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Ábrahám Viktor
�szi háromka (klasszikus haiku)

Kusza vonalak,
szél borzolja a nádat.

Közeleg az �sz.

Albert-L�rincz Márton
(Génvonal)

Egyetlen vonal
rajzol meg engem, a gén

kacskaringója.

(Álkulcs)

Nagy termek díszes
ajtóit nyitó vonal

a violinkulcs.

Antalffy Yvette-Hildegard
életvonal a

tenyeremben – a hányszor
meg-megszakadó?

a horizonton
körvonalazódik már

az eljövend�

Aranyi László
Az önmagában lév� szépségre
(Egy régi haiku újragondolása)

--------------------
----------------------------- 
-------- & --------

Ásványi Tibor
Fazekas polcán

egyenes vonalban ül
sok görbe bögre

tankcsapda-vonal
mentén frontvonalban a

sok-sok arcvonal

Barabás Irén
Forrás csörgedez.

Szürkés fényvonal lebeg,
szivárványt fakaszt.

Barabás Szilvia
Életvonal

Két apró vessz�.
Végtelenb�l lett szakasz.

Öröklétb�l lét.
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Barna Júlia
körvonal

az éjszaka szájában ülök az alkonyatban 
meghatározatlan növények lélegzetében 
elvesztették jelent�ségüket a színek a 
formák a kör tartalom nélküli üres tér 
egy nagyobb körre gondolok amire ki-
tekintek és egy mindent magában fog-
lalóra visszafelé is nézek az id� vonalán 
ahol valaki már gondolta ugyanezt nincs 
új a nap alatt minden körbejár a vonal 
magába visszatér

a tragédiák
ismétl�dnek egyszer már

megtörtént minden

látható és láthatatlan vonal

levelek sárgulnak békés összhangban 
az elmúlásnak öltöznek fel szívfájdí-
tó színpazarlásban az es� satírozza a 
leveg�t ferde vonalakkal amelyek el-
t�nnek újra a napfényben a vonalak 
elválasztanak összekötnek megváltoz-
tatnak bármit bármilyenné látható vagy 
láthatatlan vonalak az út meztelen be-
tonján a keréknyomok de a gondosan 
vagy találomra megválasztott irány csak 
a fejekben létezik nem látni hova tart 
valaki veszélybe szerencsébe szétfoszlik 
lába nyoma az �szi szavak elhervadnak 
a sérülékeny évszakokból hátralépek 
magamnak teremtek �szt tavaszt nem 
tudom a szemem levenni a világról lá-
tószervem mint egy kamera válogatás 
nélkül veszi mindazt ami eléje kerül a 
barátságos arcok tájak mintha hozzám 
tartoznának a horizont vastag vonal 
láthatatlan határ a vidék képes legyez� 
ami kevés nekem képzeletem kiegészíti

világteremtés:
vonalakat rajzolok

élni kezdenek

vonal-geometria

álmom foszlányával takarózom… titok-
zatos mintha a lényeg lenne és beleérne 
valahol a végtelenbe… a valóságon tú-
liság feloldja magában a reggelt… de 
készül már a nappal kemény geomet riá-
ja… a vonal mind magányos ragadozó 
de olykor háromszögekben záródnak 
foglyokká befelé figyelnek egymásnak 
feszítetten azt hiszik innen nincs szaba-
dulás … de ha egyedül vannak nyújtóz-
nak vágynak egy távoli társhoz

a fa is erd�t
álmodik maga köré –

a vonal borzong

vonal-szerelem

a vágy selyemérintése öltözik szavakba 
vérz� rózsák és borzongó fák közt vá-
gyakozó párhuzamosok futnak egymást 
metsz� találkozások kalandja után szí-
vet zaklató szomorúságban vonal-sebei-
ket mutogatják vagy letagadják egyedül 
már nem is tartanak sehova rongyolt 
díszeiket levetik visszahúzódnak a ki-
indulópontba a nulla kiterjedésbe itt �r-
zik a végtelent

feltorlódik az
elhasznált virág-szavak

emlék-örvénye

vonal-utak

a földet harmat itatja a kés�bb letaposott 
virágok mosolyognak a f�b�l reggeli 
érintetlenségben valaki az elválások tit-
kos hasadásaival a sebek alvadt vérével 
megy a hajnal rózsaszínjében önmagát 
áltatva hogy egyszer odaér ahol még 
sohasem járt utat most tapos a kezdés 
izgalmában vagy a kényszer gyomorszo-
rító markában a holnap is olyan kép ami 
már egyszer régen pontosan ilyennek 
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látszott valamelyik �se szemében a pil-
lanat mégis idegen nem szólítja nevén 
lezuhan a múltba vágya magányosan 
villog a horizonton

fehér bot nélkül
vakon tör át a sorsán

minden halandó

Bibor István
(között)

Ég és Föld között,
lesz el�tt és volt után

néha láthatod.

(lennék)

Lennék térben él,
síkban ível� vonal,
és vonalban pont.

(sors)

Mintha légy röpte…
kusza pályán hajszolnak

zord függvényei.

(Bach)

Öt vonal: partok,
köztük gazdagon árad

mennyei patak.

(mértan)

Görbe tér, id� –
találna most szavakat

Eukleidész?

Bodó Márta
papíron árnyék
a kedves aláírás
sötét tollvonás

pont és egyenes
bel�lük világ épül
sz�z papírlapon

vonalházakban
pálcikaembereknek

vonalas álma

négy vonal a ház
falai közt az öröm

vonalak árnya

Boldi Rebeka
eget leláncoló

vonalak a szélben:
ökörnyál-tánc

sínekbe harap
a lágy köd. Szájából
szétfutnak a vonalak

Bors Anna
Nagyanya veteményese

Sorminta mentén
ültetted a magokat,

ahol ma gaz n�.
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Bósa Diána
Ajkad vonallá

keskenyült megint; kékl�
hangodat rejti.

Botos Ferenc
Ananké

felez�vonal
aszfaltra préselt sünláb

szárad a napon

Átjáró

a monitoron
villódzó egyenes kék

vonal: a halál

Katedrális

bükkök gót ívén
lángoló monstrancia

a felkel� nap

Viharban

villámok között
ó, gyönyör� vonalkód

a gyémántes�

Bukovinszky Mária
Fény az égen

Égen fénykereszt –
négyfelé osztott tere

kire nehezül?

Böjthe Pál
nyomtatják már a

közönyünkbe dobozolt
föld vonalkódját

a legkeskenyebb
és legszélesebb vonal

helye megmarad

háromszázezer
fényév vonalán id�z

a legf�bb titok

a bölcsesség más
fokán állsz ha volt er�d

vonalat húzni

Börzsönyi Erika
Vonalban állnak,

mint megfáradt katonák
a villanypóznák

B�sze Éva
Egyenes beszéd,

hatásos irányvonal.
Pártok gy�zelme.

Csadó Szilvia
Csak egy séta volt.

Kézen fogva. Összeforrt
életvonalunk

Száguld a vonat.
Hómez�kön csupasz fák

sora. Vonalkód
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Csata Ern�
Dilemma

Lenni – nem lenni?
Európé arcán mély

a törésvonal.

Határ

Összetaposott
görbe vonal. A t�n�

délibáb nyoma.

Cél

Szívt�l szívig a
légvonal rövidebb, a

szeretet gyorsabb.

Rejtély

Nazca-vonalak,
k�rajzok. Üzen nekünk

a lenézett múlt.

Schengeni határ
(haikufüzér)

Kerítéssé n�tt
vonal, hol bevándorló

tömeg átgázolt.

Mély törésvonal
nyugati s a dönget�

keleti között,

hol Európé
sz�k szoknyáját letépi

barbár er�szak,

ahol Bikája
szarvai nem nyújtanak

már védelmet,

hol a férfiak
papucsban járnak s szoknya

mögé bujkálnak,

ahol a határ
csupán egy görbe vonal,

felszálló homály.

Tévedés

Jöv�mr�l súgtak
a tenyérvonalaim.
Megtévesztettek.

Cserháti Márta
Utolsó remény –

felel a segélyvonal.
Megnyugodhatok.

Kusza vonalak
fénylenek, csigák rágják

növényeimet.

Bármerre nézek,
színvonaltalan tárgyak.

Szemétre velük.

Vonalas füzet –
verseim �rz�je – te
vagy lelkem tükre.

Vonalkód. Mennyi
információ! Modern

azonosítás.

Csíkos Diána
Relatív

Születés, halál,
két pont közt az egyenes –

az élet – rövid.
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Demeter Mária
Rejt�zve

A gerincvonal
görbületén surranva

eszmél az élet.

Hullámzás

A parton végig
csillogó hullámvonal,

mindig törölve.

Grafika

Es�vonalak
fénylenek a s�r�ben

lomberny�k alatt.

Dittrich Panka
Vonalvezetés

es� csepereg
szélfújta útján görbül

id�vonala

Domonkos Marcell
Régi lemezen

egy magányos barázda
sanzont énekel

Sorsom vonala
végtelenbe nem nyúlhat

jön a nagy radír!

Ó árva kezem!
Fogsz valaha átvágni
egy köldökzsinórt?

Döbrössy Péter
Alkony

Halványul lassan
a fent és a lent között

húzódó vonal.

Telefon

Hívom a mestert.
Csak annyit mondjon, hogyan.

Foglalt a vonal.

Dudás Sándor
Az �rz�

Kéregbe forrva,
de a szerelmet örök

vonások �rzik.

Erdélyi Z. János
nincs tovább

csigavonalat
írnak gondolataim:

becsavarodtam

szám�zetés

haVON ALAKok:
végtelen menetoszlop

Szibériába

háttér

összesimuló
búvó vonalsokaság:

fekete háttér
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Egry Artúr
a lét üzemtana

csont-vonal erd�
térdel a tó vizében

ágain élet

vihar kél

indigó háttér
homok-zöld marásvonal

szél fuvolázik

tavaszi tócsa

szintvonalakon
fény és víz hullámtana

borzong a szélben

megszégyenülés

hegvonal a száj
szükség szorítja kékre

és bérszínvonal

sodorvonal

friss horda üvölt
– pontozott ez a sport is –

új kánon készül

Frühwirth Blanka
Darumadarak

áramvonalas teste
ázik a vásznon.

Gyimóthy Lilla
Hullámokat ver,

mégis egymásba ér az
életvonalunk.

Gábor Edina
Vonalas ember

kegyetlen döntései
okoznak halált

Végtelen vonal,
véges élet. A földön
nem találkoznak.

Habos László
utadat fénybe

egyenes vonal jelzi
vajon várnak rád?

már alkonyodik
gy�zelemr�l mesélnek

arcvonalaid

törékeny testtel
élet harcvonalában

gy�zni indultál

kérges tenyered
tiszta életvonalán

szent kenyér pihen

értéktelen lett
nemesi vérvonalad
mert tetted barbár

tartsd a vonalat
mennyei hívásod van

teremt�d keres

vonalzó mentén
rajzolt úton haladtál

s hova érkeztél?
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Halasi László Antal
Álomtalanul

Holdfény-vonalon
kiballagott az álom,

át az ablakon.

Öregség

Nincs múlt, nincs jöv�;
már kuszák a vonalak

öreg tenyéren.

Május

Hosszú vonalban,
végig az út mentén, zsong

most a sok akác

Bodza

Az árokparton
bodzabokrok vonala:

bódító illat.

A könny

Szemedb�l a könny
útvonala az arcod:
visszaútja nincs.

Hangyavonulás (1)

Hangyák vonulnak
szép egyenes vonalban,

mint a katonák

Hangyavonulás (2)

Hangyák vonulnak
szép egyenes vonalban:

minta-katonák…

Harcos Katalin
Örök kapcsolat,

pontok közötti világ.
Vak végtelenség.

Hollós Judit
hóban verébnyom –

szögesdrót vés ékírást
a teliholdba

Horváth Ödön
Átvirrasztott éj!

El�t�nnek a város
körvonalai.

A tág égbolton
két egymást keresztez�,

hófehér vonal.

Esti harangszó;
hegyek körvonalából
nem marad semmi.

Jankovics Nóra
Rajt

Lábaim elé
Vonalat húz egy hullám:

Elindulhatok.

Cél

Lábaim elé
Vonalat húz egy hullám:

Végre itt vagyok.
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Jovánczay Edit
Arcvonalak

Szemed sarkának,
szád szegletének íve:

örömöm kulcsa.

Vonalak az égen

Repül� csíkja.
Magamhoz húznám vele

a mennyországot.

Életvonal

Tenyerem térkép.
Hogy utamat ne tudjam,

markomba gy�röm.

Kállay Kotász Zoltán
Árnyait bontja

az amputált angyal.
Sajgó vonalak.

Permet-vonalak,
égi kalligráfia –
átírnak minket.

Sorsmintát rajzol
vonalas füzetébe
a csöpp istenkéz.

Fehér és fehér
frontvonala, hó fölé

tör a hóvirág.

Kántor Krisztián
zúzmarába bújt

patak partvonalából
jégmadár villan

olcsó szivarom
füstjén fényvonal törik

hideg szobában

havas hegycsúcsról
jeges fuvallat szalad

tarkóm vonalán

Karafa Sándor
tenyérvonalak

az örökkévalóság
üres medrei

vonalat húztam
túl vastag szólt a mester

könnyemmel mosom

minden vonal seb
a végtelen testén mint

vér ömlik a tér

Karvaly Ákos
vonal mióta

fut már sosem lesz vége
nem volt kezdete

alfa ómega
néhány kis vonalban a

végtelen világ

egyetlen vonal
kétfelé hasítja szét

a mindenséget
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Kerti Károly György
életvonalad

folyódelta, kiveti
hordalékaid

zilált nappalod
felhorgadt vonalait

éj simítja el

nincs hová esni
mégis kötéltáncosként

lépsz a vonalra

egy vonallal is
gúzsba kötheted magad

oldhatatlanul

befagyott tavon
vonal szalad sikkantva

madár felröppen

folyó vonala
kanyarog napos tájon

kék sál nyakadon

tó partvonala
még ködbe vész, hihetnéd

tengernél vagy

hangyák útjába
vonalat húztam, azt a

méltatlankodást

Kincses Katalin
A múló id�

évszakok közt haladó
végtelen vonal.

Kissz�l�si Szánthó Lóránt
Bikinivonal…

Vérem forralta, mára
a látvány kevés.

Pisztoly, ha dörren,
futni kezdenek, csak a

rajtvonal marad.

A taccsot nem ki,
bedobni kell, mert ez itt

az oldalvonal.

Könyves Mirjam
Vonalat húztam a végtelenbe

Egy vonal. Ennyi.
Hagyd végtelenbe menni,

hogy elveszíthesd.

K�szegi Barta Kálmán
életút vonal

meghúzni nehéz a kéz
reszketve írja

Kreisz Rudolf
Exitus

Egyenes vonal
Csak te nem láthatod már

Monitorodon.
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Kun Irén
Utam

egyenes vonal
az utam mégis vágy él

a görbe után

Halál

elment egy gyermek
megszakadt életvonal

álom volt a fény

Pártkatona

vonalas küls�
szigorú tekintet ez

a pártfegyelem

Trendi

teltre töltött száj
tetovált vékony vonal

a szemöldök-trend

Kupihár Rebeka
Vonalak vagyunk,

meglásd. Nem látlak többé,
ha metsszük egymást.

Sok vonal, kevés
IQ. Ezt bizonyítja

a jó haiku.

Az észt te miért
osztod? Távolról vonal

lesz minden oszlop.

L. Horváth Zsuzsa
Japán gésa ül

árnyék-vonalon.
Haikun mereng.

Apró vonalak
rejtjelek fehér havon

vadak lábnyoma.

Fáknak árnyéka
hóra húz vonalakat,
fény-börtönbe zár.

Szél zúgása száll
jégbe karcolt vonalak

rajzolnak tavaszt.

Vonalak futnak
szétszabdalt tereinket

köti hálójuk.

Gyilkos szenvedély
törésvonalak mentén

feltör� láva.

Vonal húz határt
szabad és tiltott között,

vesztes is lehetsz.

Ajkad vonala
mint éles pengéj� Hold

bánatról sikolt.

Létünk fonala
er�s remény-vonalként

köt össze minket.

Fekete vonal
szívek magánya között

pókháló feszül.

Tépett hitünket
börtönrácsokba zárják

sötét vonalak.
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Párhuzamosok
mutatják jöv�d útját

vonalba rejtve.

Vonalakat vés
arcunkra a vén Id�,

közeleg telünk.

Életvonalunk
tenyerünk melegében
mély barázdát szánt.

Nyolcas vonala
farkát harapó kígyó

formál végtelent.

Végtelen vonal
saját farkát harapó

kígyót formálja.

Csigavonalba
tekeredik a kígyó,
bosszúra szomjas.

Görbül� vonal,
magába visszatér�

véges végtelen.

Lovász Krisztina
Vonalak élén

táncol egy lepke – magát
így rajzolja le.

Vonalakból sz�
a szél arcomra fátylat

es� lesz talán.

Ha a vonalak
majd egyszer elporladnak

pontok se lesznek.

Majláth Ákos
Társtalanság

Jelentés nélkül,
az üres lap magányán

egyetlen vonal.

Martinovic Boris
Égi kígyók ünnepe

Japán. Sosem gondoltam volna, hogy 
ennyire fog hiányozni. A  gondolataim 
vissza-vissza vándorolnak Tokió utcái-
ra, és látom magam el�tt a Ginzán 
hömpölyg� tömeget, a  divatosan öltö-
zött harajukui fiatalokat, a Marunouchi 
üvegpalotáiról visszaver�d� napfényt. 
Pedig a sarkon valójában a zsidónegyed 
szecessziós épületének omladozó falai 
meresztik rám fáradt tekintetüket, az 
utca túloldalán valaha egy sz�cs dol-
gozott, legalábbis a régi cégérb�l ítélve, 
és egy hajléktalan a kukában turkálva 
keres ételmaradékokat, vagy bármit a 
túléléshez.

A  február eleji napsütés a tavasz 
propagandájával csalogatott ki az ut-
cára. Az utcára, ahol otthon érzem 
magam, hisz ismerem, hisz már ezer-
szer, vagy annál is többször koptattam 
a burkolatát csoszogásommal, hisz ér-
tem a hangját, az illatát, a nyelvét. Az 
utcára, mely oly idegen, mellyel egyre 
nehezebben azonosulok, mely mintha 
egy régi életem, egy régi énem távoli 
emléke lenne.

Ahogy sétálok rajta, és tekintetem-
mel követem épületeinek, embereinek 
vonalait, az utca újra és újra Tokió 
utcájává változik. Mintha folyamatosan 
ugrálnék térben és id�ben, egyik lépés 
még itt, a  másik viszont ott. Ilyenkor 
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az utca vonalai önálló életre kelnek, és 
egy szempillantás alatt átrendez�dnek, 
elém varázsolva Japánt. A  lelkem tudja 
azonban, hogy ami a vonalak önálló 
táncának t�nik, valójában a vágyaim, 
a  gondolataim, a  szívem b�nös élveze-
tének precíz koreográfiája.

Egy padra ülök, és a park meztelen 
fáira meredek. A vonalaikban sem szabá-
lyosság, sem minta, sem ritmus. Bárhol 
lehetnének. Ezek nem olyan vonalak, 
mint a mellettem cseveg� id�s házaspár 
határozottan közép-európai arcvonásai, 
vagy a parkot körbeölel� neoklasszikus 
épületek élei. Ezek független vonalak, 
ezek univerzális vonalak.

A  templom két tornya két rendít-
hetetlen �rként tekint le a parkban na-
pozó emberekre. A  végtelen kékségben 
vándorló nap épp a templom fölött jár, 
és a tekintetem feléje szegezem. A  téli 
nap sugarai láthatatlan kezekként nyúl-
nak puhán az arcomhoz, és ujjaikkal 
alig látható mosolyra húzzák az ajkam. 
A napfény szinte elvakít. A templom tor-
nyai sötét árnyékok, melyeknek csak a 
körvonalait látom. Határozott, egyértel-
m� körvonalak ezek. Ennek a világnak, 
ennek a városnak, ennek az utcának a 
körvonalai. Vagy mégsem?

Az egyik vonal mintha megmozdult 
volna. A  tet� az. Körvonala lomha égi 
kígyóként kúszik a napfényben, majd 
egymás után ébred téli álmából a töb-
bi vonal, a  többi kígyó. Hirtelen egy 
szertartásos égi táncnak, egy egyszerre 
pogány és szakrális ünnepnek vagyok a 
szemtanúja, amelyben a templom tor-
nyainak vonalai határokat nem ismerve 
játszanak a formával, a térrel, a színek-
kel, a  fénnyel. Matsuri ez, a  vonalak 
fesztiválja.

A templom két tornya helyén immá-
ron egy hatalmas sintó kapu áll. A leve-
g�ben érzem több száz éves fagerendái-
nak nyerseségét. Szinte tapinthatóan 
valóságos.

Mintha már láttam volna korábban. 
Sokszor. Mindenhol. A  világokat, a  di-
menziókat összeköt� kapu ez. Amikor 
befelé nézek, e kapun keresztül haladok 
át. Amikor kifelé tekintek, e kapun ke-
resztül kémlelem az eget. Ha hátrané-
zek, e  kapu ad keretet a múltnak. Ha 
a jöv�t fürkészem, e  kapu mutatja az 
irányt.

És a jelenben? Talán mondani pró-
bál valamit. Talán azt, hogy nemcsak 
a fák, hanem minden él� és élettelen 
vonalai függetlenek és univerzálisak. 
Talán azt, hogy én alakítom ezeket a 
vonalakat, szabadon és kedvem szerint. 
Talán azt, hogy csak rajtam múlik, mi-
vé állnak össze a vonalak. Talán azt, 
hogy Tokió, Japán, vagy az univerzum 
bármely helye, bármely vonala itt van 
körülöttem most is. Talán mert itt van 
bennem. Vagy mégsem. Talán csak álom 
az egész.

téli napsugár
a templom tornyaiból

égi kaput kreál

Maszárik Katalin
Tétovázó szó

dermed� vonalakkal
úszott a partra

Mészáros Ildikó
Az életút végén mindenki görcsösen ra-
gaszkodik, ragaszkodna az élethez. Sze-
retne még itt lenni, szeretne még tenni. 
Kapaszkodik, kezét ökölbe szorítván, 
hátha így több er� marad még.

az élet végén
áthúzott vonal feszül

görcsöt kioldta
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Mészáros Mária
életvonalad

nagy tudással elemzi
vén javasasszony.

�szi éjjelen
ék vonalban repülnek

darumadarak.

életszínvonal
életmin�ség-mérce

él�lényeknek.

Milbik József
Babilon

Csigavonalban
Lépcs�árnyakon fény fut

Át a városon.

Végzet

Mindenbe vágyva
Tenyérb�l a sorsvonal

A semmibe vész.

Altató

Lágy körvonalad
Csillagporral hinti be

A holdezüst éj.

Molnár Gábor
Kockalélekb�l

Vonal-szó és egyenlét
Csak a szív üres.

Molnár Nikolett
Hiába t�nnék,

a tükörkép megmutat
minden vonalat.

Megfestelek. Mondd,
vajon hány ecsetvonás

a magányosság?

Móritz Mátyás
Karcolat

Nem egy vonalat
karcolt az arcodra az

Id�. És én is.

Zárt ajkad

Nem figyeltem rád,
amikor ajkad zárt volt,

és feszes vonal.

Hiábavalóság

Hiába várlak,
körvonalat nem kap már

t�led a világ.

Lehet�ség nélkül

Lehet�ségem
nincs más: nagyvonalúnak

lenni magamhoz.
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Nagy István Paphnutius
Mértani vonal

Lehet egyenes
vagy görbe, szorítva két

dimenzióba.

Neked csupán egy
mértani alapelem,

nekem életút.

A vonal, amit
kézzel húzol, sohasem

lehet egyenes.

Életvonal

Álmaim és a
valóság között vastag

elválasztó vonal.

Kevés az, kinek
egyenes jutott, sok az,

aki kanyarog.

Utam kanyargós,
de a célom egyenes –
tán metszik egymást.

Nerhaft Antalné
Jaj a bezártság

elVON A Leveg�t�l
szinte fulladok…

Kemény ez a tél,
jeges haVON A Lábam

óvatosan lép

Mukli Ágnes
Átváltozások

Tenyérvonalam
barna fakereszt alatt

csillagfénnyé ég.

Pálmai Tibor
Körvonalakban fogalmazva…

Japán írásjel:
tévelyg� vonalakban

lélegz� egység.

A színvonalak
alá süllyed� népek.

Tömeghipnózis.

Lángvonalakon
lépdel� alakzatok,
bukott angyalok.

Magányos búgás.
Hideg telefonvonal.

Félretett kagyló.

Csillagképeket
összeköt� vonalak:

isteni háló.

Spirális vonal,
szélfútta magányosság.

Törött csigaház.

Ráncok vonala
gy�r�d� éveinken.
Sorshullám hátán.

Partvonal, határ.
Vízben oldott homokszem.

Perg� létezés.
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Pataki Anett
Veréb-kotta

Csak három lustán
kifeszített vezeték

a veréb-kotta.

Harmónia

Futnak sorokba
gereblyézett kavicsok

a zen kertekben.

Ihlettelen

Sorokkal teli
börtönbe zárva az

üres papírlap.

Pataki Edit
Körbevonalazva

A matek szerint
képzeletben létezik,

pontok folyama,

hosszúsága van,
kiterjedés nélküli,
szélessége nincs;

egyenes, görbe,
spirál, hullámos, cikcakk,
szaggatott, krikszkraksz,

végtelen, véges,
folyamatos, pontozott,

vékony vagy vastag,

ferde meg átlós,
függ�leges, vízszintes,

vargabet� is,

merev és kemény
vagy kecses áramvonal,

hajlékony, ívelt…

Vonalból éled
a forma és figura:
gazdag valóság.

Mikor összefügg,
síkbeli alakzat lehet

néhány vonalka,

vagy a térben él;
körülhatárolja a sok

oldalvonal, él.

Elérend� vagy
meg�rzend� jegyeink

(arány-?) irányvonalak.

Ismertet�jel,
jellegzetesség, sablon,

arcél, kontúr, skicc.

Vázlat, sziluett…
Sokszor lehet szögletes

tárgy körvonala.

P. Buzogány Árpád
Határvonal

Falon repedés
hízik. pókbirodalom

határát jelzi.

Törésvonal

Apró vonal egy
képen: ott törött el az

id� közöttünk.
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Rozán Eszter
Tenyeredben

Könny� szell� simítja végig a tájat. Egy-
más mellett ülünk a padon, nézzük, 
amint leszáll az est. Verebek csicsereg-
nek a fák ágai között, kóbor macska 
közelít óvatos léptekkel a nagyra n�tt 
f�ben. Megérintem a kezed. Tenyere-
det vizsgálom, megpróbálom kiolvasni a 
jöv�t. Hosszú vonal fut középen, majd 
t�nik el hirtelen. Lágy red�iben az élet 
rejt�zik.

alkonyi szélben
titkok lebben� fátyla

kitárulkozik

Rózsa Iván
Harcvonal

Örök küzdelem
Isten és Sátán között:

A lét-harc-vonal.

Jó és Rossz

Jó és Rossz között
A vízválasztóvonal:
Erkölcs és jellem.

Semmi nem új

Csapatok készen:
Körvonalazódik már

A b�nös jöv�…

Útvonal

A Mennyországba
Sok útvonal vezethet.

De mind igaz út.

Salamon József Imre
(egyenes vonal)

Eltérni t�le
Nem lehet, végtelen �,

Mint a képzelet.

Saláth Barbara
Frontvonal

A frontvonalból
kevés katona tért meg

egészségesen.

Hiánycikk

Ha banánt hoztak,
hosszú kígyóvonalban

álltuk ki sorunk.

Sánta Hajnalka
Alkony

Izzó napkorong –
a láthatár vonalán

elszenderedik.

London

Szaggatott vonal –
gyalogátkel�helyen

es�kopogás.
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Simon Zoltán
Századok alatt

a vízcseppek vonala
k�be íródik.

Messze elmész, de
hazavon a lelked,

itthon vagy otthon.

Szabó Edit Irma
Fénymandala hív,

kövesd a sorsvonalad,
s örömkörbe érsz.

Szabó Eszter
Télre tavasz jön.
Vonalon álló id�,
halált hozó szél.

Ottfelejtett szél.
Szabad szép �szr�l szól, sír

ponttá vált vonal.

Szabó Julianna
A nagy kérdésen

agyalok. Mi volt el�bb,
vonal vagy a pont?

Két párhuzamos
vonal vesztébe rohan.

Ha van végtelen.

Aláírás. Csak
egy görbe vonal alul.

Mindent fölülír.

Szamosi Upor
a távolban vonal

elvág a végtelent�l
sosem léped át

Száva Csanád
Két haiku egy témára

1.
hajadnak kusza

vonalaiból hogyan
fejtem ki magam?

2.
takaróminta:

vonalak heverednek
omló hajadhoz

Szepsy Eleonóra
– Vonalas vagy! – szólt

a lány. – Lazíthatnál már
végre egy kicsit!

Szilágyi Erzsébet
két kóbor vonal

összefut a létmez�n
boldog érintés

tenyerem b�rén
néhány ágazó vonal

sorsom szabja ki

vésett vonalak
kanyargó történelem

�si köveken



VONALVENDÉGSÉG

6868

Sziráki Éva
A tört faággal

újrarajzolta mégis
életvonalát

Szöll�si Bernadett
Öregszel

Szemed sarkából
induló vonalak: nézd,

ennyit éltél már.

M�vész

Ráncok a szemed
körül: id� rajzolta
szépségvonalak.

Szuroghi Pál
azt hiszed végzet

pedig csak képzelt vonal
bárhogy van mindegy

kanyargó vonal
ha célba ér csak egy pont

végs� átváltozás

Tekse József
A távol fénye

vonallá szelídül és
beleolvadok.

Telkes Beáta
Találkozás

Horizontvonal
alkonyban felragyogó

ég- és földhatár.

Érzések

A szeretett�l
elt�nnek a gy�lölet

körvonalai

Terjékné Deák Krisztina
/Köd/

Köd járt a völgyben,
Alig áttetsz� a táj,

Pont s vonal csupán.

/Id�/

Pár vonal a fa,
Mintha az id� állna,

De tudom, telik.

Tóth Judit
hangyasereg húz
vonalat két lélek
morzsái között

életvonala
nem végtelenbe nyúlik –

de léte örök
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Tillmann Pentele
Kies kietlen

Bikinivonal
Ismeretlen szó a tar
Vénuszdombokon.

Klinikai halál

Egyenes vonal,
Hosszú síp: szólított az

Örökkévaló.

Koplalás

A tökéletes
Vonalaira féltve

Vigyáz – élet ez?

Tuboly Erzsébet
Élet

Csúcsok és völgyek,
végül csend, és vibráló

egyenes vonal.

x

Kusza vonalak
hálójában verg�dünk.
Nincs lyuk a hálón.

Csak kérdés

Csigavonalban
táguló világoknak

hol a közepe?

Ajjaj

Rövid szívvonal.
Ajjaj!, mondta a jósn�

egy százévesnek.

Tengerpart

Ülök a parton.
A horizont csak vonal,

mögötte semmi.

Csak keskeny vonal
a horizont, ég-föld csík.

Mögötte semmi.

Remény

Két párhuzamos
vonal mentén ballagunk

a végtelenbe.

Autós

Kanyar, csattanás.
Egyszerre lépték át a

záróvonalat.

Vass Veronika
hullámzó lebeny

felez�vonal mentén
bal és jobb eszmék

éltet� vonal
anya gyermek közt örök

zsinór nélkül is
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Valyon László

T�n�dések

Hány végtelen van
hány vége egy vonalnak

lehet hogy egy se

A csigavonal
együtt n� a csigával

vége csigavég

A tenyeremen
kusza vonalak �rzik

sorsom titkait

A vonal lehet
egyenes lehet görbe

s�t egy gubanc is

A kézírásban
értelmet nyer a vonal

lám 俳句 lesz

Vercsek Györgyi
Hóban vonalak,

nyomott hagyott valaki
az olvadásnak.

Vonalaidat
ne bízd rá két nagy tábla

csokoládéra.

Vermes György
Egyetlen vonal

Fejl�d�képes. És ez –
A körvonalam!

Vermuth Attila
Csiganyálvonal:

felcsillámló névjegy a
szétázott kertben

A legédesebb geometria

Amikor tested
és testem egy vonallá

redukálódik

Lekottázva

Az életzenét
Valaki zárt vonalak

közé rendezi

Kéz a kézben

Sugárutakká
forrnak össze az árva

életvonalak

Vágyam tárgya

Vonalaidba
kódolt rejtelmeidet

úgy leolvasnám

Összeköttetés

Vonalat húz egy
ereszked� pókocska –

talán az égb�l
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Vihar Judit
egyenes, görbe

cikcakk és hullámvonal –
végtelenbe vész

gyönyör� világ
távolodva t�nik el
marad… egy vonal

hódoló típus
párt szava az szent neki –

vonalas alak

EKG-görbe
kicsit mozdul felfelé –

egyenes vonal

villámlás hasít
gomolygó felh�k közül –

cikcakkos vonal

szerpentin siklik
hegycsúcsra fel szaporán –

csigavonalban

látlak álmomban
újra láthatom tested

körvonalait

VONAL elindul
s egy kis változtatással –

VONAT kanyarog

egy másik VONAL
textillé változik át –
FONAL-gombolyag

különös tájkép:
csónak siklik a taVON

ALulról – Nessie

Virág József
[Városi ég]

fennen tündökl�
csillagvonal az égen

tejúttalan éj

[Spirál]

tavasz, nyár, �sz, tél,
folytonos id�vonal,
vissza már nem tér

[Kett�]

függ�leges és
vízszintes vonalak, van

sok, kinek kereszt

[XI]

tizenegy óra,
majdnem fele a napnak,

csak három vonal

[Mogyoróvirág]

mogyoróvirág,
csüng� vonaldarabkák,

dérrel dacolók
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Zahorecz Ádám
A végtelen ürességébe húzott egyenes 

megsz�nik végtelennek lenni,
ha elején és végén két társával bezárjuk. 

Vajon tényleg be tudjuk?

vége hossza egy
de hozzáteszel kett�t

végtelen vége

Fogd a ceruzád.
Csak tedd le valahol. Húzd,

s fel se vedd többé.

Nézz csak ki! Látod
e fenséges vonalát
ott, a hegyeknek?

Zsatkovics Edit
sorsom vonala

nem párhuzamos veled
párra találtam

életvonalam
zsugorodik, fogyóban

csillaggá válok

A folyóirat szerkeszt�sége pozsonyi vendégszereplése alkalmából a Duna utcai 

magyar gimnáziumban rendhagyó irodalomórát tartott. Feladatot hagytunk a diá-

koknak. Weöres Sándor egyszavas verseinek mintájára próbáljanak maguk is ilyen 

s�rítményeket alkotni. Stellától érkezett több kísérlet. Ösztönzésül közlünk közülük 

most néhányat.

Ziff Stella
Szellemcsók
Igazsággyilkos
Pártköltészet
Homoanimizmus
Plátóbarát


