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Adorján Dávid Attila
Hegy tarajának

Ködbe bugyolált kincse
Dereng távolról

Almási Gabriella

A baromfiudvar 
haikui

Összefüggés

Meghatározza
a taréj mérete a
kakas egóját? 

Ellensúly

Ha kicsi a taréj,
b�sz kukorékolással

kompenzálható.

Antalffy Yvette-Hildegard
zátonyra futott

óceán-áradat, fenn
taréjos hullám

Bakos Ferenc
Lázas hazaút –

tó partjáig iramló
tarajos hullám

Hegyek asszonya:
leáldozó t�zben, ó!

gerinc taréja

Ásványi Tibor
Taréjos ég

Kakastaréj Párt
melegen üdvözli e

sisaktaréj-párt!

e tet�taréj
sosem hitte, megnyalja

e hullámtaréj

megtudja-e sok
büszke hullámtaréj, hogy

víztükör legott?

e karéj kenyér
olyan kicsi, hogy inkább

csak kenyértaréj

e dínó hölgye
szívét megdobogtatja

csonttaréj dísze
 

koronás daru
arany fejdíszed bizony

nem kakastaréj

a tarajos sül
ha mégis unatkozna

kicsit arrébb ül
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Balázs Csilla Kinga
i. m. Friedensreich Hundertwasser

(sötétszínes tény)

Egy perverz korban
bohóctaréjként virít

a normalitás.

A tanítás

Nem kibírni kell. 
Égi másod fénytaréj.

Fejedb�l vezet.

Barna Júlia
hegytaréj: sors ad

jelet: innen minden út
lefelé vezet

a béke jelen
idejét rozsda marja

sisaktaréjra

halott kutyádat
hold-taréjra képzeled

valahol éljen

taréjos szörnyet
öl� ölel� er�

tenger szül temet

taréjt taréjba 
öl korbáccsal söpör

a vihar ha jön

Bencze Bertalan
taréj-haiku karéj

arany napot vág
ezüstsarló holdkaréj.

kopasz ég, tar éj.

trágyarakáson
szánalmas szemét-király.

fejéke taréj.

szélirányt jelez
fatornyon az érctaréj

vörös kakasig.

ég-föld kapcsolat
hegytaréjon ül� fák;

koronacsakra.

ég-víz köt�dés
horgadó hullámtaréj

egyben elsimul

Bibor István
Tolla szemétben,

érces hangja csak emlék,
taréja pörkölt.

Bognár László József
Ezüst szélkakas

Taraján csillog a nap
Ébred� hajnal
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Botos Ferenc
Adásban

egy hullámtaraj
hátán felböffen� gáz

szétfesl� burka

halálos taréjt
rajzol egy ház falára

a vörös hullám

Hiányzó

habos vizekben
nem találsz világárva

tarajos g�tét

Bozsoky Erika
A király

Taréja bután
lóg, meggörbedt anyóka

nyiszálja nyakát.

Böjthe Pál

Háborgás

Taréjok egymás 
Hátán nagy kék madarak

Elnyel a tenger.

Éj

Mélyül� sötét
Csillagokat csipeget

Mohó holdtaréj.

Börzsönyi Erika
Kakas taréján

az átsüt� nap fénye
udvarunk éke

Gyermekkori kép:
mint búbosbanka-taréj

fejemen hajék

Kakastaréjként
fodrozódó d�néken

tevék vonulnak

B�sze Éva
Hegycsúcsra ülve
akár a kakastaréj

vérvörös felh�

Csata Ern�
Színeváltozás

A holt avaron
üde, tavaszi mosoly.

Sárga tyúktaréj.

...gloria mundi

Oda a taréj,
a sarkantyú sem koppan.

Hímtelen: kappan.

Vadkapitalizmus

Szép ház. Lent, benne 
gerinctelen kibic. Fent

a taréjgerinc.
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Csadó Szilvia
Taréjpályázat.

Basó! Tollat ragadnál?
Kakasviadal!

Cserháti Márta
Kertem dísze vagy

te pompás kakastaréj.
Viríts örökké. 

Barát vagy ellen
a katona, megsúgja

sisaktaréja.

Csirke Zoltán
Taréj-karéjok

Hörg� harcmez�.
A sisakok tetején
vérhabos taréj.

Egy kakas, egy tyúk.
Kéttaréjnyi boldogság

a kertek alatt.

Úszkáló taréj
a húsleves gyöngyében.

Elemében van.

Szeletelt kenyér
egyenetlenségei.
Taréj-karéjok.

Demeter Mária
Átváltozás

A hervadt szegf�
t�zben lángtaréj, sebez

a hamu éle.

Dittrich Panka
Udvar

ott fenn a Holdnál
harapásnyom látszata

árnyékban taréj

Fénytelen

csillagos égen
kócosodik a sötét,
így lesz az tar éj

Döbrössy Péter
Gerecse

Dermedt csendfestmény.
Hegyeknek taréja hív.

Sz�z hóba lépek.

Dudás Sándor
Folyón

Metszett fény csillan
szét taraján, habokká

omlik a hullám.
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Füleki Gábor
Taréjtan

Sejttaréj-erd�,
receptorfehérje-rend:

vonalkód-csapat.

Tengerhab-taréj,
hullám-vízmolekulák

örök tánca ring.

Tarajos szegycsont,
repülés izma tapad

széles íveden.

Taréj-piramis,
tyúk-hierarchia, rend:

strukturált világ.

Sisaktaréj-had,
jajszó, por, lódobogás –

vaskori ember.

Pávataraj-haj,
laptop, tablet, okosfon:

virtu-ál harcos.

Hulló éj-taréj,
konyulsz, hideg holdkaréj,

szikrázó tar éj.

�rtaréj-színek,
gázbolyhok, porködfátylak

korát látja szem.

Erdélyi Z. János
giccs

kel� nap elé
pirkadat r�tje siklik

hullámtaréjon

meteorológia

ZivaTAR ÉJe:
vízhömpölyeg-sötétség.
széthasadt mennybolt.

Gábor Edina
Tarajos hullám

vágtat felém. Mily kicsiny
lettem ladikomban.

Taréj taréjon.
Két punk csókolózik ott,

fekve a földön.

Kopasz est után
jön a tar éj. Haikum

üres kagylóhéj.

Goran Radičević
�sz a karszton
a k�taréj alatt
bújik a kígyó

Hullámok taraján 
halászcsónak hintázik

leszáll az éj
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Gál Csaba
Koronázás

Frontátvonulás,
gy�zelmes felh�taréj

eget koronáz.

Antitaréj

B�rfej� kakas
lázad a szemétdombon

önmaga ellen.

Egy haiku a zsarnokságról

Zsarnok kakasa
tar éjben történelem

szemétdombján (t)úr.

Habos László
taréjos hullám

közelg létem tengerén
veled legy�zöm

s mikor vízen járt 
a taréjos hullámok

alámerültek

Harján Silvia
hajnalban a fák

közt az útra hull a hold –
árnytaréja fogy

Holló Tamás
Valahol

A hegy taréján
szürkén örvénylik a köd,

csend száll a völgyre.

Hollós Judit Katalin
régi lakkdoboz –

lobbanó gyöngyházfény egy
f�nix taraján

Jónai Zs. Balázs
ízlelem a szót

tar... éj... mint egy meg nem írt
Weöres-egysoros

Kállay Kotász Zoltán
(Kicsapódás)

G�g és öntudat
ver fakó tajtékot fenn,

szédült fejtet�n.

(Mélypont)

Gyertyánk elfújtad,
szavad elfulladt, tort ül

rajtunk a tar éj.

Kitahito
Álmod mint szedett

lecsüng� fény-taréjról
harmatcseppeket?
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Juhász Artur
Hajnal

Nap kél tó felett.
Égbe nyúló fény-taréj.

Mélybe száll az éj.

Kerti Károly György
tavasz közelít

lecsúszik a hópaplan
háztaréj villan

felh�k taréja
eget ostromló lovak

csatakos háta

felh�k taréja
tó vizébe zuhanva

koptatja élét

kedves tarajos
látogasd oldalunkat

kot kot kot pont tyúk

tarajok hátán
kifeszülve kilépni

a végtelenbe

tarajos felh�k
mohón falják a napot

mi marad nekünk

b�szen hoz létre
taréjos szavaival
szédít� örvényt

ordító hullám
taréjokra robban szét

éles sziklákon

Kincses Katalin
Smaragdzöld f�ben 
pirosló kakastaréj
a szegf� szirma.

Kovács Árpád
Se oli koira

Hó fedi testét.
Csillagtalan, vad, tar éj.

Szánja lehelet.

K�szegi Barta Kálmán
portaréj leng az

út fölött ökrös szekér
halad a nyárban

tenger hullámán
fehér habtaréj csillan

sorsa hullámsír

Kreischer Kornélia
Tarajos hullám 

parti fövenyre szökkent.
Homok kortyolta.

Tar fején tarka 
taraja égbe mered.
Nem fészekrakó.

Nagy tarajosom 
hangja hajnalban ébreszt.

Fazékban végzi!
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A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Iskola diákjai

Bacskó Máté
A hullámtaréj

mérges kékes vízszín�
habzó tetej�.

Kapusi-Rentka Donát

Kakas fején ék,
nem ám fényes korona,

de piros taréj.

Lukácsi Blanka
Egy tenger partján

egy csodás dolgot láttam,
delfint láttam én,

és sütött a nap.
Taréjfutáson vett részt

az én kakasom.

Els�k lettünk mi.
Lökdöste szél a tengert,

ezért tarajas.

Papp Zalán
Reggel a kakas

vidáman kukorékol,
libeg a taréj.

Petróczi Anna Fruzsina
Csodás baromfi

a kakasunk, Kukori,
büszke és kevély.

Gyönyör�, piros,
aranyos és hullámos

fején a taréj.

Takács Lili
A piros taréj

a kakas legszebb dísze
feje tetején.
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Ligeti Éva
Tajtékzó tenger

taréja ágaskodik,
árnya mélybe ránt.

Taréjos hegyek
magasodnak ég felé,

völgyben csend lapul.

Torony tetején
rézkakas, széllel fordul,

taréjjelzések.

Málfi Ákos
már esteledik

vörös taréj az égen
lázas lesz az éj

Mersdorf Ilona
kakastaréj

kertem dísze vagy,
�szbe nyarat lopó láng,

végs� szerelem

Milbik József
Elemek

Hullámot ver�
Lázas indulat lángja:

Hófehér taréj.

Napforduló

Szent Iván-éjjel
Vid kakasa taréján
Elcsordul a fény.

Liszói Gyuricza József
Kora tavasz

hajnalpirosban
egy pannon domb taréja:

ébred� liget

Noktürn

lent m�fény ragyog –
egünk tejút-taréján

robbanó napok

XXI. század

költészet-kakas
rikolt (s nem „kukorékol”!) –

taréja kékül

Végs� m�faj

a líra süllyed
már csak taréja látszik:

t�n� haiku

A taréjok taréja

szerelem feszít 
lobogó piros taréjt

a halál ellen

Újkor

a történelem
taréja: frígiai
sapka vöröse!

Haiku-finálé

golyóstollamból
új taréj lobbanna – de

rázúdul a csend…
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Mészáros Mária
Torockó

Büszke hegygerinc,
kétszer bukkan fel a nap

cakkos taréján.

Bátor hegymászó
magas hegyek taréján,

tisztult gondolat.

Feny�k taréját
befedi csillogó hó.

Súlyos korona.

Sziklák taréján
karcsú zergék átkelnek.

Lent farkas vonít.

Felh�k taréján
a hold fénye elid�z.

Csikorog a hó.

Szivárványtaréj,
es� után felragyog.

Csiga bandukol.

Ladik verg�dik
tarajos hullámokon.
Némán néz a hold.

Taréjrajzolat
ablakomban. Jégvirág.

Künn a hó szitál.

* * *
Megcsillan a hold

az érckakas taréján.
Álmot rejteget.

Lángot vet a nap
az érckakas taréján,

csendes délel�tt.

Megfáradt galamb
sárkányszobor taréján.

Távolba tekint.

Vízr�l álmodik
a taréjos búzaf�.
Szárazságt�r�.

Titkokat �riz
a taréjos búzaf�
�si kunhalmon.

Nagy István Paphnutius
A kakas büszke

taréja, ebédre már
levesem dísze

vad hullámokon
felhabzó taréjok a

partról szelídek

hullámtaréjon
suhanó hollywoodi
tündér – távolodsz
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Nagy Zopán
Olvadhatna már

Sír a jégcsap-taréjos
Halfarkas-sirály

Pálinkás Bálint
szikrákat szór szét
hullámok taréján a
nap. hunyorítok.

Pálmai Tibor
Taréjos hullám

halálos bölcs�jében
egy lélekveszt�.

Kakas taréján
átsüt� napnak tánca:

vérkering�ben.

Kaméleonban
felhorkanó érzelmek:

szivárványtaréj.

Bíbor taréjok,
kappanok viszályai:
tyúkperbe szállnak.

Pap Zsolt
Teremtés

Tükörtojáséj
vérz� taréjjal szerzett

n�m petesejtje.

Pataki Edit
Pillanatnyi és örök

Hullámtaréj kelt
óceánon, fehérlett,

könny�, mint a hab;

színesre váltott,
felsugárzott, tündöklött –

rásütött a nap.

Fehér s szivárvány
váltakozva csillámlott –

és az óceán

alatta szunnyadt,
álmodozva közönyös-

lustán és puhán.

A kis taréj már
megsemmisült… Helyette

millió tolult,

s egymásra hágtak,
tülekedve, melyikük

lesz szebb és nagyobb.

Villantak csodás
pillanat-virágok két

fenséges örök:

a felettük t�z� 
nap s alattuk a h�vös

óceán között.

Petz György
Marék éjtaréj

hajnal kukorékolás
csillagot felcsíp
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Pivarnyik Anikó
Illatos kend�

a kopján, tolltaréj leng
vérz� sisakon.

Orkánnal dacol
a kémény fölött; fején

rozsdás a taréj.

Pusztai Emese
(éjszaka)

tar éj városra
üres fekete leplét

sietve húzza

Radócz Ilona
Azt mondom, taréj,

Mondod, lehet vörös vagy
Barna, mint fahéj.

Nézd, az éj sötét!
Megbújik benne ezer

Meg ezer taréj!

Rébb Terézia
Halódó k�nek

éke s szarkofágja,
bús bérc taréja.

Révész Ágnes
Átváltozás

(Hableány sóhaja)

Hullámtaréjon
maroknyi habfodor, lásd,

enyhülést hozok.

Rojik Tamás
Lila taréj

A folyóparton még nyár volt, hiába a 
szeptember, csak a csónak suhant csend-
ben a vízen, bele már nem mentünk, 
még alig ismertelek, egy fénykép miatt 
úgy tettél, mint aki lecsap rám a lapáttal, 
rajtam fekete egyenpóló, rövidnadrág, 
semmi eredeti, rajtad divatosan szag-
gatott darabok, lila tarajod az égnek 
meredt, semmi nem indokolta, mégis 
a ringó tutajon a  béna papucsomtól a 
hajad minden égnek mered� száláig 
szerelem fészkelt.

Minden szálában,
ami az égnek meredt,

szerelem fészkelt.

Rozán Eszter
Frizura

Csattog az olló, a  fodrászszalonban 
szorgos kezek készítik a vendégek fri-
zuráit. Halk háttérzene szól, �szi es� 
csapkodja az ablakot. A  tükör el�tt ül, 
nézi, amint tincsei a földre hullanak. 
A  borotva egyhangún berreg, halkan 
nyílik az ajtó. Magas, kissé ázott hajú 
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férfi lép be rajta, leül a várokozók közé. 
A pedik�rösnél felszisszen egy kövérkés 
n�, lábujját elönti a vér. A rádióban hí-
reket mondanak.

– Óriási változások vannak szület�-
ben – jegyzi meg a fodrász.

Újra a tükörképére pillant.
– Így van – helyesel gondolatban.
Egy idegen arc néz vissza rá, feje 

búbján ott csúcsosodik a taréj.

hódító taréj,
világok vonzásában

megszédítettél

– El kell bocsátanunk önt, hacsak 
le nem vágatja a haját – jelenti ki az 
igazgatón� szigorú hangon. Az iskola 
elcsendesedett, a  diákok az osztályter-
mekben ülnek. Még mindig esik, színét 
vesztett platánlevél koppan az üvegen.

– Nevel�testületünk tagjai nem mu-
tathatnak rossz példát.

Reccsen a padló, amint súlyát egyik 
lábáról a másikra helyezi. Reszket� kéz-
zel simítja végig a kékeslila taréjt, válto-
zása zálogát.

Rózsa Iván
Tar éjek

Csillag nélküli, 
Vigasztalan, tar éjek: 
Szell� se rebben… 

Katar éjjel

Lám, Katar éjjel… 
Alszanak a mecsetek, 

A müezzinek… 

Saitos Lajos
Dicsekv� harcos

sisakján nagy taréjjal – 
fegyvere nincsen. 

Látomásos éj
szélben csipkebokorral

taraja lángol…

Egy-egy haiku
verseid ékessége – 

költ� taréja.

Sánta Hajnalka
Hajnal

Kakastaréjjal
h�s hajnal rezdül, álmot

hurcol még a lég.

Simon Zoltán
Ha hullámtaréjt

nem szel többé hátuszony,
tengernyi a csend.

Skrek Károly
Comment: Szurokfekete éjszakán a há-
borgó tengert eszeveszett szél korbácsol-
ja, a hullámok tetején fehéren villódzó 
taréjok az eget akarják birtokba venni.

Holdtalan éjen
Tajtékzó hullámtaréj

Felh�t ostromol
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Só Balázs
Rév

Végül partot érsz,
és semmivé simul az

utolsó taréj.

Finálé

Végs� cs�rdöfés: 
egy vért�l s egy mámortól

csillogó taréj.

Somogyi László Tibor
Tél

Zöld hársfaerd�
Ékes taraja hol van?

A hóban pihen…

Izgatottság

Fodrozódik már
A víz tarajos teste,
Hullámokra vár.

Strausz Kinga
Vasárnapi lakoma

visít a kakas
malacka állkapcsa közt

taréj táp helyett

Szabó Aida
Déli szél sikong

hegytaréjon felh� leng
villám pírja gyúl.

Torkából kotta
nélkül zeng� akkordok –

taréja remeg.

Száva Csanád
 szelíd reggeli – 

hóra a fejsze vérrel 
rajzol most taréjt

Szécsényi Kata
Sisak tetején

Égnek mered� szálak
Vágtatnak harcba.

Szennay Ilona
Talány

(Oszip Mandelstam emlékére)

csipkés hegygerinc
vörösl� tengertajték

pisztolylövések
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Szentkirályi Fittler József
Szememben könnycsepp.

Hullámtaréjon ülve
szivárvány ölel.

Kakastaréj-láng.
Nyár sóhaja lengeti.

Távolban villám.

Szigethy László
(Diótör�)

Varjú dob diót
a kocsik kerekei
közé. Tar éj jön.

Szilágyi Erzsébet
elsárgult fénykép
kakastaréj-frizura

leány vagy fiú?

harci sisakján
fémtaréj magasodik –
dísz, mely gyilkol is

Valyon László
Ha tyúkok közt hál,
álmában nagy taréjú
mindegyik kappan.

Egy kendermagtalan

Tekse József
Tengerek habzó

taréján ferde képét
látja a vén hold.

Taréjjá gy�rött
földeken eke szabta
ágyán mag pihen.

Gy�rött felh�knek
szürke taréján lebben

tova a vihar.

Büszke taréja
mint korona ül fején
s � hajnalt ébreszt.

Vankó Gergely
Taréj az éjem.

Bandukolok a réten.
Önfeledésben.

Taréj a létem.
Korallzátony erényem.

Versem bevégzem.

Taréj halálom.
Csupaszon, sziklaháton.

Rímtelen kánon.

Rögtönzött átok.
Sámándob az imátok.

Taréjjá válok.
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Vass Veronika
éke kakasnak

leves dísze színtelen
dics� vérvonal

r�tvörös kappan
se tojás nincs se taréj

barom fia �?

Vermuth Attila
Hajnalok hajnala

Véres tüskékkel
emelked� napunk vagy

Isten taréja

Tarajos Goethe

Vihar és vágy közt
egy éji vándor dalol –

babértaréjjal

Újhullámos frizura

Tavaszi tóra
taréjokat fésül a
fodrászkodó szél

Virág József
Fenn és lenn

Felh�taréj, a
hegygerinc koronája,

vihar közeleg,

hullámtaréj, az
óceán kacagása,
partot ostromol.

Vihar Judit
magas hegytaréj

tet�n karéjban állnak –
vidám kakasok

világ közepe
szemétdombnak magasa –

szép kakastaréj

piros bóbita
t�zoltón sisaktaréj –
reszkess, t�zvirág!

álomlovagok
sárkányok fején taréj –

ködben úsznak el

sötét f�csomók 
kopár fák nyújtózkodnak

köröttük tar éj

mesés csillogás
pazar pompa vesz körül –

gazdag Katar-éj

tavaszt lány várta –
rét, mez� rejti, s fasor,

jöjj, te csodás éj!

Wilhelm József
Süvít� szél

Ím a hegytaréj,
ahol megállt az id�!
Mit találnál fönn?

Zentai Eta
Hullámok hátán

A hetyke taréj, szomjas
 Partokba fullad


