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Közlemény 

 

Folyóiratunk internetes elérhetősége megváltozott. A lap online felülete az alábbi 

címen érhető el: www.polikromfolyoirat.hu. 

 

Előszó 

Kedves Olvasóink! Kedves Szerzőink! 

 

2019 év végén hirdettük meg Téli tünemény címet viselő országos irodalmi 

pályázatunkat. A felhívásra több száz pályamunka érkezett be 

szerkesztőségünkbe. Rengeteg volt közöttük a színvonalas, igényes és értékes 

alkotás, így a kiválasztás folyamata igencsak időigényesnek bizonyult.  

Több olyan írásmű is akadt, amelyeket úgy ítéltünk szerkesztőtársaimmal, 

hogy bekerülhetnek a folyóirat lapjaira, azonban erre csak a téli lapszámban lesz 

lehetőség terjedelmi okok miatt. 

A pályázat beküldési határideje március elseje volt. Akkor már tudtuk, hogy 

az idei tél kifejezetten enyhe, a 2020-as esztendő eleje gyakorlatilag hómentes 

volt. Nem tudtuk viszont, hogy olyan világméretű járvány üti fel fejét, amely 

hónapokra megváltoztatja az addigi életvitelünket. A bezártság, az elszigeteltség 

bizonyára sokakban ébresztette fel az alkotókedvet, így elképzelhetőnek tartom, 

hogy egy későbbi pályázatunk a karanténverseknek nyújt majd megjelenési 

lehetőséget. 

További jó alkotókedvet kívánok minden kedves szerzőnknek, a Polikróm 

folyóirat idei első számához pedig jó olvasást mindenkinek! 

  

Üdvözlettel: 

Egri László, főszerkesztő 

 

 

http://www.polikromfolyoirat.hu/
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Magyar Dániel 

 Félelem 

 

Kint a tél világít, 

Sötétjét a csend harsogja át. 

Lelkem hóba zuhan, 

De felkel, és száll tovább. 

Egyre sűrűbb az erdő, 

Hová betévedtem e meddő, 

S riasztóan fagyos éjszakán. 

Szememben idegen test. 

Egy hatalmas faág. 

Már nem érzek semmit, 

Csak a bűzlő halált, 

S véres cafatokra tépem 

a fán ülő rémet, 

a magányt. 
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Balogh Ferenc 

Téliszony 

 

A reggeli hideg-lelés nekem már jégen rossz, 

vacogok a vackomban s már a vacak képem torz... 

Hol takarózzam be? A ridegállapot feszült! 

A hidegenkezűségnek hűlt helye is lehűlt! 

 

Mennyire éri meg, hogy érintsen a jéghideg? 

A hónaljtesthőm is lázad ellene némileg… 

A hómérő szánva kúszik egy bizonyos fokig 

és ez a jegetrengető helyzet hatol csontig... 

 

A közeget ellenzem és állítom csak havas, 

de fehéren-feketén fagyasztásra alkalmas! 

Nem hódolok annak, ha sok rajtam a maskara, 

így várom, hogy nyáron jöjjön a hőség zavara... 
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Radó Lilla Mária 

 Tél derekán 

 

Régen lehullt falevelek 

zörögnek a talpam alatt, 

mint régen elmúlt történésekből vett szavak.. 

 

Hamarosan hó fedi majd el 

az avart, nem zizeg, nem zörög már tovább. 

De én akkor is hallani fogom a régi emlékek zaját. 

 

A csavargó őszi szelet egy rideg pára 

váltja fel: a fák  közt kesergve vonyít, 

s ablakomra deret lehel. 

 

Kinézek az utcára. A lámpafények 

elmosódva pislognak felém, s az ódon 

fák árnyékában egy fehér szán siklik a Duna jegén. 
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Orbán Viktória 

 Emlékszel? 

 

Emlékszel, mikor oly sűrűn esett a hó, hogy semmit nem láttunk? 

Mikor annyira betört a hideg, hogy csak álltunk a szélben és fáztunk? 

 

Hogy a lelkünkbe olyan boldogság költözött, 

Hogy testünk gyönyörű ünneplőbe öltözött. 

 

Emlékszel, mikor átöleltél, s csak hullott ránk a hó? 

S én karodba olvadtam, tudva, hogy ott nekem Jó? 

 

Emlékszel, ahogy akkor rád néztem, és mosolyogtam rád? 

Az volt a tökéletes pillanat, hogy elkezdődjön valami varázs. 

 

Ahogy álltunk a ragyogó hóesésben, a csontig hatoló hidegben, 

Lelkünkben azzal a halhatatlannak tűnő vad szerelemmel, 

 

Azt hittük, hogy ez elég lesz, ha jönnek a sötét fellegek, 

De még tavasz sem jött el, s nem virított a kikelet, 

 

Egy nagyon sötét hófelhő ért fölénk egy átkozott viharral, 

S mi nem tudtunk dacolni ezzel az égető zivatarral. 

 

Nem tudtunk harcolni a vakító fehér hóeséssel, 

De belőlem nem múlt csókodnak a halvány emléke. 
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Emlékszel, mikor oly sűrűn esett a hó, hogy semmit nem láttunk? 

Mikor annyira betört a hideg, hogy csak álltunk a szélben és fáztunk? 

 

Azt teszem el emlékbe, lelkem egyik csücskébe, 

Hogy mindig ott legyen, ha esik a hó, s egyedül járom a vidéket. 
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Pintér-Galgóczi Dóra 

 Télbolyhok 

 

Lusta hó terül a 

gondolatok dombján 

hibernált valóság 

hontalan álom 

igaznak láttam tán 

 

dértől összetapadt 

szemhéjszárnyak mögött 

mikor felesleges 

minden szín, a fehér 

fehért karolva nőtt 

 

körém, lehet, lehet, 

szétkavart mondatok 

újra kapaszkodva 

rezgő ponthálója 

alatt még maradok 

 

ha a Nap tüskéi 

átdöfik, és ennyi 

szögletes eszmélés 

miért kell a jégcsap 

sótlan könnyét nyelni. 
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Petrilla Réka Édua 

 Körtánc 

 

Minden felvette a csipkeruháját, 

A tél kibontotta hófehér fátylát. 

Metsző a hideg, a természet fagyott, 

Pattan és törik, de korántsem halott. 

 

A zúzmara alatt erőt gyűjtenek, 

Hogy a madárszóra előjöjjenek. 

De ez még messze van, álomnak tűnik, 

A nyár melegét csak emlékként őrzik. 

 

Az ólmos súlyokat nehezen tűrik, 

Egy vastag, korhadt ág roppanva törik. 

Zuhan a megfagyott, kőkemény földre, 

S visszaemlékszik a régi időkre. 

 

Mikor még csíraként törte az útját, 

Vagy túlélte egy vadnyúl támadását. 

Emlékezett az első jégcsapjára, 

Ahogyan óvva és féltve vigyázta. 
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Lám, miben kicsiként örömét lelte, 

Az lett mi felnőttként halálba vitte. 

Mégsem bánta, hogy távozni kellett, 

A korhadékából új élet kelhet. 

 

Annak ágain madárszó zenghet, 

Elmúlás után mindig van kezdet! 
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Szabó Balázs 

4x2 Versszak tél 

 

Ma esküvőre kész a rét, 

Fehér hajába dér virít, 

A fátyla köd, szitál a hó, 

Lefagyva csipke millió. 

Kiöltözött menyasszonyát, 

A téli éj karolja át. 

Sötétezüstbe csillogó 

Zakója ébren-álmodó. 

 

Tükörjeges, fagyottas út, 

Lebénul, áll a fél vasút. 

Amíg leér a hótoló, 

Jakutszki expedíció. 

Cipőmre szórva só tapadt, 

Ja, volt bokám, csak elszaladt. 

Örült az összes óvodás, 

Jöhetne már egy olvadás. 

 

Fa lombtalan, bokor kopár. 

Magába reszket, álldogál, 

Sarat dagaszt bakancs alatt, 

A szíve közbe megszakadt. 
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Szemembe napsugár kacsints! 

Kabát a bátrakon sosincs. 

Hiába hóra lesni most, 

Kivárjuk ezt a márciust. 

 

Ha jambusok rohannak át, 

Fejembe jó rumos teát  

Betöltenék. Kibírható, 

De meg nem árt a nyugtató. 

Legyen fehér karácsonyunk 

Megint! Ezért fohászkodunk, 

De nincs. A tél nem elszökött, 

Megérkezett, be mégse jött. 
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Parrag Liliána 

Emberek a télben 

 

Üvöltve rohan, szerteszét csapkod, tép, mar, 

mint megvadult álmok éjén, 

elszórva minden kincsét, az utolsó őszi sóhaj, 

holtan terül el a kopár földek szélén. 

Megjöttem! Üvölt a tél, sikongva szél szárnyon, 

s fújja be a hideg  tájat hóval, 

zúzmarás fákon fagyottan, némán ül az álom, 

beborítva kietlen, borongós búval. 

A végítélet végtelenje dúl, megfagyva a világ, 

halott lelkek jeges  kísértete jár, 

minden gyáva életet most,  magány átka rág, 

szétporladó  tévhitük, vesztésre áll. 

A remény is elégett, a törött szék mellett, 

lobogva lángolnak a vágyak, 

s a tél győztesen vágtat  el a háztetők felett, 

tanulságul e sérült, beteg, mulandó világnak… 
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                Szalontai Erika 

    Téli tünemény - évszakok 

 

Fecskedallal zengve, friss szélben kerengve 

illatos álmok jönnek, 

vizek hömpölyögnek. 

Folyók megerednek, s hullámot terelnek, 

pókok gyöngyhálót szőnek. 

Életrügy a fákban. 

Szerelemre vártam, 

s új tavaszt találtam. 

 

Mézillat a réten, a bárányfelhős égen 

füstök bodorodnak, 

zenetücskök szólnak. 

Virágszínű réten cickafark–fehéren 

puha szirmok hullnak. 

Mentaízű nyár van. 

Szerelemre vártam, 

s napsugarat találtam. 

 

Nagy köd van az erdőn, az avarban tekergő 

sünök szundikálnak, 

hűlt helye van a nyárnak. 

Lombhullató erdőn, az ősztől kesergőn 

rókakölykök fáznak. 

Nedvesen a sárban 

Szerelemre vártam, 

s színeket találtam. 



 

 
16 

POLIKRÓM FOLYÓIRAT, 2020/I.SZÁM 

Szikrafény a jégen. Hópelyhek az éjben 

finom lisztként hullnak, 

a földre simulnak. 

Angyalok az égben, a decemberi télben 

ünnepfények gyúlnak. 

Két ember - egy szánban. 

Az új évre vártam, 

s Szerelmet találtam. 
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Reichenbach József 

 

 Téli szellem 

(Téli tünemény) 

 

Téli szellem leng-leng a tájon, 

S kísérti az álmodó fákat. 

Ellenük rikolt, rájuk támad, 

S dalos madár perel az ágon. 

 

Jégkristály húzza a fűszálát, 

Sebet karcol rá, heget heggeszt. 

Tavaszra tervet, ekképp szerkeszt, 

S ráönti hideg, hófehér mázát, 

 

Hogy rejtse konok álnokságát. 

A napfénnyel karöltve táncol, 

Éltető fényében viháncol, 

Feledve természet álomgyászát. 

 

Itt-ott még piros bogyó izzik. 

Szürkeségbe színmosolyt csenne, 

Bár lágyan elmossa köd szennye, 

S az erdőre óvatosan siklik. 

 

Paták törik fel fagyos tükrét. 

Bőgések űzik, hajtják őt el. 

Szarvasok szólnak emelt fővel, 

„Rántsd ki tavasz e didergő tüskét!” 
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Téli szellem leng-leng a tájon, 

S kísérti az álmodó fákat. 

Ellenük rikolt, rájuk támad, 

S dalos madár perel az ágon. 
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Bereczk Imola 

 Elfolyó tél 

 

Pici asszony volt, aki egy akkora kutyával sétált, amit el sem bírt volna, ha az 

nekiiramodik. A menhelyről származó fiatal szuka, ha el is szaladt a madarak 

vagy őzek után, mindig engedelmesen és hálával tért vissza a gazdája mellé. A 

hölgy jó hetvenes lehetett. Millió ránc, és bozontos, mákosan őszülő haj látszott 

csak ki megnyúlt lila kabát kapucnija alól. Az idős hölgy úgy sietett, hogy néhány 

véletlenszerű közös séta során Eszter, a fiatal kertész alig érte utol.  

Az erdőszéli parkolóból hatalmas fák által védett völgybe indultak. A 

göcsörtös tölgyek és gyertyánok egyhangúságát egy-egy pici juhar vagy hárs törte 

meg. A nagy felnőtt fák között a kis fiatal csemeték és magoncok iparkodtak 

időben felnőni, hogy mielőbb több napfényhez jussanak. A különböző formájú 

levelek a földön hevertek kiszáradt ropogósan, és maradék zöld árnyalatuk 

lassanként puha rozsdabarnába fordult. Az erejét vesztett avar hetek óta fonnyadt. 

Alatta lehullott magok és makkok milliói a levélszőnyeg biztonságos takarásában 

várták a nedvességet és a hó védelmét. Készültek a téli álomra, a pihenésre, amely 

minden nagy alkotást megelőz. A száz éves kocsánytalan tölgy érezte, mi, mikor 

és miért következik, hiszen az események a legnagyobb szabályszerűségben 

követték egymást immáron évezredek óta. Csak mostanában késett egyre többet 

a tél.  

Ugyan a napok rövidsége szerint már javában a hideg évszak volt, de az 

időjárás nem igazodott a naptárhoz. Egyre ritkábban volt olyan pillanat, amikor a 

házak fehér teteje jól érzékelhetően kirajzolódott, és a levegő olyan kristálytiszta 

volt, hogy el lehetett látni a szomszéd településig. Már szokatlan volt, hogy néha 

a fákra az elvesztett lomb helyett reggelre kiüljön a dér, és hatalmas téli 

pitypangokká váljanak, amíg a szél le nem csupaszítja őket újra. Kivételes volt, 

hogy az ott élő vadállatok és a kiránduló emberek lábnyoma sáros csapást 

alakítson a szikrázóan fehér hóban.  



 

 
20 

POLIKRÓM FOLYÓIRAT, 2020/I.SZÁM 

Ezeket a ritka alkalmakat várták mindannyian. Az ide látogatók ugyanis erőt 

kaptak a téli erdőtől, tanultak tőle. A zajokkal teli, mégis csendes rengetegtől, a 

színeitől, a nedves illataitól. Az elvonulás annyira teljes volt, hogy nem volt illő 

egymást az otthoniakról, munkáról, családról kérdezni. Az életük otthon maradt. 

A lelküket hozták ki feltöltődni, hogy a csodából hazavihessenek valamit a szürke 

hétköznapjaikba. A piciny idős nő is ezért járt ki. A kutya ürügy volt csupán, 

valójában neki kellett az itteni nyugalom. Itt kereste az ihletet. Ahogy a fiatal lány, 

Eszter a természet ősi tudását kergette, a jóleső érzést, ahogy rótta a kilométereket. 

Eszter és az idős hölgy semmit sem tudtak egymásról, még egymás keresztnevét 

sem. Csak elnézték együtt játszadozó kutyáikat, váltottak néhány kedves 

mondatot, majd külön haladtak tovább az útjukon.  

A csepp asszony járta az erdőt-mezőt, várta a pillanatot. Amikor végre 

olyan összhatást mutat a táj, amit keres. Sosem fogalmazta meg, pontosan mit 

remél, csak az volt egyértelmű, hogy kutat valami után. Keresztül-kasul járta a 

környéket, hol fényképezett, hol csak figyelt, vagy felszedett valamit, amit aztán 

az ormótlan oldaltáskájába gyűjtött. Majd sietett haza. Minden reggel ugyanúgy. 

Hóbortosnak tűnt. Talán kicsit bolondnak, de mindenképpen megszállottnak.  

Egyik nap, még alig hajnalodott, csak a rózsaszín és sárga sáv megjelenése a 

horizonton jelezte a reggelt. Az öregasszony összefutott Eszterrel, és elkapta 

néhány mondat erejéig.  

– Képzeld, olyan izgatott vagyok! Kiállításom nyílik a belvárosban. Szívesen 

látlak téged is a megnyitón! Ja, és Tünde vagyok, Mihók Tünde – hangzott a 

meghívás és az éveket késett bemutatkozás. 

Eszter zavarban volt, hiszen annyi egymás mellett megtett kilométer után 

eszmélt, hogy semmit nem tud a nőről. Eddig bemutatkozniuk sem volt miért. 

Sajnálta volna lerázni a mindig barátságos piciny asszonyt. Nem tudta, hogyan 

hárítsa a meghívást, de a bent visszhangzó „nem” végül egy egyértelmű 

„szívesen” formájában távozott a szájából. Nem kérdezett a kiállított tárgyak 

felől, de nem volt kedve érdektelen tobozokat vagy kavicsokat megcsodálni.  
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Vonakodva indult a megbeszélt időpontra a kis művelődési házba. Gondolta, húsz 

perc alatt letudja a tiszteletkörét, és legközelebb határozott lesz, nem hagyja magát 

unalmas butaságba rántani. Csinosan felöltözött. Az egész estéből ez tűnt a 

legkönnyebben teljesíthetőnek.  

A város közepén, a betonrengetegben, az egyszerűen elegáns kiállító 

teremben meg sem ismerte az idős asszonyt. Szakadt lila kapucni nélkül, csupa 

feketében, földig érő, csillogó sállal fogadta az érdeklődőket – a művei 

biztonságos ölelésében. Csak a kusza őszülő haja volt ugyanolyan. Eszter hirtelen 

nagyon elszégyellte magát. Egy igazi művész előtt állt, akit csak az ihletkeresés 

őrült zsibongó pillanataiban látott. Látott, de nem ismert. Sosem beszéltek róla, 

hogy a lázas túrákat követi egy alkotási folyamat. A féktelen keresés pedig a mű 

nélkül bolondériának tetszett.  

Megbabonázva járta körbe a kiállítás díszes keretbe bujtatott képeit. El nem 

tudta gondolni, hogy a fehér és ezüst ennyiféle árnyalata érhető el kékek, szürkék, 

lilák és zöldek finom keverésével, leheletfinom adagolásával. Megannyi 

formával, apró vonallal és a színek erősségének játékával mindig más hatást ért 

el, mégis a hófödte táj, a fehérbe burkolt száz éves kocsánytalan tölgy, minden 

tökéletesen felismerhető volt.  

Az egyik képnél megállt, hosszan nézte. Elfolyó tél volt a címe. Eszter úgy 

érezte, hogy ebben a képben mindent meglátott, amit a minap az erdő reggelében 

csak érezni szeretett volna. Mindig szemei előtt lebegett gyermekkora kedvenc 

látványa, de csak ebben a kiállító teremben vélte visszatükröződni. A bolondos 

kutyás hölgy kifeszített vásznán látta meg, amit maga hiába keresett. A telet. 
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Vörös Tamás 

 Katyryk incidens 

 

A tél megkezdődött, a hó akadályokat épített, és a tomboló szél mint üvöltő fehér 

farkas rángatta az öreg, fagytól már girbegurba faházak ablakait és ajtóit Katyryk 

apró, alig pár lelket számláló falujában. Egy nap estefelé fekete holló szállt el a 

falu fölött. Krog a hírnök. Vérben úszó szemei a házakat és az utcákat kémlelték 

röptében, de őt is figyelték a földről a falu lakói a térdig érő hóban majd leszállt a 

falu közepén terebélyesedő öreg templom kettős keresztjére, -károgott egyet-, és 

bár a templomba senki sem tartózkodott a vén harang nehezen, de megkondult. A 

szél elült, ekkor átláthatatlan köd ereszkedett a kihalt utcákra, a csendet pedig, 

amit a köd hozott magával csak a harang kiáltása törte meg. Mindenki a házába 

vonult, kivétel nélkül, aki látta a hollót vagy csak hallotta a harang hangját tudta, 

hogy mi következik, de igazából senki nem volt felkészülve rá. 

-Jeles este a mai!- mondta Alexej – Ritka és jeles, csak minden tizedik 

évben fordul elő!-folytatta remegő hangon. A többiek csak hallgattak, és ültek a 

konyhába leterített szőnyegen, aminek közepén egy gyertya állt, az világított be 

mindent körülöttük a ház többi részében pedig sötétség honolt.  

-Anya és apa idegesek látjátok gyerekek? Látszik rajtuk, hogy nyomasztja 

őket valami, pedig már gyerekkoruk óta itt élnek, tudják hogyan megy ez! -szólalt 

meg Katya 

-Jaj anya nem kellene itt a gyerekek előtt ilyenekről beszélni! – mondta 

Irina 

-Milyenekről?- kérdezte izgatottan Sascha 

-El kell nekik mondani! Ez az ő örökségük is! Tudniuk kell mi rejlik a 

múltban, ami őket is kísérti! 

-Ez csak babona anya! –förmedt Irina Katyara 

-Babona, ami minden tíz évben életre kel!? – vágott vissza Katya 

-Alexej mondj már valamit!-fordult a férjéhez Irina 
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-El kell nekik mondani édesem! Ismerniük kell a múltat, hogy megértsék a 

jelent!- mondta Alexej 

-Igazad lehet- mondta Irina, majd nagyot sóhajtott: –Rendben anya mondd 

el a történetet! 

Sascha, és testvére Tatiana közelebb húzódtak nagyanyójukhoz, aki rekedtes 

hangon elkezdte: 

-Egyszer régen annyi évvel ez előtt, amit el sem tudtok képzelni, hogyan is 

tudnátok, hiszen te Sascha tíz éves vagy, te pedig és lányom Tatiana csak nyolc, 

ti még nem tudtok belátni annyi évet. Élt itt ezen a környéken egy boszorkány 

Daria. Sokak szerint Smert-tel(halál) cimborált, mert fekete szaggatott rongyos 

ruhákban járt kelt, fején pedig faágakból font süveg foglalt helyet. Volt egy fekete 

hollója, Krog. Aki mindig a bal vállán ült mikor Daria bejött a faluba, és végső 

ítélete szerint az első harangszó akkor szóljon mikor Krog visszatér, mint a 

közelgő halál hírnöke. A felmenőink sose nézték őt jó szemmel, de megtűrték 

maguk között. Egyszer a dögvész befertőzte a falu ívóvízzel teli egyetlen kútját. 

Ezt a falu akkori lakói, az ő egyik mágiájának tulajdonították! Dariat elfogták, és 

bár ártatlan volt bilincsbe vertve megkínozták majd máglya általi halálra ítélték. 

Ekkor ő elátkozta őket és az utódiakat, hogy soha ne hagyhassák el a falut ötezer 

lépésnél tovább, és minden tizedik évben a Smert vegyen fel emberi alakot, és a 

második harangozáskor jelenjen meg és tegyen látogatást az egyik családnál, 

méghozzá annak az embernek a képében, akinek a meglátogatott család valaha 

ártott! 

-De ilyen nálunk nem fog történni kedveseim!-fordult Irina gyermekeihez- 

Édesapátok nagyon rendes ember, mindennél jobban szeret minket, dolgozik, sose 

iszik és mindig eljár a templomba is. Ugye szívem? 

-Igen- felelte elvékonyodó hanggal Alexej- Igyekszem!-majd megköszörülte a 

torkát 

-Ki tudja milyen sötét foltot takargatsz Alexej!- mondta Katya 

-Jól van Katya néni, be lehet ez fejezni!- emelte fel a hangját Alexej 
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Ekkor megkondult a harang! 

-Hallottátok?! Akkor most már itt van a faluban?!-kérdezte rémülten Sascha. 

-Igen kis fiam hallottuk! De nem lesz semmi baj!-mondta Irina, aki ebben a 

pillanatban ölébe vette mind két gyermekét, majd átkarolta, hogy megnyugtassa 

őket. 

-Alexej ugye nem lesz semmi baj?- fordult kedveséhez Irina. 

Alexej csak ült és meredt maga elé, mint akit megbabonázott a nehézharang szó, 

nem szólt vissza. Jobb kezével ingje mellső zsebe felé nyúlt, amiből egy cigarettát 

húzott elő, azt pedig a gyertya lángja fölé hajolva gyújtotta meg. Nagyot szívott a 

cigarettába, majd a kifújt kékes füst belepte a szobát, mint a köd a kinti utcákat. 

Csönd volt a házban, olyan csönd hogy lehetett hallani, ahogy a szú perceg a fából 

készült falakban. 

-Kimegyek! Megnézem merre járhat!- kelt fel a helyéről Alexej. 

-Ne menj!- szólt utána Irina, miközben megfogta férje kezét- A végén még ide 

vezeted őt, ha kinyitod az ajtót! 

-Csak az utcára néző ablakhoz megyek édesem!- csitította feleségét Alexej. 

Szájába vette cigarettáját, és elindult az ablak felé. Mivel sötét volt ezért lassú és 

megfontolt léptekkel haladt, de a padló így is rettenetesen recsegett ahová csak 

lépett. Végül már csak egy karnyújtásnyira volt az ablaktól, ami előtt a függöny 

lógott. Ott megállt, benne is felsejlett a félelem, ami már a család nagyján 

uralkodott, bár nem volt öreg mégis vérérektől dagadó keze reszketve markolta 

meg a függönyt, majd egy kicsit elhúzta éppen annyira, hogy ki lásson. Óvatosan 

kilesett és meglátta őt, bár a köd sűrű volt fejét pedig csuklya fedte a vörösen izzó 

szempár elárulta tulaját. Pont az ő házukra szegeződött tekintete. 

-„Engedj be Alexej! Ismersz engem, tudod ki vagyok, és így is úgy is bemegyek!” 

Egyszer csak hatalmas szél támadt, ami becsapta az ablak kívül lévő zsindelyes 

részét. Alexej a rémülettől hátra esett. A látottak és hallottak miatt Alexej ereiben 

szinte megfagyott a vér. „Képzelődök csak” futott át agyán a gondolat. Felállt az 
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esésből, és gyors lépptekkel sietett vissza a családjához a konyhába, ott térdre esve 

nyomta el cigijét a földön és csak annyit mondott: 

-Kezdjünk el imádkozni! 

Az imádkozás már tarthatott vagy egy jó órája, és minden egyes kimondott ámen 

után egy kicsivel nyugodtabbak lettek mindannyian, egyedül Katya nem 

imádkozott nem hitt az ige erejében, hogy az bárkit is megmentene közölük. Csak 

villogtatta vén vércse szemét és magában mormogva a saját isteneihez 

imádkozott. Egyszer csak furcsa erőteljes csörömpölő hangra lettek figyelmesek! 

-Mi a fene volt ez?!-kérdezte lélekszakadva Irina 

-Nem tudom drágám!-felelte idegesen Alexej 

-Már késő, és az ima se ment meg, ma mindannyian itt pusztulunk! Már itt van!-

nevettet fel Katya 

-Nem tud bejönni!-kiáltott Irinia édesanyájára- Hiszen vaskapunk van, amit 

Alexej le is lakatolt és belocsolt szentelt vízzel! 

-Megnézem mi történt!-szólalt meg Alexej 

Keresztet vetett, felkelt a térdelésből és elindult ismét az ablak irányába. 

Mikor oda ért és résnyire arrébb tolta a függönyt jól látta a vaskaput, ami ott hevert 

magatehetetlenül. 

-Levette!- kiáltotta Alexej, ahogy visszaért a konyhába-Levette és egyszerűen ott 

hagyta! 

-Az lehetetlen!-mondta Irina-Hiszen rettenetesen nehéz és be is volt láncolva! 

Ahogy ezt kimondta már nem tudta tovább folytatni, mert az eddigi beszédet és 

csöndet a ropogó hó hangja törte meg. 

-Valaki vagy valami jár kinn!-mondta Katya- Talán Alexej tudja is hogy ki!-

mutatott rá ujjával a férfira 

A ház ajtaja ekkor felszakadt és a hó és a hideg betódult, mind kifutottak az 

előszobába a konyhából, a küszöbön pedig egy alak állt fekete rongyokban, 

vérvörösen izzó szemekkel. 
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-Hát nem is üdvözölsz Alexej? Pedig régi barátod vagyok!- mondta az idegen, és 

beljebb lépett 

-Szép családod lett azóta amióta utoljára találkoztunk! 

-Én sose találkoztam veled!-kiáltott rá Alexej, miközben családját maga mögé 

terelte. 

-Dehogynem!-felelte az idegen, majd jobb kezével eloldotta a ruhája derekán lévő 

kötelet ezzel láthatóvá téve testét, amit számtalan harapásból eredő seb borított, 

itt-ott kitüremkedve a belső szervek, a csont és a hús keveréke, ezután bal kezét 

fejéhez emelte, ahogy felemelte a ruhája ujja is felcsúszott, s karján látni lehetett 

a leszaggatott izmokat melyek e megnyomorodott alak kezét mozgatták. A 

csuklya lassan gördült le a fejéről, és ekkor látszott meg igazi valója. Bár fél arca 

hiányzott szemét kivájták állkapcsát pedig leszabták, de Alexej felismerte. 

-Gorkij!-kiáltotta 

-Bizony öreg barátom! 

-Hogy nézel ki?-kérdezte undorral Alexej 

-Pont úgy ahogy hagytál!-üvöltött rá Gorkij- Vagy nem emlékszel tizenöt téllel ez 

előttre? Hadd frissítsem fel az emlékeidet! -majd a nyakánál fogva megragadta 

Irinát és a falhoz nyomta. 

- Nos, Irina, én és a te férjed egyszer még régebben együtt indultunk el vadászni, 

mert már nem volt mit enni, innét a falutól északra fekvő erdős területre, túl a 

folyón, szét váltunk egymástól hogy nagyobb területet foghassunk le, de 

megbeszéltük, hogy a halott fenyőnél fogunk találkozni, és ha valamelyikünk nem 

érne vissza napnyugtáig azt a másik megkeresi. Hát én nem értem vissza, de a te 

urad viszont cserbenhagyott!-üvöltött Gorkij- Nem keresett engem, nem tett 

semmit azért, hogy megtaláljon, egyszerűen csak visszajött a faluba mit sem 

törődve velem! A farkasoknak és a fagynak lettem a martaléka, de most revansot 

veszek rajta. Ahogy ezt kimondta nagyot szorított Irina nyakán, ami ettől pár 

roppanás kíséretében eltört. Irina pedig a földre hullott. Sacha és Tatiana ekkor 
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sírva fakadtak és odarohantak anyjuk holt testéhez. Alexej pedig térdre esve, 

könnyező szemmel mondta: 

-Miért őt büntetted akkor és miért nem engem? Hiszen én hagytalak ott!-mondta 

zokogva 

-A te büntetésed is meglesz, ne aggódj barátom!-mondta nyugodtan Gorkij  

Figyelme ekkor Katyara irányult.  

-Vénasszony, aki félig a boszorkány leszármazottja!-mondta Gorkij Katyanak- 

Ugyanazt a halált érdemled, mint ő! 

A fapadlóból ekkor kezek nőttek ki, amik körbe fogták az idős nőt és ez a hang 

hallatszott: „Az ő átka miatt vesztünk el mi is, most te is elveszel velünk!” 

Hírtelen lángok csaptak fel körülötte és az elevenen égő test szaga betöltötte a 

szobát, ruhája lángra gyúlt és vele együtt ő is, borzalmas sikítások közepette adta 

át magát a halálnak. Alexej borzonkodva tekintett végig a szobába, aminek egyik 

sarkában két gyermeke volt, egymásba kapaszkodva sírtak, hangosan és 

csitíthatatlanul. 

-Legalább őket hagy Gorkij! Őket ne bántsd!- könyörgött térden állva és kezét 

összekulcsolva Alexej. 

-Őket nem én fogom bántani barátom!-szólalt meg Gorkij, és kinyújtotta kezét 

Alexej feje fölé. Alexej nem tudott megmozdulni, Gorkij hatalma alatt állt. 

-Hol van a pisztolyod barátom?-kérdezte kíváncsian Gorkij. 

-Nem, nem tudom!-mentegetőzött Alexej. 

Gorkij megmozdította hüvelykujját, Alexej teljes keze mozdult és elővette a 

nadrágja hátsó részéből az öv és az ing közé betűzött pisztolyt. 

-Engem már nagyon idegesít ez a folyamatos sírás! Téged nem Alexej? 

-Ne, könyörögve kérlek ne!- de már túl késő volt Gorkij kinyújtotta kezét, ezzel 

együtt Alexej keze is kinyújtódott és a gyermekei felé szegeződött. 

-Kérlek bocsátsatok meg! 

Két pisztolylövés dördült el, Sascha és Tatiana mellkasából pedig lassan 

bugyogott fel a vér, majd összeestek, és ott hevertek vérbe fagyva holtan. 
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-Miért tetted ezt? Hiszen csak én ártottam neked! 

-Igen és most te következel barátom, bűn és bűnhődés!  

Grokij ekkor földre lökte Alexej-t, és rátérdelt a mellkasára. 

-A tiéd lesz a legsúlyosabb! Ők még könnyen megúszták!-eközben a két kezét 

Alexej arcára csúsztatta és jobbjával megfogta annak alsóállkapcsát, bal kezét 

pedig homlokára helyezte és azzal leszorította a fejét a földhöz. Majd egy lefele 

irányuló rántó mozdulattal baljával leszabta Alexej állkapcsát, a kifröccsenő vér 

beterítette őket, és ezt mondta Gorkij: 

-Nos most már olyan borzasztó látványt nyújthatsz a világnak mint én -mondta 

megvetően- de immár elhagyhatod a falu határát, de cserébe senkinek sem fogsz 

tudni beszélni a történtekről soha!-elégedett kacagást hallatva. 

Alexej saját vérében elájult, Gorkij vagyis Smert pedig dolga végeztével 

távozott. Krog felszállt a templom tornyáról, a szél ismét elült a köd pedig 

visszatelepedett a házakra az éjszaka hátralévő részére, csak reggelre tisztult ki 

újra, mikor az ott lakók szembesültek a tragédiával. 

  

Jó pár év múlva 

-Nos mi a véleménye az ügyről Gennagyjevics nyomozó elvtárs? 

-Hogy hogy mi? Semmi! Egy őrült leírta a képzelgéseit, hogy feloldozza magát a 

történtek alól! 

-De hát nincs meg a fél állkapcsa uram! 

-Na és Gyatlov őrmester elvtárs? Maga még nem hallott az öncsonkításról? 

-De ilyen mértékűről Gennagyjevics elvtárs? 

-Nézze Gyatlov elvtárs, így is ránk van szállva a vezetőség a Leningrádi 

gyilkosságok miatt, amit itt ön hánytorgat az egy kurva régi ügy aktája, csak egy 

vén, közel kilencven éves fickó, aki megfojtotta a feleségét, elevenen elégette az 

anyósát és lelőtte a két gyerekét, egyértelműek bizonyítékok, és maga még azt 

hiszi, hogy ezt nem ő követte el? Térjen észre! Ez itt már a Szovjet Birodalom! Itt 
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nincsenek se szellemek, se lidércek se Istenek, se más természetfeletti lények! Ez 

az akta pedig le van zárva! FEL TUDJA EZT FOGNI??? 
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Bálint Jánosné Ágoston Ilona 

 Urszika téli álmai 

 

     Hűvös szél söpört végig az erdőn. Sárga levelek hullottak a deres fűre. Urszika 

hosszasan nézte a sötét felhőket, melyek eltakarták a napot. 

 – Már a fű sem olyan lédús, mint a nyáron, közeleg a havas tél – gondolta és 

brummogva elindult a fák közt. 

 – Megkeresem a tavalyi barlangocskámat, egy kicsit megnagyobbítom és jó 

puhára kibélelem, hogy kellemes legyen benne az alvás… Nem is kellett sokáig 

cammognia, mert a domboldalban, ahol igen sűrű és bozótos az erdő meg is találta 

a csendes kis rejtekhelyet. A barlang bejárata mellett a száz éves tölgyfa már 

rengeteg levelet lehullajtott. Két nagy ága a barlang fölé hajolt, erre dőlt rá másik 

két fiatalabb fa, amit a nyári zivatar döntött ki. Így, védte a barlangot felülről, mint 

egy tető. Egy ferde fa és egy kökény bokor pedig szinte teljesen eltakarta a 

bejáratát. Körbejárta az üreget és örült, hogy nem foglalta el senki, amíg a nyáron 

távol volt. – Igen csendes búvóhely ez, jól elrejt majd a télen a hosszú alvás alatt. 

Körbe szaglászta, be is bújt az odúba és megállapította, hogy bizony szűk lesz, 

mert a nyáron jól meghízott. Hozzá is látott nyomban a megnagyobbításához és a 

téliesitéséhez. A tavalyi száraz avart éles körmeivel kigereblyézte és ásni kezdett. 

Szélesítette, hosszította, mélyítette a barlangocskát. Meg is izzadt a nagy 

munkában. Amikor már nagyon elfáradt rádőlt a jó szagú, friss földkupacra és 

aludt egyet. Arra ébredt, hogy a szél gorombán cibálja a bundáját. Beleszimatolt 

a levegőbe. 

     – Eső lesz, érzem – jó lesz igyekezni a munkával, hogy száraz avarral ki 

tudjam bélelni a vackot, mert úgy lesz jó meleg a fagyos, téli éjszakákon… Egész 

délután hordta, gereblyézte a zörgő rozsdás leveleket. Az erdő szélén a kaszálóról 

egy kis illatos szénát is hozott a feje alá párnának és dereka alá puha mohákat 

gyűjtött a fák tövéből. Nagyon elégedett volt a munkájával. 
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     – Ma éjjel már itt is alszom, kipróbálom elég kényelmes lesz–e az ágy. Holnap 

még igazítok rajta és a bejáratot is eltorlaszolom. 

     Másnap reggel elballagott a patakhoz. Útközben legelt egy kicsit, talált még 

egy pár szem fekete szedret, ami már deres volt, de jóízű, aztán jó nagyot ivott a 

friss forrásvízből. Lassú léptekkel elbandukolt a csupasz málnabokrok mellett, 

elbúcsúzott a méhek odújától, ahol már csak 2–3 méhecske döngicsélt. 

     – Aludjatok ti is, elnyíltak már a virágok, nem tudtok mézet gyűjteni a 

kelyhükből. Én is megyek aludni a barlangomba… Brumm–brumm… Szervusz 

erdő, szervusztok fák, szervusz patak. – Viszontlátásra – jövőre találkozunk! 

     Két–három ölnyi falevelet még a bejárathoz kotort, bemászott az odúba, egy 

pár vaskos ágat keresztbe fektetett, hogy a szél ne tudja elhordani, így teljesen 

eltorlaszolta a barlang nyílását. 

     – Jöhet az eső, meg a hó! – én már jó helyen vagyok, – heveredett le a zörgő 

tölgylevelekre. Nagyokat ásított, kétszer–háromszor még megfordult, aztán orrát 

a mancsai közé dugta és mélyen elaludt.  

     Lassan lélegzett, horkolt is egy kicsit, egyszer aztán előjöttek az álmok. Testét 

könnyűnek érezte és maga előtt látta mindazt, ami a nyáron történt. Álmában újra 

átélt mindent. Hallotta a kis patak vizének csobogását, hallotta a madarak énekét, 

trillázását, érezte a barkák, a virágok illatát. Barnabást is látta álmában, a kedves 

medvefiút, akivel olyan jó volt együtt lenni. Kergetőztek a domboldalon, még le 

is gurultak. Mennyit nevettek!  

A nagy kánikulában megfürödtek a patakban, lehűtötték magukat, utána a 

fűben hemperegtek – olyan szép fényes lett a bundájuk. Barnabás nagyon kedves 

volt, még a halat is neki adta, amit a vízesésnél fogott. 

Ilyen finom húsú halat, még soha nem evett. De lehet, hogy azért volt olyan 

jó ízű, mert Barnabástól kapta. A méhek fájánál is együtt nyalogatták a finom 

mézet. Sajnos a méhecskék nem sokáig engedték az édes–mézes lakomázást, 

mind odasereglettek és mérgesen szurkálódtak a fullánkjukkal. A méhcsípés úgy, 

de úgy tud fájni… Az orrom, meg a fülem is feldagadt, el kellett onnan 
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menekülnünk. Olyan irigyek a méhek. Annyi sok mézük volt, hogy már kifolyt az 

odúból – még sem engedték nyalogatni. Pedig ők olyan sokat nem is tudnak 

elfogyasztani – az, biztos. 

      Egyszerre csak arra ébredt, hogy, hogy egy méhecske ott zümmög az orra 

körül. 

     – Hát, te, hogy kerülsz ide? – miért nem alszol? Talán a bundámban bújtál el? 

Meg ne csípj! – hallod–e, mert agyon csaplak! Miért ébresztettél fel? – hagyjál 

aludni! – brummogott bosszúsan. 

      De a méhecske csak ott döngicsélt a feje körül. 

      – Te, hallod–e? – a fülembe nehogy bebújj, azt végképp nem engedem! – bújj 

el inkább az avarban. Teljesen kiment a szememből az álom miattad, pedig milyen 

jókat álmodtam… 

      Urszika felült az ágyon, jó nagyokat nyújtózkodott, és kilesett a résen. 

Mindent hó borított vastagon, csak egy fekete varjút látott az ágon, aki nagyokat 

károgott. 

      – Miért nem alszol? – talán éhes vagy? – brumm–brumm. – Menj innen, 

hagyjál aludni, olyan hideg van. Sokára lesz még tavasz. 

      – Kár! – mondta a varjú koma és elrepült a száraz ágról. 

      Urszika visszafeküdt, belefúrta magát a jó puha vacokba és újból Barnabásra 

gondolt, aki egy mondókára is megtanította. 

      – Hogy is kezdődik az a mondóka? – Megvakarta a fejét, de nem jutott eszébe. 

Olyan jópofa, kedves mondóka volt… A talpa is viszketett, azt is megvakarta és 

eszébe jutott a versike:            

„Boldog fiatal bocs korban, 

Sosem jártam bocskorban. 

Mégis szép volt bocs korom 

Pedig nem volt bocskorom…” 
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      – Mi lehet az a bocskor? – tűnődött. – Milyen jó lenne, ha most is itt lenne 

Barnabás. Összebújnánk és melegítenénk egymást. De sajnos a medvék egyedül 

alszanak.  

      Még egy párszor elismételte a mondókát, hogy el ne felejtse tavaszig és újból 

elaludt. 

      Az álmok pedig folytatódtak. 

      Látott a távolban egy másik barlangot, amiben Barnabás aludt, aztán még egy 

nagy tágas üreget, amiben meg anyja aludt. Álmában még a száját is 

megnyalogatta, ami édes, méz ízű volt. 

      Látta a zöld erdőt is és a lombok közt beszűrődő napsugarakat. Azt is látta, 

hogy a málnabokrok tele vannak piros, érett, málnaszemekkel és eső után jóízű, 

zamatos gombákat is talált a fák tövében. Érezte a fű ízét, a virágok illatát, hallotta 

a harkályok kopácsolását. Egy tarka pillangó még az orrára is rászállt és 

megcsiklandozta. Jó hosszút aludt újból. 

      Egy reggel arra ébredt, hogy nincs egyedül. 

     – Ni csak, ni csak, hát világra jöttetek?– Hát ti vagytok az én kis bocsaim? – 

Ti rugdostátok az én hasamat? Ó, de picik vagytok… Ugye nem fáztok? – bújjatok  

ide a jó meleg bundámba. Tejecskét is adok, finom édes – mackótej – kis 

bocsoknak való. Szopjatok annyit, amennyi csak jól esik, hogy szép nagyra 

nőjetek. – Ha Barnabás látna benneteket, de boldog lenne…– így beszélgetett a 

kicsinyekkel, akik most már nem hagyták anyjukat sokáig aludni. Egyre több tej 

kellett nekik, egyre többet hancúroztak, ki–be ugrándoztak a barlangból és 

Urszika egyre éhesebb lett. 

  Véget értek a téli álmok. 

 A langyos tavasz is megérkezett. A hó eltűnt, a fű kisarjadt, a fák rügyei 

kibomlottak, a patak vize hívogatóan csörgedezett. 

      – Na, gyertek, megmutatom nektek az erdőt – hívta a kis bocsokat. – De el ne 

kóboroljatok, itt legyetek mindig a nyomomban! Először kóstoljátok meg a füvet. 

– Ugye finom? – Most meg elmegyünk a patakhoz vizet inni. – De csak a széléhez, 
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nehogy elsodorjon benneteket, mert most nagyon sebesen folyik! – oktatta őket 

mindenre, amit egy medvebocsnak meg kell tanulnia. 

      Egész nap csodálták az erdőt és este fáradtan tértek vissza a kis barlanghoz. 

      – Na, végre jóllaktam – ült le a nagy tölgyfa árnyékába Urszika. 

      – Ugye holnap is elmegyünk sétálni? – kérdezték a kis bocsok. 

      – El bizony, ezután minden nap! Bejárjuk az egész erdőt, megmásszuk a 

dombokat. Ott aztán bukfencezhettek kedvetekre, de most menjetek aludni. 

      Így értek véget Urszika téli álmai, aki tavaszra boldog medve–mama lett. 
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Zsatkovics Edit  

 Téli tünemény 

 

Pacsirtám nem jött 

karvalykarú keselyűk 

szelik a hajnalt 

fekete fátylas özvegy 

varjúk dermedtek             

 

(tanka) 

jöjjetek darvak 

juharfámra szálljatok 

pipacsszám fagyott 

 

tücsök nem cirpel 

kabóca sem csattog már 

fátyolfehér fán 

 

rizsbor mámorít 

fűzfaágak démonja 

korbácsol szelet 

 

holdvilág fényben 

haldokló holdvirágok 

hóvirág még nincs 

 

hableány voltam 

nyárból télbe születtem 

hócsillag szánon 
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sarki fény apám 

ezüstfa  anyám 

tavasz elé küld 

 

hósipkás Fujin 

angyalszárnyú hóasszony 

vajúdik  hólányt 

 

voltam jégmadár 

fehérlábú gyöngyszemű 

zajlik már a jég 

 

Hókirálynőnek 

jéghegyén opálos köd 

Tél nem leszek tiéd 

 

jégzajló Tiszán 

megsebezted, tépdested 

hattyúszárnyamat 
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Lengyel Szilvia 

Hideg téli est 

 

Hideg téli est 

A fagy jégvirágot fest. 

Tizennyolc éve már, 

Hogy láthatod ezt, 

Szívedből zárj ki 

Mindenféle neszt. 

 

Boldog lehetsz, ha tudod 

A lelkek mélyén 

Szivárvány ragyog. 

Eső és napsugár 

Árad szét a testeken, 

Érezd ezt te is 

a hideg téli esteken. 
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Dalanics Tamara 

Hamis tavasz 

 

Meg-megolvasztottál, 

Csípős levegőmet kedvessé változtattál. 

Szívemben megindítottad a zöldellő tavaszt, 

Sugaradtól a téli tájban egy széncinege dalra fakadt. 

 

De jaj, hamis volt ez a tavaszi szellő, 

Bármennyire szép volt és feltüzelő. 

Minden egyes melegség mit lágyan nyújtottál 

Faggyá változott, hóvihar tombol a téli tájon át. 

 

A szürkeség, melyet szépséggel töltöttél fel, 

Most még borúsabban fáknak ágait szakajtja el. 

A hideg üresség, melyben melegséget ébresztettél, 

Most még csendesebb, sötétebb lett minden eddiginél. 

 

A nyár és az ősz már csak nevetnek rajtam, 

Hogy a hamis tavasz egyedül hagyott a bajban. 

Nem számít, hogy a tél fagyosabb lesz, 

Lelkem halott fehérségében szerte szétrepedt. 

 

Szeretném azt gondolni, hogy nem hamis, igaz voltál. 

De attól tartok, nem jelentett ez többet egy téli álmomnál. 

Szeretném azt gondolni, hogy én rontottam el, 

Ez kevésbé fáj, zordságom a Nap elé viharfelhőket szelel. 
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Vajon mikor jön el az igazi tavasz? 

Mely végleg felolvasztaná jeges borúlátásomat. 

Vajon fagyott könnyeimet egyszer fölszívja a föld? 

Most minden körülöttem hideg, üres, meggyötört. 
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Török Nándor 

Téli séta 

 

A hó alatti fáradt lomb 

betakarva oly puhán, 

mint a renyhe napkorong 

selyme-lepte délután. 

 

A hegytetőn megpihenve 

dorgáljuk a kaptatót, 

sóhajoknak halk igenje 

kérdésemre válaszolt: 

 

Elindulunk, tovább mászunk, 

míg az erőnk engedi? 

S a friss hóba könnyű lábunk 

nyomát hagyni nem meri. 

 

Egymás után a bal a jobb 

igyekeznek tartani 

a ritmust, s arcunkon a lob 

virágja kezd hajtani. 

 

S a hideget elfeledve 

érkezünk a völgybe le: 

kancsóban vár a hegy nedve, 

mit a gazda tölt bele. 
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Török Nándor 

A puszta télen 

 

Az ’ötvenkettes’ menti táj 

lehangoló, de érdekes, 

a villanypásztoron a drót 

végtelen reze még deres. 

 

Az őszi búza már kibújt, 

de lábon még a tengeri: 

van ki gondolt a jövőre, 

más meg töretlen engedi. 

 

Amott egy mocskos csatatér 

a megrabolt káposztaföld, 

Kecskemét városa felől 

teli szájjal a szél üvölt. 

 

Az út mentén pár nádszál ring 

és idegenül udvarol; 

távolabb, akácfák között 

egy árva rab a vén akol. 

 

A szabadságnak múltja van, 

s a múlt a jelent részegen 

úgy kergeti, mint tél az őszt 

a barackültetvényeken. 
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Itt könnyen érthető, miért 

puszta igazán a puszta, 

fohásza száll az ég felé, 

ki itt a telet megússza. 
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