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Antalffy Yvette-Hildegard
csobbanás köre

elenyész a partig…
…homokot fodroz

a Nap korongja
apró érmékké törik,

milliószámra

Ásványi Tibor
pohár peremén

víztükör domborodik
pengét is elbír

víz tükrén a Nap
kegyelmesen hagyja, hogy

belepillantsak

víz tükrén a Hold
ismerem, mint kedvesem

arcát: fehér folt

erős a sodrás
e zajló jég víztükröt

nem láthat soha

víztükör csendje
egyetlen szárcsa tör meg

s lélegzik veled

víz tükre némán
tanulja vadludaknak

vágyteli röptét

Balázs Csilla Kinga
Modern népmese

Nádszálakba zárt
tündérek lázadása:

lángoló tavak.

Bártfai Attila Márk
Fonák táj egén

madár s halraj cikkan el;
szemünk látomás.

Képtelen formák;
felületi feszültség

álmodja őket.

Berecz Ágnes Gabriella
csak a felszínen

villogni nem a jövő
mértékegysége

ég s víz násztánca:
egymásba síró pára

érintés nélkül

fűzgyökér-foncsor
vibráló kéreg-szemek

tanúbizonyság

Bibor István
Megpihent a szél.

Hallod, ahogy elmerül
a sok napszilánk?
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Bessenyei Judit
tócsában nézem

arcomat, őszi levél
úszik a képre

csillagfény cseppen
az álmos víztükörre

takarója csend

hullámok közé
zápor dob ezer gyűrűt

nászuk körforgás

Bodó Márta
zizeg a felszín

a csend alatta lapul
moccanatlanul

kihúzott vászon
az égbolt s a fák hegye

rajzolja tele

Bogár Ádám Tamás
híd
μ!q

folyón át
~~~

tóba fagyott szélben hullámzik a Hold
~~~

tovaszállt darvak emléke tócsa egén
~~~

emlékek homokvárat tenger olvaszt 
 önmagába

Boldi Rebeka
Tükörszilánkok

Nedves tajtékzásában
Halálom várom.

Kéklő szemfedőm
Világnak nedves tükör:

Arcomon arcok.

Botos Ferenc
Kíméleti vízfelület

igen, ez egy arkhimédészi pont, erdő, tó, 
patak ölelkezése egymással,
igazi „feketeistváni” kisvilág, elhagyott 
őrház jelzi a kíméleti vízfelület
határát, egy öreg horgász a torkolatnál 
ül, előtte molnárkák rajzolnak
múló arabeszkeket a vízre, a feje felett 
fehér gém húz el, cikázó szitakötők
meg-megmártózva hűtik magukat, 
napozó teknős páncéljára karcol
rovátkát a lassuló idő, felállva újra látom 
a gém tündéri siklását:
üvegtörmeléken, foszló halkupacon 
lépek át, visszanézve

molnárkák között
táncoló vízre szikrát

csókol a nap

szálló fehér gém
tündér a kíméleti

vízfelületen

kiszáradt patak
partján foszló halkupac

egyik sem mozdul
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Bozsoky Erika
Víz színe rezdül,

holdtányér darabjai
tó fenekén.

Böjthe Pál
Majd

Világűr tükre
kellene legyen a kék
vízköpenyes Föld.

Pusztulás

Szökőár után
Hold vize tükröződik

meredt szemeken.

Összetartozás

Ha látomásod
van víztükörben, tudd, hogy

nem vagy egyedül.

Felületi feszültség

Bogár oson tó
tükrén, mélyülő lépte

olvad víz tüzén.

Börzsönyi Erika
Szemem víztükör,

szempillák sorfala áll
néma őrségben.

Víztükröt borzol
régvolt sirályok röpte:

emlékvirágzás.

Bősze Éva
Sebeket ejtve

koppan,víz tükrét törve
záporozó eső.

Víz tükre harcban,
apró kis fodrok vívnak

esővel csatát.

Cziglényi Boglárka
Iszapos meleg

Halak háta ír
erezetet a vízre.
Lüktet, elsimul.

Tiszavirágzás

Lehullott szárnyak.
Erekkel szőtt fátylában

vonul a folyó.

Cseh Katalin
Sima víztükör,

ring rajta két holt levél:
súlytalan magány…

Csönd fésülködik,
tükre egy távoli tó:

csillag-itató.

Cserháti Márta
Áruló tükre

a víznek megmutatta
sátáni lényed.
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Csata Ernő
Bánat

Boldogtalan a
lét. Magzatvíz tükre

régóta összetört.

Bombasiker

Nehézvíz-tükör
alatt, sok villanásnyi

atom széthasadt.

Éjjel

Hold palástja hullt
a tóra, víztükre nagy

szentjánosbogár.

Tél

Csillanó tóra
szállt le a szomjas veréb.

Fagyott víztükör.

Csorba Piroska
Víztükörbe hulló

cseresznyevirág, kettőt
öl: tükröt s magát.

Fölfelé láthatsz
úgy is, hogy tekinteted

víztükrön pihen.

Debreczeny György
(tükröződsz)

vízben tükröződsz
magadat mégsem látod

ma sötét a víz

Dittrich Panka
Én

Állok a parton
tükörképem keresem.

Van, ám elmerül.

Dudás Sándor
Folyón vadkacsák.

Rohan előttem a víz,
felém a halál.

Enyedi Gina
Arcmásom dereng
tovalibbenő emlék

zavaros folyam

Erdélyi Z. János
Hajnal

Jeges víztükrön
minden kis csillagot

kioltott a Nap.

Fazekas Major Gizella
Fűben gyalogút,

mint víztükör ragyog a
szentjánosbogár.
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Füzesi István
Csak a víztükör,

az ne törjön el! Vihar
ne vágtasson át

fölötte, feldúlva
finom kis hullámait,

nyugtató csöndjét

zabolázatlan
fortissimóba emelve,

hang-őrületté,

rémisztő zúgás
ne dermessze szívemet,

a csapkodó víz

ne üsse arcom,
hogy visszariadjak a

tenger hajnali

köszöntésének
megszokott örömétől –

ne történjen meg

mindez. Hadd lássam
úgy a víz tükrét, épen,

ahogy szeretem.

Mert benne nemcsak
múltam s jelenem látom –

tán a jövőt is.

Felber Zsolt
Arcom

Csobbanó kavics
Reszkető fodrot kerget,

Arcom hullámsír.

Elsodort falu

Gyöngyfényes arcú
Áradat némán könnyez

Elsodort falut.

Gál Csaba Sándor
Egyesülés

Vízbe zuhanó
halott sas, örökre egy

tükörképével.

Víztükör által homályosan

Lehajtott fejjel
homályosan, tócsákban

látsz égi jelet.

Előjel

Ideges sirály
szárnya óceánt borzol.

Jön a cunami.

Hajdu Zoltán
fagyba zárt idő

jéggé dermedt víztükör
kikeletre vár
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Hétvári Andrea
Víztükörtengely

sötét pamacsok
varjú-foltok tarkítják

a csendes vizet

hidegbe fordul
kikristályosítva sem

felejthetem el

szabályos pelyhek
önmagukba fordulva

víztükörtengely

Habos László
Isten sóhaja

fodrozza tó víztükrét,
s felkötött saru.

Hosszú úttól kimerülten, nehezen lép-
kedett a tóparti kavicsokon. Saruja el-
szakadt és levált sajgó lábáról. Mohón 
nyelte a vizet, miközben az izzó nap-
korong sugara tarkóját égette.

Felemelte fejét, s tekintete a messze-
ségbe révedt. Maga sem tudta pontosan, 
mióta van úton. Oly régen hallotta azt a 
különös hangot, melynek engedelmes-
kedve vándorbotot vett kezébe. Kietlen 
utakon járt, hol hegyek ormai és völgyek 
kopár sziklái koptatták saruját. Volt, hogy 
ázott, fázott. Máskor éhezve, szomjúhoz-
va ment, amerre vitte lába. Egyszer már 
hátat fordított, s nagy lendülettel indult 
volna, de lába nem engedelmeskedett, 
s  teste az útnak könnyű porába zuhant.

Nem enyhült a Nap ereje. Lehaj-
tott fejjel, szótlanul nézte arcát a tó 
víztükrén. A túlpartról zeneszó hallat-
szott, s vidám mulatságnak csábító mo-
raja. Önkéntelenül botját kereste maga 

mellett, de nem lelte. Hű társát elhají-
totta, amikor… , de hirtelen erős szél 
simította Napnak melegétől felhevült 
arcát, s elrévedt tekintetének tükörképét 
elnyelte a fodrozódó víz.

Gyors mozdulattal kötötte fel kopott 
saruját. Hátat fordított a csábító vidám-
ságnak. Feltekintett az előtte magasló 
szent hegy tetejére, mely az izzó Nap 
tüzében lángolt, s öles léptekkel útnak 
indult…

Horváth Ödön
Madáritató

csepp vizének tükrében
a tavaszi ég.

Pocsolya piszkos
víztükrét tisztogatja

a fodrozó szél.

Fénylő víztükrön,
a liliomok között
sikló pókocskák.

Lángol a folyó
a napszállta utolsó

sugaraitól.

Huszár Károly-Norbert
Barátság

Szürke tengerben
kártyázom a Kaszással…

Megváltó víztükör!

Özönvíz

Templom tornya az
mely igét hirdet folyton

víztükör alatt.
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Jahoda Sándor
Megtört varázs

Éj szele tört
a tótükörre. S az arcom

darabokra hullt.

Ugyanabba?

Ugyanabba a
folyóba nem léphetek
kétszer. Mert piszkos.

Kabai Csaba
Mise en abyme

Víztükörben arc,
arcban szem, tükrében víz,

abban arc, s így tov.

Kalicz László (Ganryu)
Kis tavam tükrén

aranyhalak táncolják
esti nászukat.

Fagyott tó tükrén
a Hold gyönyörű fénye

sárga pont csupán.

Kállay Kotász Zoltán
(Vonzás)

Érzed a sóvár
Víz-test miként húz

Minden elkószált cseppet?

(Tó a járdán)

Kócos kis veréb
Viszi fel tollpihéjén
Egyetlen cseppjét.

(Várakozás)

Partok túlvilága
Feszíti – s lágyan

Kő-csobbanásra vár.

Kántor Krisztián
Fáradt víztükrön

Csillagok fénye folyik
Halak álmába

Káplán Géza
Hajnali pára:

hályog a víz színén. Vak
tengerszem pislog.

Ezüstpikkelyek
tánca, tagoló idő.
Vadmadár villan.

Beteltél. Nincs út.
Karod az őselemet
sérti. Gyűrt habok.
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Kenyeres Tibor
arcom a tavon,

ráncait hullám vagy kor
alakítja-e?

Kertai István
Éjjeli magány

Víztükör szélén
a Hold néma sikolya

hullámzik, és Én.

Elmúlás

Szeme már halott.
Matt talajvíztükör, mely
volt, majd megfagyott.

Betépve

Véna, tű. Körben.
Magán röhög az ördög

a víztükörben.

Ciánmérgezés

Poshadt tó, halott,
a víztükre összetört.
Hogy élne hal ott?

Kindl György
Óvatos macska

Lábát nyújtja a vízbe
Önmaga felé

Kerti Károly György
kis erdei tó

víztükre falevelek
lágy szemfödele

a víztükörben
kifeszített hullámok

rugója csillog

víztükör rebben
tétován mozdul kezed

a tört kép után

némely víztükröt
feltekerve elvinnék
mint egy szőnyeget

szürke víztükör
már robbanásig feszült

még nem fúj a szél

kis buborékok
törnek át a víztükrön

üzen a forrás

Kiss-Péterffy Márta
uszony hasítja

a víztükröt, szilánkok
csapnak az égig

izzó nádasban
forró mocsárszag remeg

kocsonyás a nap

őrült bolyong az
éjben, röhögve tátja

jégszáját a lék
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Kirilla Teréz
Télvíz (formabontó haibun)

Mottó:
„Hasonló a mennyek országa a szántó-
földben elrejtett kincshez, amelyet az em-
ber, miután megtalált, elrejt, örömében 
elmegy, eladja mindenét, amije van, és 
megveszi azt a szántóföldet.” (Mt 13,44)

Ha egyedül vagy, könnyen átadod 
magad a világ több ezer éves anyagá-
nak: zajoknak, színeknek, fénynek és 
árnyéknak.

Ha nincs meleg vized, nincs pénzed 
gyógyszerre, ha nem tudsz úgy meginni 
egy pohár tejet, hogy ne lenne lelkifur-
dalásod érte, félve, hogy a gyerek elől 
ittad meg, és holnap nem lesz miből 
venned neki, ha a szobád mennyezete 
szilveszter előtt beomlik, és örülsz, hogy 
legalább nem a fejedre esett, és közelebb 
húzod az ágyat a kályhához azon a téli 
éjszakán – egyszóval, ha szegény vagy, 
akkor a fájdalom és a szenvedés leple 
alatt, akarva-akaratlan, a magány örök 
történetét is tovább szövöd. Megtoldod 
a saját véges történeteddel. Persze lehet, 
hogy te úgy gondolod, csak a szegénysé-
ged okait próbálod megfejteni, átlátha-
tóvá tenni – legalább a magad számá-
ra – a kegyetlenséget, amivel körülvesz 
a világ. Bárki magányossá válhat, de ha 
szegény vagy, az elmagányosodás szük-
ségszerű.

Így aztán, ha egy téli napon kisüt 
a nap, és a járdán az olvadó hó tócsáit 
kerülgeted és bámulod, persze egyedül, 
könnyen átadod magad, talán mindenki 
másnál inkább, a világ több ezer éves 
anyagának, a szikrázó fénynek és a hi-
deg, sötét árnyéknak. Szinte megrésze-
gülve ünnepled a fény áttörését, egyfajta 
revelációt élsz át. Pár utcával arrébb már 
teljesen elnémulsz, és úgy érzed, a jelent 
az örökléttől elválasztó vékony hártya 

nem a képzeletedben, hanem szinte 
a halántékodon lüktet, mondhatni va-
lóságosan. A fejedben nincs más, csak 
néhány kóbor verssor.

Vitorlás árnya
a folyón. Angyalszárnyak

a holtpont fölött.

Közel hajolok.
Vízarcom az égre néz.

Szállj föl, hópihe!

Ezernyi szilánk
a víz. Széttört a fény.
Csak én vagyok egy?

Lyukas a cipőm.
Plázafal tükörképe

mossa a talpam.

Kiszely Réka
Égből visszatér

rég elvesztett önmaga.
Hulló esőcsepp.

Kocsondiné Eisenkorb Györgyi
Bíbor alkonyat

merül a tó vizébe –
vérző víztükör.

Kósa Emese
fodrozó vízben

béka virraszt haldokló
napsugarakban
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Komor Zoltán
Kavicsok egy versben

Költő sétál a lap szélén, és kavicsokat 
dobál saját versébe. A körfodrokon le-
begő betűk közt eltűnő köveket nyitott 
szájú kincses ládika várja a fenéken.

A költő arról álmodozik, hogy

érkezik majd egy
búvár s feltérképezi

a versmélységet:

szinte látja maga előtt, ahogy izgatottan 
hozza a felszínre a súlyos ládikát, amely 
addigra teli lesz már a szürkénél is szür-
kébb kavicsokkal.

semmitmondók de
a legszebb körfodrokat

ezek kavarják

Kovács Gábor
Árnyak a vízen,

tigrisek, leopárdok
a tenyeremen.

Kozák Vilma (szusi)
 Víztükör rebben,

száz szitakötő násza
fénylik a csendben.

Láng Eszter
folyóba nézel

tükre temeti arcod
széthull az idő

Lőrinczy Barbara Eszter
Kavics ha csobban,
jajszava távol hallik

a víztükörnek.

Mészáros Mária
víztükörre hull

elhalkuló madárdal,
esteledik már.

Mihály Emőke
Kiapadt kút fölé hajolt, nem látta meg 
benne magát. Megcsillant viszont, 
ami hiányzott. Mozdulatlan fodrozó-
dás. Felhőbogár, pincemadár, horpadt 
szárnycsapások. Halak akadtak fönn a 
villanydróton, dér lepte be a tengerek 
édes mélyét. Kő pattant fel, kő pattant 
le, végtelenszer.

amikor mélyen
a fent és túl magasan

a lent – tükör víz

Molnár Szilvia (Georgina)
Szőnyeg

kék víz tetején
túl népes moszat-család:

halsötétítés.
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Móritz Mátyás
A jéggé fagyott

A jéggé fagyott
víztükör előtt nézem

magam mereven;

a hátam mögül
egy angyal, hibátlanul

szólít nevemen.

Hullámzó folyó

Hullámzó folyó:
a leghűbb tükör. Benne

torz csonkaságom;

benne láttam meg
legelőször. Azóta
is mindig látom.

A vizek elől

A vizek elől
elfordítom fejem, mert

riadva látom,

hogyan ront felém,
mindent összetörve és

zúzva halálom.

Nagy István Paphnutius
Káprázat

Víztükrön táncol
életre kelt árnya egy

kiszáradt fűznek.

Körforgás

Hajnalban pára
születik víztükörből,

nappalra meghal.

D. Nagy Nóra
Örvény örvényt hív–
zuhatagjaid hangját

elnyeli a szem.

Tükör által még
homályosan néz vissza
rám egy tág halszem.

Nagy Zoárd
Őszi záporok

körkörös ráncait a
tél simítja el.

Nappal a ludak,
éjszaka a csillagok
pihennek rajtam.

Halpénz veretű
foncsoron táncol a fény,

ikrázik a nap.

Nagy-Eged Boldizsár
Hulló hópelyhek

Víztükörben olvadnak
Némán magukba

Olvadó ágnak
Első cseppje engesztel

Fagyott víztükröt

Jégcseppek hullnak
Tükörvízre. Megannyi

Hárfapendülés
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Németi Anett
Halk lombú fákat

érint az éjjeli Hold,
víz tükrén csillog.

Nyírfalvi Károly
[A víz tükre]

Figyeld a vihart,
a víztükör ráncait.

Figyeld az esőt.

Peredy Márta
Szörfös

Lovat ad alá
a tarajos tenger, vagy

tükröt tart neki?

Verrasztó Tibor
Körré tágult pont.

Eggyel több kavics hallgat
már a tó mélyén.

Porkoláb Eszter
Téli víztükrön

Ködben ázó, szürke csend
Jégtáblákra vár

Petz György
síró egekből

összefolyt hajnalonta
víztükör jege

nincsen víztükör
pára van és sírás van

csak átmenetek

halott fölött is
víztükör nyugszik – vakon

nyugszik fölötte

Sánta Hajnalka
Víztükör

Molnárka futkos –
bárcsak hallhatnám lába

rezdüléseit.

Víztükör

Hajó fodrában
vígan hintáznak hattyúk

tükörképei.

Találkozás

Egy sirály csőre
a végeláthatatlan
víztükörhöz ér.
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A Turóczi Mózes Gimnázium (Kézdi-
vásárhely, Székelyföld, Románia), V/A. 
osztályos tanulói, akik 11 évesek.
Felkészítő: Salamon Ferenc, magyar 
szakos tanár.

Őrá süt a Hold,
világítja csendesen,

ím a víztükör!
Makó Anett

Ha nem zavarom,
a víz tükrén összeáll:

kisimult arcom.
Sipos Boglárka

Árnyékod látom:
szürkéskék alkony vizén,

ez tükörképed!
Hölczer Tímea

A víztükörben
áll tündöklő napsugár:

fényes táncot jár!
Orbán Tímea

Nyújtózik a tó,
víztükre már befagyott.

Korcsolyázni jó!
Babos Abigél

Víztükrön a nap,
mélázva nyújtózkodik:

boldogság van ott!
Jánosi Zsolt

Halk lombú fákat
érint az éjjeli Hold,

víztükrén csillog.
Izsák Hortenzia

Napfény a vízen.
Hallgatok. A nád zizzen:

épp nekem üzen.
Takács Áron

Suhai Pál
Emlékezés

Mintha egy szirmot
a folyó visszafelé
sodorna mindig.

Évszakok

 Nyár ebben is, a
jégzajlásban: a folyó

összetört tükre.

Szabó Aida
Ludak szárnyai

kék víz tükrét súrolják,
neszét mély nyeli.

Víz tükrén csillan
pisztrángok fehér hasa:

suhanó holdfény.

Víztükör lehel
friss zúzmaraillatot
fák zord kontyára.

Szemere Brigitta
Tükör-képek

élő víztükör
felszínén ringatózó

halott falevél

madárszárny rebben
felborzolt víztükörben

összetört egész
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Szegedi Csilla
Felületi feszültség

Szitakötő fut
a vízen. Ahogy nézem,

súlytalan leszek.

Szilva Imre
Felhő, lomb, kard, én
lassan egybeolvad az

éj víztükrében.

Tárczyné Pusztai Beatrix
Víz, tükör

Víz, könny, csepp, tükör
Tükör, kristály, szilánk, víz.

Víztükör, víz, víz…

Tükör, víztükör,
Könnyszilánk, kristálycsepp, víz.

Víztükör, víz, víz…

Könnycsepp, kristályvíz,
Tükörszilánk, tükörvíz,

Víztükör, víz, víz…

Tárnok Marica
Arcod víztükör

szél se rezdül álmodod
örvényeidet

Tatai Kata
könyörgés

rejtsd el a mélyben
halaim türkiz álmát,

lékvágók járnak

megérkezés

magába hívja,
hó hull tó tükörére,

vagy szilvavirág.

Valyon László
Megborzong a víz

a nádas súg valamit
lélekharang szól

Vancsó Papp Judit
Halál

Víz sima tükrén
tovaring a holdvilág.

Lassú, csöndes út.

Mint robbanás a
csobbanás, nehéz kő ha

zúgva tóba hull.

Ezer darabra
zúzva fehér Hold ragyog,

hullám szertefut.

Elsimul a víz,
de lenn, kötélen a kő

iszapsírba húz.
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Vasi Ferenc Zoltán
Gyónási víztükör 

(az Egyedül alkotócsoport tagjainak)

Szentelt homlokom
templomkapu-szélben. Bűn:

tört víztükör-könny.

Sok a bűn. Magány, –
vízbe merülve. Tükre

a ringató szél.

Vihar hanyatlik.
Víz tükröz. Felhő vonul.

Táltosparázs: Hit.

Est ágyaz alá.
Bennem az élet: jégzajl’.

Víz: nyolc tükröt áll.

Zentai Eta
Fölé hajolok

Mélyen, széttöri tükrét
Szárnyatlan testem.

Mélységnek arca
Magasság tükre, múló 

Idő halk sodra.

Ne légy kishitű
Apró tócsák tükrében

Is benne az ég

Nap szerelmese
Páraként sietsz hozzá
Gyönyörű kényszer

Vermuth Attila
Bolyongva

Fakó víztükör.
Köd fojtotta derengés.

Elveszett a hold.

Vihar Judit
Sötét víztükör

válasz csak a mélyben van –
magamat látom

Rezgő víztükör
zokogás rázza folyvást –

könnyekkel teli

Néma víztükör
ki tudja, mit rejteget,

csak engem mutat

Fagyott víztükör
jeges szíve nem enyhül

páncél szorítja

Sima víztükör
tükörsima víz alatt –

oly alattomos

Lilás víztükör
lidércfények villódznak –

rettenet az úr

Lápos víztükör
ingoványon lépkedünk

elnyel a mocsár

Szegény víztükör
örök bánat ül rajtad

gyógyítsd magad már!


