
AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-51-

Folytatás a következő oldalon!

Takács Anna 
(volt)

Július 7-én lezárult haiku versenyünk, amit azóta oldalainkon is kihirdettünk. Mint láthatjátok nagyon sok 
munka érkezett. Mindet örömmel olvastuk, de ezzel együtt nagyon nehéz volt a választás is. Ám végül meg-
születtek a nyertesek, akikkel már felvettük a kapcsolatot. Szeretnénk megköszönni minden beküldőnek a 
munkáját, igazán remek alkotások születtek. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk a versekhez.

//  AniMagazinHaiku verseny

,,

Szer
kesz

tOk

kedv
ence

Fájdalmas távol.
Akár az ég, akár én,

szentjánosbogár.

Orel Ádám 
(treffbubi)

Egy szó sokszor fáj.
Mindig jó a magány, de

kellesz szerelem

Rigely Ádám
(mrbrodix)

Boldogságra csak
akkor találhatok, ha

végre rád lelek…

Nagy Anna Tímea

Vérbe borított
majd szirmokká változott,

a rózsa volt az.

Ignácz Kende
(Urukh)

 Apró  gyertyaláng,
mit véletlen gyújtottál,

tüzed felemészt. Most már minden fáj,
a tudat is, hogy voltál

létem tavaszán.

Liskány Gergő
(interlude)

Búgó gerlepár
A végtelen szerelem

zöld lugasa szól

Szabó Dzsenifer
(Dzsennii)

Örökké álmodj,
Cseresznyevirág lelkem

Vár rád Odaát

Sánta Barbara
(Monoka)

Neki adtam, de
ő eldobta! Fájó, mert
számomra nincs más.

Boczkó Péter
(Klopek)

Eszem elvették
szemek ajkak s keblek.

Szerelmes lettem.

Tóth Rebeka
(mayasumi)

Szerelem kategória

Címe: A nyíló rózsa
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Folytatás a következő oldalon!

Deák József 
(Joe88)

,

Sors
olAs

os

Nyer
tes

Nézem a szemed
Hajad csillog gyönyörű

Megbabonázol

Pintér Anna
(annechan)

Verőfényes nyár
jeges viharait lágy

szellő fújja el.

Erdődi Péter
(Hiroshi)

A sziluettünk,
Könnyed, ölelő formák,

S szívünk túl ragyog

Egyetlen rózsám,
Ugyan tövised megszúr,

Illatod édes

Hojdák Kristóf József
(th3xile)

Karod ágain
nyíló szívvirág harmat

tenger ölelé

A vörös rózsát
A szikrázó fagyos hó

Elsorvasztja.

Révész Ágnes
(Malawi)

Szempillád mögött
Barna örvény hívogat,

Elvesztem benned.

Szebegyinszki Szilvia
(Via)

Somogyi Mónika
(Monalisa88)
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Folytatás a következő oldalon!

Kiss Boglárka
(ete14) ,

Sors
olAs

os

Nyer
tes

Az éj gyermeke,
Örök éhű átkozott,

Csak békére vár.

Takács Anna
(volt)

Tán szívembe mart.
Telihold lángolt bennem,

s halállá lettem.

Dékány Dorottya
(dohi)

Hull a vér csepp csepp
Nyak,vörös szipoly, románc

Közeleg az éj.

Nyak vére folyik
méznél íze édesebb.
Meghalt kedvesed

Orel Ádám
(treffbubi)

Sötét éjszakán,
Nyakamból szivárgó vér.

félek, néz engem.

S véged nem lesz már
Véres folt az ajkakon.

Vörös éjjel vár.

Nagy Anna Tímea

Sötétlő éjlény
Kerüli a nap fényét

Pirkad már az ég

Horkai Dorottya
(Hulur)

A napfény elér,
és nem kell ölnöm többé.

Szélfútta hamvak.

Liskány Gergő
(interlude)

Szabó Dzsenifer
(Dzsennii)

Boczkó Péter
(Klopek)

Éjszakai dög,
mohó és falánk véreb

szomjazza véred.

Erdődi Péter
(Hiroshi)

Kínzó éjszaka
harap belém, szívem fáj,

érzem Te vagy az.

Vámpír kategória
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Pintér Anna
(annechan) ,,

Szer
kesz

tok

Kedv
ence

Éjsötét világ
vörös folyói partján

halál szagú kéj.

Deák József
(Joe88)

A vér illata
Fémes édes vadító
Harapom nyakad

Hojdák Kristóf József
(th3xile)

Sötét éjszaka,
eltévedt vándor felett

denevér szárnyal.

Szürke alkonyat
Színezi át a tájat;
Ébred a lelkem

Morvai Edit
(Eri)

Sötét éj ura
Véremet szívja bőszen;

Kéne egy karó.

Szebegyinszki Szilvia
(Via)

Somogyi Brigitta
(Cori98)

Fehér fogairól
Csak úgy folyt a vörös vér

Mint a szép festék

Kertész Csilla
(Raven)

Csupasz nyaka csak
rám vár. Harapok és már

élvezem a vért.

Folytatás a következő oldalon!
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Szabó Dzsenifer 
(ChiliPapaya) 

Nyári éjjelen,
Palotám alatt állva

Kívánsz az éjjbe.

Lantodon lágy hang
Száll a hűs, forró széllel.

Ujjad kecses vonal.

Megtörve táncol.
Az éjszaka magánya

Sivár szerelem.

A hercegnőnek
Holdvilág arca pirul.

Hangja elszorul.

Kertész Csilla
(Raven)

Szúró fájdalom.
Egy tőr áll ki belőlem.

Ijedten állok.

Nem látom, hogy ki
támadott meg, de karja

véremtől vörös.

A halál hűvös
lehelete folyt. Érzem,

nem itt halok meg.

Mintha erőre
kapnák, a vér illata

feltüzel, s várok.

Támadom közel
hajol arcomhoz, egyre

éhesebb vagyok.

Csupasz nyaka csak
rám vár. Harapok és már

élvezem a vért

Azon fák árnya
Alatt beteljesül a

Vízisten átka.

Kezdet

Dallam

Menyasszony

Szanhva tánc

Végzet

Vadul szívom ki
minden erejét, nagyon

ízletes vérét.

Csont és bőr maradt
belőle, mely a földre

hullik hanyagul.

Kezd virradni. Itt
nem maradhatok. A tőrt

kitépem és a

zsebembe rakom.
Emlékezni akarok

a támadómra.

Boldogan fekszek
be egy koporsóba és

az életemre

gondolok, milyen
jó, hogy ilyen, szép, erős

vámpírrá lettem.

Egy kellemes meglepetésben is része-
sültünk a verseny alatt. Az itt látható hai-
kukat versenyen kívül küldték be nekünk. 
Igazán szép alkotások, így mindenképp 
érdemes őket elolvasni. 
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