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FÁKLYA IRODALMI ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI 

STÚDIÓ – KÁRPÁTALJA  

 
Kenyeres Mária: Ítélet  

 

– Kövezd meg! – zúgja a tömeg. 

– Irgalmazz! – súgja a szél. 

– Feszítsd meg! – ordít a vezér. 

– Bocsáss meg! – sírja a tél. 

– Hallgassunk! – mondja a gyáva. 

– Én félek! – suttog a lány. 

– Nem szólok! – fénylik több szempár. 

– Nem lehet! – egy ifjú kiált. 

– De hát én…– mondja a vádlott. 

– Hallgass el! – vádol a vád. 

– Nem vagyok… – kezdi el ismét. 

– De igen! Már nincs tovább! 

– Hadd legyek… – Nem kell! Nem kellesz! 

– Nem tudod… – Nem is kell már! 

– Nem igaz! – Nem fontos az már! 

– Menj! Itt már nincs szükség rád! 

 

 
Kenyeres Mária: Ma és holnapután 

 
Mordul a magány.  

Rám talált november. 

Nyűtt szükség, 

szürke gond 

fog velem kezet. 

Erőtlen húrjaim 

bambán nyöszörögnek. 

Fáradt vagyok. Beteg. 
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Nem gyógyít meg 

a nyárszagú hit sem. 

Mordul a magány. 

Megvirradt. 

Itt van. 

Menekülök innen. 
 

 

Kenyeres Mária: Vers leszel 
 

Vers leszel. 

Én köddé 

szürkült 

lobogásom. 

Vers leszel. 

Szent a neved. 

Vers. 

Így kívánom. 
 

 

Kenyeres Mária: Olyan vagy 
 

Te is csak olyan vagy,  

mint a többi. 

Szappanbuborék,  

kopott látomás. 

Lúdbőrt ölt testem 

Emlékedtől, 

Mint hó alatt rezzenő 

Megfagyott virág 

Sóhajt utolsót 

Egykorvolt 

Tavaszi napfény után. 

Hagyd el a kifogást! 

Ne szédíts! 

Menj el! 

Öleld a szebben nevető  

Kirakatbabát 
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Torzít a tükör. 

Ajtómban   

A kulcs bezárt. 
 
 

Kenyeres Mária: Mindörökké 
 

Csipet só a föld, 

Álmom a szeretet. 

Génjeimbe temetett 

Sorsom megvetem. 

Holdárnyék lettem, 

Szájra varrt igazság. 

Megvetett pimaszság, 

Ronggyá nyűtt alázat. 
  
 

Kenyeres Mária: Neked adom 
 

Fénnyé lett kezem 

nyújtom újra érted 

a gyémántszín időbe. 
 

Holttá hűlt létem 

írtam árnyékodra,  

szűkszavú imával. 
 

Tedd semmivé kéklő, 

néma mindenségem:  

ne ereszd többé! 
 

 

Kenyeres Mária: Pillanatkép 
 

Csábító látszat a világ. 

Koldustól csent boldogság. 

Az önámításod tart meg. 

Táncolj, ha húzza a cigány. 
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Fodor-Nagy Gergely: Eggyé olvadás 

 

Odvas fakéregbe bújt elme 

A szív szavától nedvesen dideregve 

Tartja dúskeblű testedet. 

Rajtam szőlőt nevetve eszel. 

Vérem helyett te folysz agyamba. 

Mint anyaméhben, a magzat szívemben vagy,  

Rúgásodra dobban, feszit, roppan. 

Mint parazitát, úgy lökne onnan,  

Mégis ölel, és te nevetsz vérző agyarral. 

 

 
 

Imre Ádám: Anya 
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Fodor-Nagy Gergely: Elvált 
 

Erotikus Sátán lettem, 

Véredben közömbösen állok. 

Mondom: visszatértem, 

Nincs rózsaszínű átok, 

Harcod szakadék felett – 

Az alján és sem várok.  

 

 
 

Imre Ádám: Apa gyerekkel 

 
 

Fodor-Nagy Gergely: Ne 
 

Nem kell, hogy tetsszem, 

Nem kell, hogy szeress. 

Kerülj, mert értelek. 

Utálj, mert kértelek! 

 

Gyűlölj engem, mert… 

Ahogy minden embert! 

A világot! A Mindent! 

Mint tagadók az Istent. 



AMATŐR KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 
 

9 

A jóság énfelettem –  

Azt már elfeledtem. 

Lázadásom börtön: 

Büntetésem töltöm. 

 

 

Fodor-Nagy Gergely: Kanális-parton 
 

Könyörgő zöld gyepen 

Reggel a szennyvízzel 

Folyóvíz hempereg. 

Gőzölög melegen. 

Játszanak gyerekek, 

Gurul a babafej. 

 

 
 

Imre Ádám: Apa 
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Fodor-Nagy Gergely: Préda 

 

Utcákat járva 

A prédát kémlelem: 

 

Ez nekem túl vastag,  

Ez nekem túl kecses,  

Ez megvolt már húsznak,  

Ez nem lesz meg senkinek,  

Ez nekem túl buta,  

Ez meg túl nagy elme. 

Meglátom a vadat! 

Szája, szeme, melle 

Nekem való falat! 

Jaj nekem, hiszen ismerem! 

Ő nem lehet áldozat,  

Ő túl jó nekem! 

 

Ma sem lőttem semmi jóra,  

Mehetek haza csendben, üresen. 

 

 

Mónus Dóra: Állapot 

 

Végtelen. 

Megérthetem, 

de át nem érhetem. 

 

Életem  

nem érthetem, 

csak az enyém legyen. 

 

Érzelem, 

érezhetem, 

de majd elfeledem. 
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Állapot –  

fönt mindazok, 

de én mást akarok. 

 

 
Mónus Dóra: Düh 

 
Süket a csend és hallgat, 

tied a szó, de gyáva vagy. 

Ordít a zaj és fáraszt, 

jogos a düh, te csak hallgatsz. 

Hová jutsz hát, így ne folytasd, 

az élet nehéz, mindent elrontasz...! 

 

 
Mónus Dóra: Magyarnak maradni 

 
Döntsd el, 

tudsz-e igaz magyar lenni, 

s ahhoz méltóan élni? 

 
Mert magyar az, 

ki mélybe zuhan 

magasba vágyva, 

s egyetlen faágban, 

egy piciny kis hajtásban 

meg tud kapaszkodni, 

föl tudja magát húzni, 

mert igazán tud bízni. 

 
S tudd azt: ha magyar vagy, 

akkor magyarul kell élni. 

Mert testben magyar vagy, 

de lélekben is az vagy...? 
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Délczegh Nikolett: Kéj 

 
Falánk mosoly,  

ordító kéj. 

Csak egy pillanat, 

és felemészt. 

 

Tükör nélkül 

üres fénykép, 

érintetlen ég, 

hangtalan ének:  

szürke százszorszép. 

 

 
Délczegh Nikolett: Tudom 

 
Újra érzem 

tested  

bűnből lopott 

múltját. 

 
Újra érzem  

ajkad 

málnaízű 

csókját. 

 
Újra érzem  

szelíd, 

csakazenyém 

 Lényed. 

 
Most már tudom: 

soha 

nem hagylak el  

téged. 
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Délczegh Nikolett: Cudar 

 

Lincselt ének, 

idegi láncszem, 

sáros szívek 

örök sötétje. 

 

 

Délczegh Nikolett: Ez vagyok 

 

Csak egy hang vagyok 

a nyomott létben, 

csak egy porszem  

a sűrű fényben. 

Csak egy csendes 

lenyomat 

a poros útszélen. 

 

 

File Anett: Itt a tél… 

 

Itt a tél, itt a tél, 

Jéggel, faggyal, hóval kél. 

A gyerekek örülnek:  

szánkóznak, hógolyóznak, 

hócsatáznak, 

de a mai életünkben 

nem becsülik a világot. 

 

 

Bodnár Alexandra: Ha lehetnék… 

 

Ha lennék büszke sas, 

A magasba szállnék, 

Odafent boldogan 

Égi mezőt járnék. 
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Ha lehetnék tigris, 

Mint madár a felhőt, 

Dacosan uralnám 

Otthonom, az erdőt. 
 

Ha lehetnék delfin, 

Bújnám az óceánt 

Önfeledten játszva, 

Mint pajkos kisdiák. 
 

Ha lennék…nem leszek, 

Mert fel nem szárnyalok, 

A tengert sem bújom 

– csupán ember vagyok. 
 

 

Horváth Adrienn: Tisza 

 

Folyik a Tisza sebesen, 

Méregbe rándul hevesen. 

Háborog a viharban, 

Csendesebb a zsivajban. 

Folyjál, folyjál, te Tisza, 

Légy a világ folyója! 
 
 

Szemere Judit: Hazámért 

 

Magyarok, legalább mi összetartsunk! 

És a mi Urunktól el ne forduljunk, 

És ne dúljon köztünk testvérháború, 

Hiszen népünk sorsa ettől szomorú. 
 

Sok nép igáját hordta már nemzetünk, 

De Istenünknek hála meg nem törtünk. 

Adjunk hálát neki, hogy élhetünk még, 

Hogy tragédiákon át is élhet e nép. 
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Szörnyű, mikor más népek leigáznak, 

S az, hogy szétszabdalják a mi hazánkat; 

De szörnyűbb, ha magyar magyar ellen fordul, 

És testvér testvér ellen hadba indul. 

 
Uram, adj hát békességet a népre, 

Magyar a magyarnak legyen a testvére. 

Uram, hívj mindenkit a keskeny útra, 

S tedd a határokat Vereckén túlra. 

 
Hadd éljen a magyar újra békében, 

Hadd legyen újra a Te kegyelmedben, 

Hadd számíthasson magyar a magyarra, 

Ne nézzék, hogy melyik ország polgára. 

 
Kérlek, tartsd meg, Uram, drága hazámat, 

Adj áldást e világban a magyaroknak. 

Hívd magadhoz e sokat szenvedett népet, 

Hogy megismerje az igaz Istenséget. 

 

 
Szemere Judit: Valóság 

 
Álmodtam sok virágos kertet, rétet, 

Álmodtam egy szebb, boldogabb éltet, 

Álmodtam örömteli szíveket, 

Álmodtam édes örömkönnyeket. 

Álmodtam egy új világot, éltet. 

Hol minden szív meglátja a szépet. 

Elhittem, hogy gyönyörű a világ, 

Elhittem, hogy engem semmi sem bánt. 

Elhittem azt, hogy mindig kék az ég, 

S hogy ez az azúrkék szépség megvéd. 

De rájöttem, hogy hiába álmodunk. 

Hiába az, ha szebbre, jobbra vágyunk. 
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Hiszen boldog lehetnék, ha nem vágynék, 

Vágyaim nélkül én is tisztán látnék. 

Nem látnám a képzelt, álmodott jövőt. 

Nem láthatnám mindenhol csakis, csakis őt. 

Őt, kit szívem minden része kíván, 

Végre boldog lennék, ha őt nem látnám. 

Örömnek, boldogságnak nagy ára van, 

Ennek ára előreláthatatlan. 

Feledned kell szíved legnagyobb vágyát, 

Temetned álmaid színes világát. 

Mindig el kell fogadnod a tényeket, 

Mire talán kevés már az életed. 
 

 

Kalinyina Krisztina: Kínlódás 

 

Szennyes völgyben 

Őrült álmok, 

Puha ágyban 

Kínzó vágyak.

Gyilkos élet  

Érzem: megöl, 

Fehér ruhát 

Vörösre költ.
 

 

Majoros Viktória: „Az én hazám fekete föld” 

Gondolatok a nyelvről 

 

Az én hazám Beregszász. 

Nekem a szülőföld fogalma nagyon sokat jelent. Itt születtem, 

itt él a családom, itt tettem meg az első lépéseket, itt kezdtem 

el beszélni, iskolába is itt járok, itt lettem először szerelmes, és 

még nagyon sok minden van, ami ideköt. Édesanyám itt kez-

dett el velem az anyanyelvemen beszélni. Hogy miért beszé-

lünk édes anyanyelvről? 

Mert kedves, édes, értékes, drága, szeretett kincsünk a szép 

magyar nyelv. Ha egy kis időre is elhagyom Beregszászt, ak-

kor azonnal rossz érzés tör rám. Ha mégis elmegyek, a szívem 

akkor is a szülőhazámhoz húz vissza. 


