap az erdőn” című filmsorozat forgatása során csaknem ötszáz napot töltöttem Gemencben Keselyűstől Karapancsáig. Az elmúlt években is többször megfordultam itt és elmondhatom; e vidék páratlan szépsége a hajdani világot idézi. Az itt dolgozóknak fontos, hogy minél többen megismerjék a természet e kis darabját. A valaha meglehetősen zárt területen évről-évre egyre többen
fordulnak meg az idelátogató turisták végigjárva a tájat kisvasúton, tanösvényeken. Hírét viszik a szakmai tanácskozáson itt megfordulók csakúgy, mint
az évről-évre megrendezett festőtáborok művészei.
Nemcsak az ősi természetet őrzik, hanem a múltat is. Baján mellszobor emlékeztet a hajdani „fővadászra” Böröczky Kornélra. II. Vilmos és
I. Ferencz József eredeti állapotába helyreállított szálláshelye, kastélya ma Múzeumként is az itt dolgozók Gemenc iránti elkötelezettségének bizonyítéka.
Ebben a könyvben a Gemenci Erdőért Közhasznú Alapítvány által kiírt nyílt, jeligés, a Gemenci erdő állat- és növényvilágát bemutató fotópályázat képein keresztül gyönyörködhetünk hazánk e különleges és varázslatos világában.
Köszönet illeti ezért a képek készítőit és a Gemenc Zrt. munkatársait.
Külön köszönet illeti a költőket, hogy hozzájárultak verseik közléséhez.
Kívánom, hogy csakúgy mint eddig, továbbra is tevékenykedjenek a természet szolgálatában.

   Rácz Gábor

Foly a lemenő nap arany vére
Violaszín hegyek tetejére.
Még messzebb van tőlem, kit szeretek,
Mint azok a violaszín hegyek.
...

“

Petőfi Sándor: Ha én kedvesemről gondolkodom...

fotó: Kulcsár Attila

„

Ha én kedvesemről gondolkodom,
Egy-egy virág minden gondolatom,
Gondolkodom rólad, szép kedvesem,
Ezt teszem napestig, egyebet sem.

6

Erdélyi József: Árva madár

“
fotó: Kiss Roland

„

...
Áll a folyó, áll a felhő,
lábujjhegyen jár a szellő. Szól a kakuk, olyan szépen,
hogy megáll a nap az égen...

8

10

Emberi hangon beszélt minden,
Virág, fény, árnyék, szélvész, tenger,
S az ég s föld bájos összhangjában
Gyermek és költő volt az ember.
...

“

Réthy László: A régi és az uj Isten

fotó: Kalotás Zsolt

„

...
Csak álmodott az ember s mit sem
Sejtett, mi kétkedővé tenne,
Az ég s a tenger tükör volt és
Saját képmását látta benne.

...
Hogy útra keltem pirkadott a hajnal,
Homály karolta félig át a tájt.
Az Ég szeméből hullt a könnyü halkkal
S fölöttem őszi varju-horda szállt.

12

A földje is oly bús, szivós, makacs,
Virágszál rajta sehol nem virít,
Csak itt-ott egy-egy vérszinű pipacs.
József Attila: Prologus
fotó: dr. Cseh László

„

Nincsen kalász a síró pusztaságon
S madár helyett a szárazlombú fákon
Sötét gond rakja barna fészkeit.

“

14

Bokraim közt lépegetett
aranyos-begyesen,
szedegette, emelgette
lábait kecsesen.
...

“

Kulcsár Ferenc: Tűzmadár

fotó: Kalotás Zsolt

„

Tűzmadár járt a kertemben,
szivárványos, kényes,
pázsitomra szállott
le a fényességes.

16

A végtelen folyam, milljó világokat
Csodás, titokzatos központ körül ragad,
Mit látni sose fog, ember gyarló szeme,
Csak egykor tán, egy uj Kopernik szelleme.
...

“

Réthy László: Makrokozmosz

fotó: dr. Pazár László

„

...
Fönséges nyugalom! s az édes néma csönd!
Csak porhüvelyem itt - s a lelkem odafönnt,
Tünődve néz, sovárg a végtelenbe fel,
Mit költő álma se láthat be s érhet el...

“

Demény Szabolcs : Most minden
(forrás: poet.hu)

fotó: Ligeti László

„

Most minden nyugodt és végtelen.
A morajló erdőkben piheg az életem.
Aztán másnap,
zúgó pataknál, hajnali ködben
megérint valami.
Úgy érzem megjöttem.

18

...
Általvágva a bozóton,
esténként az elhagyott,
nádas tópartra lopózom,
lányka, s rád gondolok.

20

S ébredni hallom a szélben
lágy csengésű hangodat,
s utána a tó vízében
elveszni a drága dalt.
...
Nikolaus Lenau: Nádi dalok
(fordította: Hárs Ernő)

fotó: Kiss Roland

„

Ha a berek árnyba hajlik,
rejtelmesen zúg a sás,
úgy jajgat és úgy morajlik,
hogy elfog a zokogás.

“

Sétálsz és keresed magad,
Mellkasod fáj, de büszkeségtől dagad.
Elvarázsol a táj, ereje magával ragad.

“

Hallgatsz, engedsz a zenének,
Vakon repülsz álmaid szigetének,
Lelkedből mégis felsír, utat tör, száll az ének.

22

Megállsz, s gondolsz egy merészet,
Megfordulsz és feleded az egészet.
Élni vágysz, mint ahogy a sínek közt a természet.
Mezei Marianna: Vágy

fotó: Miskolci Gábor

„

Merengsz, s múltadat kutatod,
Érzéseid kövek alá bújtatod,
Könny áztatta arcod az égre nézve mutatod.

24

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.
...

“

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

fotó: Kiss Roland

„

És valóban, ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.

26

Bíbor Kata: Tiport lelkek

“
fotó: Miskolci Gábor

„

Mező ölén vadvirágok,
Pipacs mellé Bogáncs nyílott,
megtévesztő volt az éke,
szúró tövist rejtett szépe.
Piros szirmot megkarcolta,
életnedvét is ellopta,
felsértette kelyhecskéjét,
letiporta szabad lelkét.
Árva Pipacs semmisülten,
fényességbe, égbe röppen,
angyali szó segíti át,
megérteni Bogáncs titkát.
Sebzett ő is, bánat vétke,
tövisével magát védte.

...
Fehér kalap,
bársonyos,
ki lehet a
tulajdonos?
Elvesztette
valaki,
lehet hogy már
keresi?

28

Nem vesztette,
nem keresi,
nem hiányzik
senkinek:
kalap alatt
áll magában
erdő dísze:
a gomba.
Tóth Ica: A gomba

fotó: Zsova Krisztina

„

“

30

Nagyon szép ez a zöld sziget,
az egész ország egy nagy liget.
Itt nincs tél a lomb le nem hull,
az ember lelke felszabadul.
...

“

Szabados István: Zöld sziget
(forrás: poet.hu)

fotó: Kiss Roland

„

...
Mindent beborít a zöld erdő,
lágyan susog az enyhe szellő.
Virág borítja az egész tájat,
itt nem terem meg a bánat.

“

Ferenczi Krisztina: Édesanyám

fotó: Kalotás Zsolt

„

Mint szirmok a tavon
lengtem öledben,
s mint felhőket a szellő
Te ringattál,
napsugár a harmatokra
úgy mosolyogtál,
s megnyugodott szívem
az öledben.
...

32

Szedtem a borsót az úrnak,
a perzselő határban.
Most is érzem, hogy szúrnak
tüskéi a virágnak.
Szedtem huszadmagammal,
mácsonya erdejében,
zörgött, mint a kavics a borsó
az aszott kis tok-tenyérben.

34

Tüskéi szőrzetével,
mint tűhegyű ráspolyával,
csapkodta levelével
a karjaim, a vállam.
Korbácsolta az arcom,
végigreszelte hátam.
Már nem is a borsóval,
birkóztam mácsonyával.
...
Juhász Ferenc: Mácsonya

fotó: dr. Pazár László

„

“

“

Devecsery László: Átváltozások

fotó: Nagy Tímea

„

Édesanyám, harmat voltam:
selyem rétre le is hulltam.
Virágokat nevelgettem,
hogy ezután néked szedjem.
Harmat cseppje, eső szála,
könnyű fényt vont a szirmára.
...

36

“

Varázsos az ősz. Illatos szőnyeget
terít a földre halk szavú esők nyomán,
kápráztat még nyár-meleg reményeket ám telet dajkál hűs ölén a holdsugár.
Szécsényi Barbara: Az ősz ölében

fotó: Kiss Roland

„

...
Az erdők öles magányán csillan
még gombányi pír, pár zöld moha;
s az avarrá hamvadt koronák
közt reszket a harmatok mosolya.

38

40

Lepkék látogatják őket,
s zenészei mezőnek,
tücskök muzsikálnak nekik,
míg rájuk nem esteledik.

“

Osvát Erzsébet: Margaréta

fotó: Nagy Tímea

„

Amikor a réten járok,
a napszemű királylányok,
fehér ruhás margaréták
hajuk koszorúba fonják.

42

nem hegedül a zenekar;
nagy most a tücskök gondja,
és újdivatú kalapot
nem visel már gomba.
...

“

Hárs László: Levél az erdőből

fotó: Balázs Bernadett

„

...
A mackó barlangjába bújt,
elköltöztek a fecskék,
a tisztásoknak zöld füvét
lerágták mind a kecskék,

44

Isten vagyok! - csodát teszek most:
“Sötét legyen!” - azt akarom,
S e kicsi, kicsi, kis világot
Kalapommal letakarom.

“

Réthy László: Mikrokozmosz

fotó: Agócs Péter

„

...
Mig nézem ezt a Mikrokozmoszt,
Azt képzelem Isten vagyok,
S tőlem függ csak, hogy e világra
Az éltető napfény ragyog.

A magja virágzott és ki is burjánzott,
Termést hozott amit magában hordozott.
Nem érzed már a fénynek erejét,
Fogyasztod hát a magányod kenyerét.
...

“

Horváth Zoltán: Magjának kenyere...

fotó: Kalotás Zsolt

„

Kipp-kopp ki kopog?
Csak a magányod az ki hangtalan betopog.
Rád teszi szelíden jéghideg tenyerét,
Elhozta neked magjának kenyerét.

46

Percy Bysshe Shelley: Az Érzékeny Zsenge
(fordította: Tóth Árpád)

“
fotó: Nagy Tímea

„

...
S a rejtett tükrön tavirózsa ringott,
S más vízi szirmok halk csillaga ingott,
Amíg körültük mélább s lassúdabb
Tánccal villant az édes, lassú hab.
...

48

“

Szentirmai Mária Edit: Kék virág

fotó: Nagy Tímea

„

...
Virág kékebb kék volt a mennyboltnál,
Gyönyörűbb az angyalok karánál,
Szólt egy reggel: Ugye szépnek tartasz?
Válaszolt a fűz: Szebb vagy mint a tavasz.
...

50

Egy béka kullog előttem
Kettőre majdnem ráléptem
Harmadik bukdácsol lábamon
Ők se tudják mily nagy bánatom

52

Túl sok volt neki az érzelem
Viszonozni képtelen
Inába szállt a bátorság
Így szerezzen királylányt
...
Tilk Józsefné: Esti séta

fotó: Miskolci Gábor

„

Békakirálynak beszélek
- Ugye te vagy a kis herceg?
Csókot lehelek fejére
Tovább szédeleg brekegve

“

54

“

Jeán de La Fontaine: A felfuvalkodott béka
(fordította: Radnóti Miklós)
fotó: Krizák István

„

Egy ökröt lát a béka s szép,
nagy testét irigyen csodálja.
És ő, ki csak kicsi, egy tyúktojásnyi épp,
jól felfuvalkodik, dagad, feszül a hája,
hogy oly ökörnyi nagy legyen.” Tudom, szól, - most se kell sok, nézd húgom,
elég-e mondd? no még! s most nézd, elég-e kérlek?”
- “Még nem.” - “Hát most talán?” - “Most
sem”.
- “Hát nincs szemed?”
- “Meg sem közelíted.” S a pöttömtestű féreg
addig dagad, míg szétreped.
...

“

Szakál Magdolna: Csigaház
(forrás: poet.hu)

fotó: Miskolci Gábor

„

Vékony jelenbe bújó lelkeink,
őrzik az apró csigaházak...
Végtelen spirálra hullt álmaink,
kutatnak hatalmas csodákat...
Magunkba zárult kába vágyaink,
lapulnak bár minden imánkban...
Hallgatunk, s a világ felénk legyint
hiszen a tudat is határt szab...
...

56

58

“

Hajnal Anna: Eső esik
fotó: Kiss Roland

„

...
Ők már tudják, a tudósok,
mindenféle esőjósok:
a poszáta ( az madár)
meg a béka, tudod már,
az a zöld leveli fajta,
aki felmászik a gallyra,
a fa lengő tetejére,
mint a pici létra-élre
a kis befőttes üvegben,
ha közeleg az eső,
- ha leszáll, lesz szép idő!
...

60

Osvát Erzsébet: Szitakötők

fotó: dr. Cseh László

„

“

Rét fölött,
tó fölött,
szitakötő körözött.
Szárnya, mint a selyemfátyol.
Fénylett a nap aranyától.
Mintha volna
tündérlányka,
úgy bámulta száját tátva
békák apraja és nagyja,
fűszálak közt a sok hangya.
...

62

Lengett, ringott, nyilallva felcsapott,
szitált s két szárnyát zárva, visszahullt.
Vad mámorában mit gondolhatott,
míg így kisért, nem azt, hogy: Nyomorult?
...

“

Áprily Lajos: Madarak zenéje

fotó: Gyarmati Csaba

„

...
Egyet lobbant a szárnya s már elért.
Gúnyolni jött bukott ember-fölényem?
Szívósan és félelmesen kisért,
réz-sárga karma villogott a fényben.

64

Megszaladnak, szökkennek,
összemennek, szétmennek,
trombitásan krúgatnak,
bodor tollat hullatnak...
...

“

Csanádi Imre: Darutánc

fotó: Kalotás Zsolt

„

...
Kecses fejük le-lecsap,
tárják-csukják szárnyukat:
düb-düb, járnak-vernek ők
délceg darudübögőt.

„

Repül, repül a sasmadár,
Magasba viszi szárnya:
Szemünk elől el-elfödi
A fellegek árnya.
A napba néz éles szeme,
S a fény meg nem vakítja,
Hatalmas szárnycsapással a
Felhőt ketté hasítja.
...

“

Benedek Elek: A sas

fotó: Kalotás Zsolt

66

68

Merre legsűrűbb a sás,
harsan büszke krúgatás:
itt a híres daruláp,
daru lakja, száz család.
...

“

Csanádi Imre: Darutánc

fotó: Berta Béla

„

...
Magyar alföld mocsár még,
nádat nevel a Sárrét,
mérhetetlen náderdőt,
darurejtőt, haltermőt.

„

Száll a lelkem, mint egy sasmadár,
repülök a szelek szárnyán, a messzi
végtelenbe már. Bejárom a világnak
végtelen, fenyvesekkel tagolt tájait,
élvezem a természet lágy dallamait.
Csak ketten vagyunk, én és a természet,
oly jólesik itt a nyugalom és a csend.
Bejárhatom a hegyek végtelen tengerét
hallgatom a madarak gyönyörű énekét,
és élvezem a patakoknak hűs vizét.
...

“

Zubor László: Veszélyben a természet
(forrás: poet.hu)

fotó: Berta Béla
70

72

Kisimuló víztükörben
felcsillan a szárnyam,
Izgalommal próbálgatom
Repülök-e bátran,
Tata tata tam
...

“

Károlyfi Zsófia: Ihlet
(forrás: poet.hu)
fotó: Kalotás Zsolt

„

Kútba hullott reményeim
vízköreit nézem,
Kút mélyéről visszahangzik
sánta szívverésem,
Tata tata tam

A fák lombjába burkolózva
a folyó menti
erdőt jártam,
de a régi ösvények nyomait
már nem találtam.

74

De mégis...
valami zörrent a fákon...
a jégmadár
ott az ágon.
...
Filetóth Anna: Jégmadár
(forrás: poet.hu)

fotó: Krizák István

„

A csendet semmi sem
zavarta,
elnémult a madár
hangja.

“

Frissen esett hónál
ragyogóbban,
fehér kócsag lépked
tükrös tóban.
Lábol a sekélyes
híg iszapban,
fényes angyaloknál
finnyásabban.

76

Rejtőzve-vigyázva,
jár figyelve,
tavak-lápok félénk
fejedelme.
Nádasok magányán,
buja réten,
megvonul szeplőtlen
szépségében.
...
Csanádi Imre: Félénk fejedelem

fotó: Gyarmati Csaba

„

“

78

Na, végre megjött már!
Hogy ragyog a szeme!
Mintha napsugárkák
bújtak volna bele.
...

“

Osvát Erzsébet: Az első iskolanap

fotó: Ligeti László

„

...
Milyen lassan múlik
a délelőtt máma!
Bezzeg, máskor mintha
gyors szárnyakon szállna.

80

Szállni tovább szenvedéllyel,
A szabadság érzésével,
A szerelem zenéjével,
Egy társ szerető szívével.
...

“

György Emőke: Szeretnék szállni

fotó: Ligeti László

„

...
Cikázni a vad hullámok között,
Szállni tengerek, óceánok fölött.
Forrás vizében szomjat oltani,
Patak parton pihenőt tartani.

Állunk a parton. Szép aranymadár
acélos fényű hullámokra száll:

82

Nagy méltósággal, mint a hattyuraj,
a fordulóban úszik hat tutaj.

“

Vizen derengő ősi fantomok,
keletre lengő vízi vándorok.
...
Áprily Lajos: Tutajok

fotó: Kalotás Zsolt

„

Tollászkodik a zengő-szárnyu nap,
felé fehérlő foltok siklanak.

Bokrok tövében, nedves holt avarban
álmodik néhány fáradt pillanat,
amely még ősszel hullott le a földre
utánad hajló, síró fák alatt.
...

“

Kormányos Sándor: Nem tudom már...

fotó: Pálfalvi Tamás

„

Sóhajt az alkony, ónos szürkeségben,
ma este ködbe rejtőzik a táj,
fák árnya dereng sűrű néma csöndben,
rezdülő titkot sző a félhomály.

84

86

“

Csanádi Imre: A hegyek királya

fotó: Kalotás Zsolt

„

...
Mit szörnyülködtök? Nem legelhetek, ha sas vagyok, csak hússal léhetek.
Lesújtok rókakölyköt, őzgidát,
fajdot, foglyot, füttyentő mormotát,
egy-egy bárányt is, ha elkujtorog,
egy-egy zergét, mert vén, vagy támolyog.
Igen, vegyetek róla tudomást:
pusztít a sas, - de jobbára mi mást?
satnyát, nyavalyást, kórsághurcolót,
szabad életre végképp nem valót.
...

88

Csontos Endre: Őszi látomás
(forrás: poet.hu)

“
fotó: Gyarmati Csaba

„

...
Valami mégis furcsa volt!
Ahogy kinéztem az ablakon,
mintha búcsúzó báli menet
indulna sárga fogatokon;
lila-zöld fényben lengtek
a hosszú báli ruhák
s a bál királynője előtt,
földig hajoltak a fák,
aranyszínű haja kibomlott,
égett a hajnali fényben,
hajában szalag lobogott;
...

90

“

Kormányos Sándor: Folyton-folyvást...

fotó: Ligeti László

„

...
Háború ez,
vad csata,
vérző vágyak
illata
száll köröttünk
szárnyakon
vergődik a
fájdalom.
...

92

Pörögtem, forogtam boldogan,
karja őrizte léptemet,
észre se vette azt talán, hogy
rabul ejtette szívemet.

“

Juhász Magda: Keringő

fotó: Ligeti László

„

...
Táncoltunk már a keringőre,
tovatűntek a fellegek,
s míg repültem a zene szárnyán,
szívemben gyúltak kis tüzek.

94

“

Salamon Judit: Figyelsz
fotó: Gyarmati Csaba

„

Csendben vagy
Nem hallom szavad
Csak nézel
Vajon mit érzel?
Érdekel
De nem mondod el
Te csak nézel
Csendben vagyok
És nézem, ahogy nézel
Így hallom szívdobogásod
És érzem, amit kell.

96

A vitorla vászna feszül így a szélre.
Pislog a kanóc, két ki nem gyúlt szemed.
Eszembe jut egy kitárt karú fácska,
Amibe a villám vésett később jelet.

“

Tamás Lajos: Vihar előtt

fotó: Gyarmati Csaba

„

...
Még nincs semmi, csak lesz, csak vár itt minden.
El nem indult áram bújkál a föld alatt.
Ha sóhajtottál, félsóhaj volt az,
A vadász lesi így a rejtőző vadat.

Ha még sokáig így marad,
Rákiáltok: Húzd ki magad!

“

Szabó Győző Gyula - A bakcsó

fotó: Krizák István

„

A holtág partján, száraz ágon,
Egy rossztartású vén madár
Fejét vállai közé ejtve áll,
Lehet hogy szundikál.

98

Útra kelni szél fújt vizen,
Falevelet sodró légben.
Mikro-világ fröccsen szerte,
Senki tudja, miért, merre.

100

Elindultam, ködbe veszem,
Utam célját nem ismerem.
Emlékedet viszi tudatom.
Meg nem érkezhetem, jól tudom.
Regnider: Indulás

fotó: dr. Pazár László

„

Fészket hagyni, meleg lakot,
Nyomát veszítő tegnapot.
Irányt vétni sosem szabad,
Nem számít, látod e az utat.

“

102

“

Varga Nóra: Egy délután a Mosoni-Dunánál
fotó: dr. Cseh László

„

Megáll az idő most,
S elcsitul a zaj,
Végtelen percek
Csendje fogva tart.
Megpihen bőröm
Bársonyán a fény,
Majd tovaröppen,
Játszva, könnyedén.
Apró kavicsok selyme
Őrzi még,
Lebegő hullámok
Nyugvó érintését.
...

“

Donászy Magda: Mókusgondok

fotó: Nagy Tímea

„

- Makkos mókus! Fenn a fán,
min tanakodsz kis komám?
- Hej! Egyedem-begyedem,
tanakodom: mit egyem?
Seje-huja! Lombos ág,
feltöröm a mandulát.
Zirgő-zörgő mogyoró,
gyomrom most nem korgó.
...

104

„
106

Gyalogösvény,
patakpart.
A hét nyuszi
hova tart?
Versenyre kel
mind a hét.
Bajnoki cím
lesz a tét.
Megkapja
a legjobb futó,
legfürgébben
futni tudó.
...

“

Osvát Erzsébet: A hét ügyes tapsifüles

fotó: dr. Cseh László

Felette csahol a veszély,
alatta dobol a mélység,
éberség csiszolja ravasz szemét,
alkony dédelgeti puha léptét.

108

Mint a hűséges barát,
szédülten szalad meredély,
piros részegség a határ,
üvölt a kósza menedék,
...
Simon Roland: A róka

fotó: Gyarmati Csaba

„

Sánta szél cserjésben jár,
sodorja rozsdás perceket,
térdre rogynak a fák,
imádkozik a rengeteg.

“

110

Égberontó őrtoronyból
ámul szét a nagyvilágba:
Lent öldöklő küzdelem dúl feje fölött fenyő ága
leng: a béke zászlaja.
...

“

Aleksis Kivi: A mókus
(fordította: Képes Géza)
fotó: Ligeti László

„

Elpihen a fürge mókus,
fellegek közt ing a fészke:
csapda foga meg nem fogja,
kutya nem jut közelébe ő ezekre fittyet hány.

A kis vadász körültekintő,
nem csap zajt, nem csörtető.
A földet alig érintik puha tappancsai,
valamit keres ő, lopakodik.

112

Kezdi újra, míg meg nem unja,
aztán másfelé visz az útja.
Aha, talált egy szélfútta virágot,
így megtalálta a következő játékot.
...
Jura Csilla : A kis vadász
(forrás: Poet.hu)

fotó: Gyarmati Csaba

„

Talált a fűben egy kis bogarat
amit a mellső lábával pofozgat.
Majd nagyot ugrik hirtelen,
négy lába nem éri a földet sem.

“

114

“

Jószay Magdolna: Bajszán a vízcsepp...
fotó: Szalánczy Béla

„

Bajszán a vízcsepp
apró gyöngyként rezzen...
rám néz egykedvűn,
méltóságteljesen.
Hunyorítva méláz,
mancsát fölemeli,
a gyöngy-vízcseppeket
bajszáról lesepri.
Tappancsokat tisztít
még alaposabban,
a napra lehet nézni,
rá csak óvatosan!
...

Hol van az a kis ház, hol kevesen járnak?
És ahol szeretnek, és csak reám várnak,
És csak reám várnak.

116

Merre nincs csillagfény - arra fogok menni,
Ott fognak igazán engemet szeretni,
Igazán szeretni.
József Attila: Bolyongok

fotó: Kalotás Zsolt

„

Merrefelé menjek? Balra-e vagy jobbra?
Fönn csillagok vannak, fölnézek azokra,
Fénylő csillagokra.

“

Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhítat

“
fotó: Berta Béla

„

...
Bizony, csodás ország, ahova jöttünk,
mint hogyha a perc szárnyakon osonna,
el-nem-múló vendégség van köröttünk,
hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna.
...

118

...
Karmok ütnek fagy-talajba.
Vonyítás után,
Szürkén, mostohán
Villannak inas hátak,
Rohanó, barna fákat
Mos össze az éhség!

120

Sötét a kék ég.
Nehéz nappalok,
Mint ónpaplanok
Dőlnek a fákra,
Sohasem néz hátra
A zsákmányra leső szem.
Fáj már erősen,
De űz az üres gyomor!
Agyarra nyálfüggöny omol,
Párát ereszt a száj,
Roppan a tüdő, a máj,
S reszket a láb.
...
Kovács Sándor: Éhség

fotó: Kalotás Zsolt

„

“

- Hova futsz, te kicsi őz?
- Oda, ahol várnak,
ahol sárga falevél
búcsút int a Nyárnak...
- És az hol van, merre van?
- Hát az éppen arra,
ahol most lép rá az Ősz
az első avarra...

122

- S ha odaérsz, ott maradsz
őszi őzikének?
leszel társa rozsdaszín
fűnek, falevélnek?
- Dehogy leszek! Szaladok
onnan is, tovább is,
vár énrám a Január
vár a Február is...
...
Zelk Zoltán: Hova futsz, te kicsi őz?

fotó: Gyarmati Csaba

„

“

“

P. Németh Ilona: Itt

fotó: Gyarmati Csaba

„

Itt egy hely, mi menedék...
Itt egy hely, mely sokat ért...
Itt vagyok gondtalan...
Itt vagyok önmagam...
Itt nem szól senki se...
Itt nem kér semmit sem...
Itt egy percre maradhatok...
Itt egy percre, magam vagyok...
...

124

...
A világ, mit nekem tártál,
Oly kedvesen mosolygott rám,
Mesék kapujában vártál,
Gyémántlanton szóltál hozzám.

126

Egy apró kis kedves világ,
Mit a lélek csöndje áldott,
Hol száz csodát mindenki lát,
Ki ez utnak veled vágott.
...
Budai Zolka: Valóságba esve

fotó: Kalotás Zsolt

„

Mint kezedbe kérted kezem,
S beléptünk a csodakapun,
Szívem élt csak, csitult eszem,
Átkeltünk egy varázsfalun.

“

128

Radnóti Miklós: Mint a bika

fotó: dr. Cseh László

„

“

...
S úgy élek mostan is, mint a bika, de mint
bika, aki megtorpan a tücskös rét közepén
és fölszagol a levegőbe. Érzi, hogy hegyi erdőkön
az őzbak megáll; fülel és elpattan a széllel,
mely farkascsorda szagát hozza sziszegve, fölszagol s nem menekül, mint menekülnek
az őzek; elgondolja, ha megjön az óra, kűzd
és elesik s csontjait széthordja a tájon a horda és lassan, szomorúan bőg a kövér levegőben.
...

130

csak forgatja szelíd
szájában, lassan, enyhe
bánattal, elmerengve
az ősz vad ízeit.

“

Garai Gábor: Ősz a hegyen

fotó: dr. Cseh László

„

...
Gyanútlan őz-suta
áll odafönt: szemében
se félelem se szégyen
(futnia nincs hova),

132

És mindenütt más, más az Élet,
Mert mindenütt más a Te képed,
Amint sugárid hinted rája:
Olyan a föld színe, ruhája.
...

“

Réthy László: A napimádó éneke

fotó: Gyarmati Csaba

„

...
Gyönyörrel néztelek a rónán
Hajnalbiborban, alkonyórán,
Tenger beláthatatlan síkján, fjordokon,
Kelet virányain, havas ormokon...

“

Kányádi Sándor: Szarvas-itató

fotó: Berta Béla

„

Ahol a szarvas inni jár,
moccanatlan a nyír s a nyár?
Még a fűszál is tiszteleg,
mikor a szarvas inni megy
megáll akkor a patak is
egy pillanatig áll a víz:
s ő lépked, ringatja magát,
agancsa égő, ékes ág.

134

“

Aranyosi Ervin: Barátság

fotó: Krizák István

„

Barátod az, ki akkor jön, ha kell,
Kit nem a pénzed, s a rangod érdekel.
Aki előtt nincsenek titkaid,
s rohan, ha hívod, mindegy, hogy hol lakik.
Nem számít az sem nappal, vagy éjszaka.
Akinek fontos egy barát “jaj” szava.
Akivel gyorsan rohan az idő,
de ha hiányzik, holnap újra jő`.
...

136

“

...
Lehetőségek tárháza,
Világunk égtája.
Használd ki minden ízét,
így tudod venni vizét.
Ez az élő víz tovább éltet,
mely táplál téged.
Ez ad erőt a vándorláshoz,
hogy közelebb kerülj a valósághoz.
A valóság benned van,
minden más dolog vak.

138

Juhász Erika: Élet

fotó: Berta Béla

„

Itt szarvas járt. Kis unokám,
menjünk utána friss nyomán.
Figyeld csak, milyen tiszta nyom:
puha földön járt, nem havon.
Itt mint szétnyílt kagyló, olyan.
Itt repedt szív formája van.

“

A lépte mindenütt nyugodt,
nem űzte senki, nem futott.

140

Szép halkan rakd a lábadat,
ne roppants száraz ágakat.
Most fényességbe tér utunk,
zúzmarás tisztáshoz jutunk.
Odanézz: ott áll a csodás s körül ragyogás, ragyogás...
Áprily Lajos: Erdei út

fotó: Gyarmati Csaba

„

Nézd, itt megállt, mohot kapart,
itt meg kőris-kéregbe mart.

„

...
Tudom, ha szólhatnál, elmondanád,
amiről hallgatnak ködbe fúlt hajnalok,
mikor erdők felett megtorpan a tompa éj,
utolsó lépte: a hófehér.

“

Csurrants egy cseppet csendedből Uram,
hogy halljam hangodat a mélyben is,
midőn borzolod szeleddel lomha nagy tavad,
hol szarvasok isznak, és szállnak a madarak.
...

142

fotó: Krizák István

Nimród Laboda: Álmodók
(forrás: poet.hu)

144

“

Gál Sándor: Héterdő
fotó: Gyarmati Csaba

„

...
Lóra ültek a daliák,
elindultak kifürkészni
Héterdő szép szarvasfiát.
Meg is lelték egy szép mezőn,
hét csillaggal szarva ágán,
tündökölt a feje fölött
hétszínű meseszivárvány.
Ahova a lába lépett,
aranyból nőtt virág ottan,
amerre a szeme fordult,
kivirultak a fák nyomban.
...

...
Most itt élek patak felett,
erdőkbe nyúló hegy tövében.
Tán szarvaslábakon futott
az elmúlásba hetven évem?

146

S ha fenn találkozom velük,
meg nem riadnak, el se tűnnek.
Minthogyha kelletnék maguk:
Nézz, mi vagyunk a gyönyörűek...
...
Áprily Lajos: Szarvasok

fotó: Kalotás Zsolt

„

S itt szarvasok járnak körül
s az örömömnek nincsen ára.
Csodálatos agancsosak
szállnak le inni a Dunára.

“
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