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GYÖRKE SERES KLÁRA  
 

A kedves 
 

Az úton haladt a Kedves 

Felette madárdal zengett 

Virágillat ölelte vállát 

Könnyeim kísérték árnyát… 

 

  

A tanítás öröme 
 

Ezerkilencszázötvenhatban bezárult 

Mögöttem az egyetem kapuja. 

Tanári kinevezésemet örömmel fogadtam. 

Gyorsan teltek az évek, boldogan tanítottam. 

Kezdetben gimnáziumban, magyar és idegen  

Nyelveket: franciát, oroszt és románt… 

Később – gyógypedagógusként – áttértem 

A sérült gyermekek oktatására. 

Csodás világ az övék! Szeretetigényes! 

Számukra jó barát, szinte anya lettem.  

Ha szerető kézzel arcuk simogattam, 

A szeretetüket százszor visszakaptam. 

A szeretetláncon újabb gyöngyszem akadt: 

Mosolygó arcocskák, óvodás korúak. 

Játéknak tartották a logopédiát, és  

Lelkesen hallgatták a meséket, mondókát… 

Javítgatva szépen a kevés vagy sok 

Beszédhibát (pöszeség, dadogás és még annyi más!) 

Számos örömben volt részem az ötvennyolc év alatt. 

A csillogó, hálás gyermekszemek szeretetet sugároztak. 

Búcsúzom tőletek, kollegák, barátok, régi tanítványok! 

Kedves arcotokat a szívembe zárom, köszönve a sorsnak, 

Hogy mindig volt és van sok igaz  

BARÁTOM. 
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A Dunánál 

 

Állok a Dunánál, játékát figyelem, 

Kora őszi napfény simogatja szívem. 

Kis halak cikáznak, felbukkannak játszva, 

Fehér sirály köröz, lakomára vágyva. 

Hullámok ringatnak színes falevelet, 

Magukhoz ölelik, már őszi üzenet. 

Kanyarog a Duna, már a partot mossa, 

Margitsziget fái köszöntik hajlongva. 

Fehér fodros habja sok országot bejár, 

Békésen hömpölyög, számára nincs határ. 

Mikor vihar tombol, taraja haragos, 

Magasra csap hullám, még partot is elmos. 

De ha szelíd napfény simogatja lágyan, 

Hálásan köszöni, habgyöngyöt szikrázva. 

Télen néha befagy, jégpáncél borítja, 

Akkor sem pihen meg, álmait úsztatja… 

  

Állok a Dunánál, játékát figyelem, 

Kora őszi napfény simogatja szívem. 

  

 

A mi kertünk 

 

Újra kél egy régi  

Emlék: 

Forrón süt a  

Nyári nap. 

Aranyosan sárgállik  

Fák ágain a barack. 

Málnabokrok  

Sötétzöldjét 

Hamvas málna  

Színezi, 
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Versenyt piroslik  

Mellette 

Rubinvörös ribizli. 

Szilva nevet  

Fenn az ágon, 

Díszruhája sötétkék, 

Kései meggy  

Büszkélkedik, 

Bíbor ruhája  

Virít. 

Távolabb, a kert  

Sarkában, őszi körte  

Sárgállik. 

Hajlott ágú körtefáján 

Jobbra-balra  

Hintázik. 

Csodálni őt már  

Most lehet, 

Leszedni, ha megérett. 

Illatozott a mi kertünk. 

Benne annyi finomság, 

Lakomára – nem véletlen – 

Sok madárka  

Arra szállt. 

Szőlő is volt a lugason: 

Kék, zöld fürtök 

Ringatóztak 

A hajlékony indákon. 

Be’ szerettem azt a  

Kertet! 

Gyermekkorom csodáját. 

Nem feledhetem  

Soha már régi kertünk  

Varázsát. 
 


