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Albert-L�rincz Márton
(Vihar el�tt)

Lila akácfürt.
Lila szirmok az égen.

Leomló éden.

(Átváltozás)

Fürtjeim között
akácvirág szirmai.

Fehér temet�.

Antalffy Yvette-Hildegard
tiszta tekintet,

gyermeki angyalarc,
fürtös aranyhaj

méheket csábos
illatfelh�vel hívó

akácvirágfürt

ötvenes évek
villamosán emberek
fürtökben csüngnek

Ásványi Tibor
emléked télen

havas hideg éjben – ó
édes sz�l�fürt

kísértetekr�l
hideg sötét szobánkban

jégfürtök lógnak

füzetlapjaim
kockás talaján termett

haikuk fürtje

Barna Júlia
haiku a fürtr�l

selyemfény� dús
fürtöket szürke kóccá

koptat az id�

göndör fürtjei
bánattal szántott arcot

kereteznek be

sz�l�fürt mai
édességet ígér vagy

holnapi mámort

a sz�l�fürtök
édességét mámorra

váltja át a bor

szell� ringatja
a kertben az orgona

illatfürtjeit

színét illatát
az orgona fürtökben

sokszorozza meg

az utca akác
fürtjeinek illatán
részegen lebeg

álmodó akác
illatfürtjei keltik

az emlékeket

az univerzum
napok fényében érlel

csillagfürtöket

mértékre szabott
gondolatok – öt hét öt –

haiku-fürtök
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Bodnár Gabriella
Egy méh súlyától

csillagfürt porzószála
épp csak megrezdül

Botos Ferenc
Prelúdium

fürtös gyöngyike
kék tündérfátyla borul

hajnali rétre

Börzsönyi Erika
Barkák fürtjével

integet felém a friss
márciusi szél

Hajam fürtjein
nem süt át a napsugár

árnyékban élek

Hajad fürtjei
már csak emlékeimben:

mint görög isten

Csák-Nagy Kriszta
[ébredés]

jégfürtöt mintáz
a fagy; rügy-lelkem templom

tavaszt harangoz

[megérkezés]

végül fürtökbe
rendez minket az id�

leszüretelnek

Csata Ern�
Átváltozás
(haikusor)

Fürtökben érik,
forró vágya és buja

álma a nyárnak.

Szállnak csábosan
égi aromák, repedt

héján a mának.

Zümmögnek rajban
mézes tolvajok, édes

szemén a fürtnek.

Csorog ragadós,
részegít� ned�je
a forró létnek.

Tombol erjedten,
lelkek mélyén karcosan

fortyog a bánat.

Aranysárgára
tisztul, feszes dongákban

a kábult holnap.

Dézsma

Déli harangszó.
Felröppen a fürtökr�l

a szarkasereg.

Érés

Sárga fürtökre
dér ül. Onnan majd lassan

a hajamra fagy.

Gyerekkor

Puha kölyökfürt
a díszes ereklyekincs.
Befonnám, de nincs.
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Kábulat

Jégvirágfürtön
át pincémbe süt a nap.

Nyárba visz a bor.

Nesz

Álmos fürtökr�l
bogyók repedése száll

az égi csöndbe.

�szi kéj

�szutó szelel.
A pukkanó dudafürt

erny�je libben.

Cseke Ibolya
édes a sz�l�…

két seregély egy fürtön
békében szemez

Demeter Mária
Költ�

A gondolaton
szavak fürtjei érnek

szüretre várva.

Súly

Óborillatú,
utolsó szem a fürtön

legérettebben.

Találkozók

Fürtökben évek,
elhullt remények, álmok –

sorban kopjafák.

Dittrich Panka
Édesen

Egy sz�l�fürtöt
szemezgetek, számba

veszem a nyarat.

Pillanat

Id� fürtjében
hajlik a dimenzióm:

a múlt és jelen.

Dobay Katalin
Átváltozások

Apró fürtökben
bársony szirmot bont a nap:

tavaszi pompa.

Virágkelyheknek
fürtje h�s nektárt ígér:

édes csábítás.

Száraz fürtökön
cukorsüvegkupolák:

téli varázslat.

Szerelmi álmok

Hangjegyfürtökb�l
tíz ujj kelt harmóniát –

önkívületben.
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Domonkos Marcell
A versem fölé

Göndören, éjsötéten
Egy hajfürt hajol

Fejemen díszlik
a friss ihletb�l kreált
haj(ku) költemény

Dozvald János
Harapj, kit fürtök

szín- s fényharmóniája
már nem boldogít!

Egry Artúr
él� pot-pourri

fürtös rezeda
szeretet friss illata

tölti be hazád

testbeszéd

akác ring lila
lobogó fürtjeivel
készül a nászra

es� után

sz�l�fürtjein
vízcsepp-optika fényt bont

szivárvány bujkál

lányunokám

varkocsa röpköd
két zöld hajgumi tartja

fürtjeit egybe

Éliásné Németi Henriett
Aranysárga fürt

édes leve – a présb�l
friss must csordogál.

Kora �szi szél.
Rémült fürt kapaszkodik –

� szüretre vár.

engs
Csalódás

aszúborokba
vágyó édes fürtök – csak

mazsolák lettek

Erdélyi Z. János
Bosszú

Fürtben emberek
lógnak a lámpavason –

arcukon mosoly

Intés

Ne lépjél kétszer
ugyanabba. Légy inkább

elég agyaFÜRT.
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Fábián Erika
Akire

(utószüret)

„Mert elhagyatnak
akkor mindenek. Külön

kerül…” – ami egy

már kulcsot kaptunk
egymáshoz. úgy döntöttem,

én nem dobom el.

eltekintek a
tényekt�l. bennem az van,

ami lehetne…

elrontani a
rólad él� képem még
neked sem hagyom

értelmet adj majd
a napoknak, melyek most

a nincs fürtjei

hogy visszatalálj,
állok itt. vágyakozón

várakozásként.

t�lem el… mégis
neked gy�jtöm a mindent.

legyen mit adni!

leljed meg bennem
hibátlan összhangod a

testtel, lélekkel

Fer-Kai
Hajfürt

hajlongó legény
sz�l�t metsz – izzadt hajtincs

tapad a fürtre

Farkas Cs. Tekla
Sz�l�sben

A sz�l�t�kén
friss, sötétkék szem� �sz

fürtösödik már.

Bánat – boros ég.
Kertben Issza lelke jár,

levelek között.

Lepke szálldogál,
vállán talál pihenést.

Nyugalom ballag.

Békelehelet
elfed minden lábnyomot.

�sz fürtje hullik.

Fazekas Gizella
Fürtökben fújja

tisztes, �sz hajad a szél,
megöregedtél.

Akácfavirág
mint hófehér menyasszony,

fürtökben lebben.

Fekete Auguszta
óarany fürtök

deres tekintete az
�szi ködbe vész

hófehér fürtök
édes illatok csüngnek

akác virága
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Feset� Erzsébet
Haj-jaj

göndör fürtjeim
hullámmá szelídültek

élet súlyától

Lugas

akácvirágok
lelógó fürtjei közt
meditál a csend

Fodor Zsombor
nyárral jöttél

arcodba hulló tincsed
a széllel zenél

kint fagyott a táj
egy virágfürt elmémben

pereg le árván

Füleki Gábor
Fürtfüzér

Világfürt-szorongások
Isten tenyerén

ernyedt kiterjedésben.

Fürtöz�dés, szétbomlás,
b� szétterülés:

kisarjadás az Egyb�l.

Minden fürt ismétl�dés,
holográfia,

idea-kivetülés.

Gerinced csigolyafürt,
tartják testíved

súlyosodó bogyói.

Fogfürtsor szájban, �rli
tegnapi lények

megölt, bomló sejtjeit.

Fogaskerék-fürtrendszer,
gép: óra, váltó –

hang, sebesség, id�ér.

Fürtös hajad nemlétét,
fekete kormát

felfogom-e valaha?

Szólófürt-elmélkedés,
partiták csokra:

az Úr gondolatai.

Fürtfelh�k vonulását
hanyatt fekve nézd

halk selyemf�-réteden.

Sz�l�fürt telt mosolyú
hamvas illata

nyárutó-teljesedés.

Fürtvirágzat. Hajolj le
hozzá, k�-arcod
megsimítja illata.

Világfürt-szorongások:
Isten tenyere

bezárulva feloldja.

Gyimóthy Lilla
Krisztus második eljövetele

Harang-fürtömmel
májusi gyöngyvirágként

hirdetem neved.

Kegyelem

Miként lágy szell�
bontja fürtjeim, úgy tesz

lelked szabaddá.
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Habos László
Csak egy fürtöt adj,

ónkelyhemben bor legyen,
szomjam oltó vér

Fényl� �sz fürtök,
tarisznyában kenyérvég,

úton csillagpor

Akácillattal
lila fürtök rejtenek,
s csókra csók felel

Halász Zsolt
Ezüstös fürtök

Hajnali dérlepte táj
Közelít az �sz

Aranyló fürt-föld
Seregélyek tengere

Mossa partjaid

Harcos Katalin
Kék égen ezüst

csillagfürt szórja fényét
álmaink felett…

Harján Szilvia
(az isten kertje

az ég derekán
széles út két oldalán

fürtökben élet)

Heged�s Ilona
Mint rossz sz�l�szem
a fürtön, olyan a nem

jól választott szó.

Gyümölcs vagy bor lesz,
táplál vagy népet butít,

a szép fürt ünnep.

Hegyi Zoltán Imre
sz�l�parton túl

megúszhatatlan fürtök
tengerében az �sz

sz�l�fürt préselt
levét�l részeged�

darazsak röpte

özönnövény, ha
fürtökben búvó magban

a tájba ömlik?

sz�l�fürt préselt
levében ízlelt édes

halandóságok

kivénült t�kék
fürtökt�l fosztott testén

seregélybánat

puttonyba tömött
formájuk vesztett fürtök

levére vágyom

Heródek Nikolett
Világok között

Lelkek fürtökben
várják halálod, pirkad.

Gyermek születik
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L. Horváth Zsuzsa
aranyló fürtök

ontják édes illatuk,
�sz csengetty�i

lenge fürtjeid
arcomba fújja a szél

álmom véget ér

Jurisin Sz�ke Margit
Eredeti Baso-féle stílusban

Lilaakácok,
Tele fürtös virággal.

Bódító illat.

Ragyogó szépség,
Kék színben úszó kiskert.

Fürtös gyöngyike.

Fürtös virágok
Nyílnak, méhek zümmögnek.

Mézédes élet.

Meleg napsugár,
Sz�l�fürtöket érlel.

Lesz új vörösbor

Er�szakos szél
Levélfürtöket sodor.

Romboló vihar.

Dermedt levelek
Ágon csüngnek fürtökben.

Deres pirkadat.

Fagyos reggelen
Fürtben hullik a levél.

Változó id�.

Kántor Krisztián
fagyott Balaton
fekete fán fekete
kormoránfürtök

fürtjeidr�l kék
holdfény csorog ajkamra

éj-kiköt�ben

Karsai János
Novemberi fagy,

deres sz�l�fürt mélyén
jégbor rejtezik.

Halott katona
átl�tt tárcája rejti
kedves hajfürtjét.



1577-ben Murasige Araki tábornok el-
árulta a nagy hadvezért, Oda Nobuna-
gát. Kuroda Kanbeit, volt barátját kérték 
meg, hogy látogassa meg Arakit, és pró-
bálja meg jobb belátásra bírni. Az áruló 
meghallgatta a nagy stratégát, s  végül, 
tekintettel barátságukra, úgy döntött, 
hogy nem fejezi le, hanem Araki vá-
rának egyik börtönébe zárja. Kuroda 
Kanbei a börtön ablakából egy lila akác-
ra látott, figyelte, ahogy a fa virága el-
szárad, hó lepi be az ágakat, majd újból 
kihajt. Ez az újjászületés adott neki er�t 
fogságában. Kés�bb, kiszabadítása után 
családja címerévé tette az akác virágát.

A lila akác
illatos virágfürtje

rabnak ad reményt.
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Katymári Vanda
Anyám kertje

Hószín akácfürt:
mint kend� fedte haja.

Lelke örökzöld.

Apokalipszis

Fürtökben lógnak
gyász-felh�k az égr�l: jel

a világvégr�l.

Sz�l�levél

Mint nyitott tenyér,
sorsvonala a fürtt�l

a mámorig ér.

Kelebi Kiss István
Méhek kocsmája

az akácvirág fürtje.
Bódult zümmögés.

Kerecsényi Éva
csendéletemben

legédesebb sz�l�fürt
voltál, vagy, leszel

Kerti Károly György
a sz�l�fürtön

hunyorogva megcsillan
a kel� napfény

eget kémleli
a sz�l�fürtök között

vállán kapával

tükör el�tt áll
hajfürtje elolvad az

ében keretben

viharként csapnak
fürtös gyümölcsfák közé

a seregélyek

t�kék közt bújva
önfeledten dézsmálja

sz�l� fürtjeit

akácok fürtje
zsongó méhek lugasa

bódító tavasz

fürtjével csitít
fel-felhorgadó tavat

hajlongó f�zfa

fürtök között dong
dézsmálva a legszebbet

egy ínyenc darázs

lomtalanítás
fiók mélyén szemüveg

aprócska hajfürt

mosolyt csal a nap
kandikáló fürtökre

kacag a lugas

dacos fürtjeit
okolja hogy a babér

nem marad fején
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Kocsis Gábor
a fény lassul, ám

útja n�: csillagfürtös
szférája tágul

roppant galaxis-
fürtökre látunk, holott

mi alig látszunk

mindenség egén
csillagfürtök fürd�znek
homályban s fényben



akác fürtjein
nektárt kóstoló s mézr�l

zümmög� méhek

fürtökben csüng az
akácvirág, nedvét méh

gy�jti dönögve

kaptárban téli
fürtbe húzódnak össze

diderg� méhek



hajam szálán �sz
fut, fés�m se húzza már

barna fürtömet

olló vág hosszú
fürtjeimbe: b�sz Sámson,

te jutsz eszembe

fürtömön id�
ecsetje: ezüstös színt

fest tincseimre

fürtjeim �szbe
már, Styx habjain ladik

vár ringatózva

hajfürtömr�l majd
vágjatok egy �sz tincset,

s rám gondoljatok



még fürtökben a
sz�l�szemek, présházak

kapuján lakat

Öreg-hegyi �sz:
rizlingfürt, s h� barátság

szüretideje

hány puttony fürtöt
vittem édes teherként

baráti préshez!

sz�l�fürt billen,
cs�rrel csípett kincsével

egy rigó röppen

seregélycsapat
dézsmált – kifosztott fürtök

mind tanúskodtok

sz�l�ben éhes
róka járkál, zöld fürtnek

szeme se rebben

sem sz�l�fürtöt,
sem elhullajtott szemet,

mert idegenek?

fürtökbe gy�lt a
hegy leve, pogány papja,

a fény is vele



nyári nap süt zöld
ribiszkére, fürtjei

belepirulnak

a nap egyforma
hévvel más szemet érlel

fürtön s kalászban



boldog éveknek
összeálló fürtjéb�l

szüretelgetek
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álmaim fürtjét
szemezgetem, s éberen

mind véghezviszem

nyári élmények
fürtjét téli álmomban

csipegethetem

szerelem fürtje:
Éden let�nt kertjének

örök gyümölcse

nappali kontyok,
fürtfonatok, éjjelre
mind kibomlotok



iskolatábla
helyén orgonafürtök, s

nyári szünid�

írott dallamkép,
hanglátvány fehér lapon, s

kottafürt zenél

sokféle dolog
fogódzik fürtbe – rejtett

kód áll mögötte

fürt – bogot formálsz
nyelven, s egybekötsz számost,

csepp szótag szódban

Babilon népe
élet füvének hívta

fürtös sz�lejét

üres t� rajza
pénzeden jel: végid�

reménye a fürt

múlt villamosa:
lépcs�in fürtökben lóg

egy korszak maga

Z. Konkoly Juci
Tömött fürtökben

csilingel a mosolya:
sz�l�skerteknek.

Illatos fürtök
csábítják a méheket:

zsong az akácsor.

Fürtösre fagyott
a hókirályn� könnye:

nyíló bimbókon.

Fürtök cseppjét
palackba zártan �rzik:

pincék h�sében.

Jácintfürtökb�l
illat kúszik az estre:

felöltözteti.

Könyves Mirjam
Áldozók

Vérét áldozza
megannyi sz�l�fürt a

szent célért. Ezért

halni érdemes:
vörösl� itallá lesz
szenvedés és vér.

Tantalosz – avagy a b�nös

Egy fürtnyi sz�l�t,
egy falat kenyeret kér,

hogy éhen vesszen.
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Kurczina Mónika
Lila akácok

illatos fürtjeibe
lepkék csókolnak

Kutasi Károly
elszállt szerelem

kísért könyvlapok között
hajadból egy fürt

Lajkó T. Zalán
fürt, t�ke, tábla –

hol a határa a fény
ölelésének?

ráncos mazsola –
egyre negédesebben

réved fürt-korára

Lajtos Nóra
Haikuk fürt-témára

(tíz dzsiszei)

Szivárványhídról
lehulló fürtszemek sem

értik az imát.

Hurokréseken
átfütyül egy hajfürtlány:

lélegzet-fájón.

Lombtalan élet,
búcsúlevelet sem hajt.

Hajfürtmerevség.

Határút némán.
Vonyító fürtös holdszáj:

vonattemet�k.

Der�öntést�l
borúontásig és túl:
fürthangú magány.

Sörényes hajnal.
Kalász-fürtös patazajjal

vágtat a remény.

Kagylófelh�s ég.
Kegyelmi állapotban:

fürt-arcú vigasz.

Ceruzaforgács
nélkül a papírlap is:

fürt-üres kebel.

Utószó nélkül
az Isten is hallgatag.
Fénylik egy hajfürt.

Könyvhegyeken túl,
fürtjén a költészetnek:

gyászol egy bet�.

Lengyel Péter
Szár-szó (hommage à J. A.)

Széthasad fürtünk.
Száradról leszakadok,
ha nem szorítsz úgy…

Bús sz�l�szem-kar
döbben rá fájón: saját

bordalát zengi.

Fürtökben lóg a
csend. Minden hangja elhalt

búcsúdalunknak.
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L�rincz József
Emlék

Múltam busza ez:
Banánszer� emberfürt

Lóg az oldalán.

Öregség

Fázik a lelkem:
Porcelánból szürcsölök

Mentafürt-teát.

L�rinczy Barbara Eszter
Szirmokba hinti

harmatcsepp sziluettjét
fürt dalolása.

Üvegcseppekként
fonódnak fürtté üde

gondolataid.

Szüntelen szöknek
marasztalhatatlanul
fürtb�l a szemek…

Fürtbe rendezi
önmagát a gyöngyvirág,

s oltáron áldoz.

Hajszálaidból
várat építek neked.
Benne tincs leszek.

Fürtöket lenget
a szél, ajkán lágy zene

kél: hangja ezüst.

Halszagú tóban
fürtjeidbe rejt�zöm,

míg felkel a nap.

Magyar Dániel
Dörg� ég nyomán,

es�csepp tócsába hull.
Sz�l�fürt zöldell.

Értékes nap ez,
mert haikut írsz. Szófürtök

születnek benned.

Radmila Markovity
Darazsak eszik

sz�l� érett fürtjeit.
Sírnak a t�kék.

Márkus Brigitta
Arcodba arany

fürtök göndörödnek. Nap
fényes sugara…

Mészáros Ildikó
�szül� fürtök

siratják éjfekete
múltjuk szépségét

Sz�l�fürt édes
nektárját méh szívja. Nem

elfecsérelt id�

Mészáros Mária
fagyos sz�l�fürt

a cinegék asztalán
madárcsemege
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Molnár Adél
Majomparádé

Fürtökben lógva
küzdés ingyenbanánért,

pedig mind romlott.

Molnár Csilla
tél

kopasz ágakon
énekszóval könyörg�

madarak fürtje

Móritz Mátyás
Nekem mesél

Kérlel� ajkad,
titkot rejt� homlokod,

csábító fürtöd,

engem akartál,
akit az ég nekem szánt

és hozzád küldött.

Szelíd járásod,
titokzatos sóhajod,
karcsú termeted,

az érzéseid
a szívem el�l többé
el nem rejtheted.

Lehajtott fejed,
csendes melankóliád,

szelíd járásod,

h�lt helyed helyett
vagyok a menedéked,

biztos szállásod.

Búskomorságod,
a kíváncsi értelmed,

a mély sejtésed,

hagyom, hogy nevem
tiszta szíved falára
társadnak véssed.

Megadtad nekem
bátorságom, megadtad

nekem a békét,

a madarakat
és a végtelen égnek,

kék csendességét.

Nem hittem, hogy lesz,
ki értem kockázatot

és könnyet vállal,

megajándékozva
az igazi szabadság

katarzisával.

Nem hittem, hogy lesz,
ki hozzám az útját majd

végül kivájja,

hogy életemnek
az alfája legyen, és

az ómegája.

Az éhen maradt
vágyamat nem etettem

én csak a köddel,

sebeimet most
én úgy kötözhetem be

a hajfürtöddel.

Egy-egy halk szavad
bennem minden múltat és

jöv�t elaltat,
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nekem adva a
fehér nyakad, hajcsigád,

a kármin ajkad.

Pedig nem kértem,
pedig nem követeltem,
hogy bennem lakozz,

most mégis, sz�ke
fürtjeiddel a kezem
szélként játszadoz.

Nagy Anita Klaudia
Fürtben lóg a méh,
társai melengetik,
míg tél fagya él.

Egy néma sóhaj,
megpihen ezüst fürtjén,

majd továbbsuhan.

Elj� a holnap,
mint fürtjeimre a dér,

szívemre a tél.

Nagy István Paphnutius
Mi fürtjeidben

érik, nektár testemnek,
gyógyír lelkemnek.

Nagy-Rakita Melinda
Ében fürtjeid

Sz�z fényét közös telünk
Hószínre festi

Ehet� virág
Banánfürtbe rejtett hév

Forró nyár éke

Németh István Péter
a fürt még kéklik

már borral buggyan a dal
száradó vércsík

Nerhaft Antalné
Hív az akácos!

Hófehér fürtök alatt
édes szerelem.

Olmossy Ferenc
Szüret idején

fürtr�l szemezett lelkünk
oltárra kerül

Reszket� fürtök,
gazda kezében karó,
gy�lnek seregélyek

Sz. Pál-Kutas Orsolya
fürtjeid lágyan

omlottak az arcomra
szerelmes lettem

fürtökben lógtak
fámról az új méheim

otthonra leltek
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Pataki Anett
Mint dús fürt sz�l�n

lecsorduló harmatcsepp –
könny az arcodon.

Pataki Edit
Máz

Fürtje mind fénylik,
ráncait eltüntette,

csak lelke üres.

Péteriné Jencski Erzsébet
Szökevény család

új méhkirályn� után
fürtökben egy fán…

Petz György
�rt magad után?

ugyan, akár sz�l�szem:
egyik a fürtb�l.

még egy sereg nap,
fürtöt édessé ér�,

s jön majd seregély.

fertelem, ha fürt
között poloskát lelek,

bár ízlése jó.

a für Elizt, a
zongorát, az ismer�st

ujjad simítja.

Plugor Magor
(míg hajtogatom...)*

míg hajtogatom
darvak fürtje az égre

rajzol válaszul

Pusztai Emese
(homlokomon)

�szi meleg
ékel�dik fürtömbe

ketté is hasít

(sz�l�t�ke)

levél eltakarta
gömböly� fürtjeimet
csak a pók lát meg

Rozán Eszter
Az els� helyezett

Büszkén feszít a dobogó tetején, meg-
nyerte a versenyt. Nedves haja a vállára 
tapad, fürd�ruhájából még csöpög a víz. 
Elhagyatottan árválkodik az úszóme-
dence, alig észrevehet� hullámok �rzik 
a vad csatározás emlékét. Orgonaillatot 
sodor be a szél a félig nyitott ablakon, 

* Az 1000 daru hajtogatása (senbatsuru) egy 

japán szokás, ami az istenek közbenjárásá-

val biztosíthatja a vágyaink beteljesülését. 

Amikor valaki papírdarukat hajtogat, majd 

ezeket fürtökben egybef�zi, ez számára 

alkalom a vágyak végiggondolására és el-

rendezésére, egyben a remények és célok 

melletti elkötelez�désre.
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a nap rézsútos sugarai megvilágítják 
a szemközti fal csempéit. A közön-
ség éljenez, hangos örömkiáltás tölti 
be a teret. Megszólal a himnusz, kósza 
könnycsepp jelenik meg a szeme sarká-
ban, nem törli le, hagyja, hadd görög-
jön tovább. Lágyan simogatja b�rét az 
aranymedál, fotósok hada kattintgatja 
fényképez�gépét. Üdvözlésre emeli a 
kezét, fürtökben lepi el a lelkes rajon-
gók hada. Miel�tt kibontaná magát az 
ölel� karok közül, még egy pillantást vet 
a  medencére. Ma versenyzett utoljára.

távoli napfény
kibontott fürtje felel

búcsúm dalára

Méz

Elhagyatottan árválkodnak a kerti bú-
torok a h�vös alkonyatban. Feltámadt a 
szél, meglebbenti a nyugovóra készül� 
fák ágait. T�kés récék úszkálnak a közeli 
tóban, hangos hápogással keresik éjsza-
kai helyüket. Felbukkan néhány arany-
hal, kecses mozdulatokkal suhannak 
tova a hínár között. Újságpapírfoszlány 
gördül el a kifakult labda mellett, vala-
hol messze becsapódik egy ajtó. Baljós 
felh�k sötétítik el a lenyugvó nap vörö-
sét, id�nként villám cikázik keresztül 
a tájon. Az asztalon ottfelejtett bödön, 
aranysárga színével hívogat a bent ra-
gadt maradék méz. Oldalán fürtökben 
csüngnek a méhek.

el�re küldte
hírnökeit az �sz, nem

maradhatunk már

Rózsa Iván
Oda már…

Sz�l�fürtöket
Csipkednek dagadt varjak;

Oda már a bor…

Fürt-álom

Mindegyik álma:
Óborrá válni egyszer –
Fürtös mennyország…

Árny a ködben

Felbukkanó test,
Ködfürtök homályában;

Titkos árnyalak.

Préda

Füstifecskéb�l
Fürti fecskévé „züllött”:

Sz�l�t csipeget…

Majomszeretet

Hibbant vezéren
Fürtökben csimpaszkodnak

A mamelukok…

Legfelül, legalul

Banánfürtökként
Lógnak világ segglyukán

Sátán fattyai…

Szomszédok

Nürnberg szomszédja:
Fürth – nem annyira híres,

De azért nézd meg!
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Sallai Regina
Burgundi fürtöd

az aszúszem� id�
lassan fakítja.

Sánta Hajnalka
Mozdulat

Egy kabátgombba
akadt hajfürt hirtelen

felfedi magát.

Hajfürt

Egy kósza hajfürt
kimerészkedett sapkád

alól a télbe.

Alkony

Alkonyi fényben
megmártózó sz�l�fürt

fonnyad a tálon.

Sz�l�fürt

A sz�l�fürtre
sz�tt pókhálón csillogó

es�cseppecskék.

Sárközi Richárd
Kezébe veszi,

de közelr�l sem látja.
Szemt�l a fürtöt.

Somogyi Klára
Ezüsthíd göndör

fényfürtjei kacagva
szélben születnek.

Fürtnyi csendb�l éj
csobban a széllel, göndör

kacaj a tavon.

Spindller Zsolt
Krúdy és a n�k

Szindbád a nyakszirt
göndöröd� fürtjéb�l

öl titkára lát.

Suhajda József
madárijeszt�

seregélyhadtól
édes fürtök �rz�je
kopott nagykabát

�sz öltözteti
a hegyoldal fürtjeit

aranysárgába

Szabó Edit
Sz�l�t�kéken

fekete szemek fürtje
bornak ereje.

Nap bontja haját
virág fürtözönében,

hajnali égen.
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Szabó Aida (Jampa drolma)
Metamorfózis

(egy sz�l�t�ke emlékei)

Iramló felh�k,
fürtön cseppek rezegnek –

csipetnyi égkék

Es�repesztett
fürtömet hangyák lepik,

csiklandják lábak

Gyöngy-csöndködöt tép
cserren� seregélyraj –

élet fürtpercben

Aranyló szemek,
illeg egy kényeske fürt,

jaj, madár csípi!

Nap, Hold, dér kószál
duzzadó fürtök között –

�szfútta trillák

Szikkadó harmat,
szekéren hordó zötyög,

fürtök suttognak

Szökken� sugár,
borostyánban tündöklöm,

fürt vágyat lehel

Repdes� fürtök,
ringó szirmú leányok,

puttonyos bambul

Maszatos gyermek
fürttel kezében inal,

kópés mosolya

Lábujjai közt
homokba hullt fürtöknek

buggyan vöröse

Préstáncom járom,
fürtszememb�l könny csurog –

alakból alak

Föld, ég összebúj,
fürttelen t�kén árnykép,

zümmög �szbogár

Fürtb�l vörhenyszín
testem pohárban gyöngyöz –

újjászülettem

Jade fénykörben
ring Li Taj-po és a Hold –

fürtb�l álomcsepp

Szabó Julianna
Május. Orgona.

Madár árnya fut fehér
fürtökön tova.

Száva Csanád
(fürtöd)

levágott fürtöd
padlón van – az még te vagy?

vagy az már szemét?

Székely György
Telel�fürtben

A méhek h�t termelnek
Királyn�jüknek.
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Szentkirályi Fittler József
Sz�l�fürt leve.

Krizantémos pincemély.
Bánatod sírja.

Csillagragyogás.
Hajad fürtje ezüst fény.

Röppen� árnyak.

Szilágyi Enik�
Kóstoló

Savanyú a fürt,
Grimaszolt a kis róka,

De egyet legy�rt.

Az �sz aranya

Forróságot t�rt
Aszút érlel a t�ke
Kincset ér fürtje

Szilveszter Zsuzsánna
Beteljesülés

Kabóca röppen
színes álmok kertjében

fürtszivárványra.

Feln�ttél

Anya fürtje rég
nem csavarodik kisujj

köré alváskor.

Szöll�si Bernadett
Remény

sz�l�fürt várja,
hogy a benne alvó bor

megvigasztaljon.

Szél

Finom fürtjeid
szél borzolja. Ne szidd: szép

vagy kócosan is.

Kiszáradva

Fürtjét sirató
sz�l�szem mazsolává

zokogja magát.

Napsugaras

Hajfürtödön fut
egy napsugár, megcsúszik

és arcodra ül.

Tekse József
Hajad

Hajad fürtjein
a Nap játszik dallamot

szemembe ragyog.

Akácvirág

Akácok ágán
fürtös virágok csalnak

táncba méheket.
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Denevérek

Barlangok mélyén
fürtökben lógnak s éjjel

b�rszárnyra kelnek.

Sz�l�

Hegyek lankáin
fürtjeidben �rzöd az

új bor ízeit.

Paradicsom

Piros gyümölcsöd
fürtökben lóg az ágon

rajta Nap csókja.

Tillmann Pentele
Szép kis gubanc

összeakadt a
déli nap sugarával
egy angyal fürtje.

Kérdést hagy maga után

vissza Istenhez –
az út szögegyenes vagy

egy �sz görbe fürt?

Tóth Szonja Kiara
Babanevetés

Egy fürtnyi kacaj
kih�lt lelkem oly lágyan

f�ti boldoggá.

Török Tamás
Egy vagy, mégis száz-

Szemnyi apróságból állsz
Fürtös mámorom

Valyon László
A rút aszúszem

borban felragyogó kincs
a sz�l�fürtben

Vass István Pál
kápolna

festett angyalok
fürtökben lebegve a

kupola alatt

némaság

h�s barlang falán
dermedt denevércsapat

fürtjei függnek

hajnal

harmatcsepp-fürtök
pókháló foglyai – jöjj

szabadító nap

szamos

elmerült lányok
fürtjei göndörödnek

örvényl� vízen
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Vercsek Györgyi
ráncos fürtöket

dércsípte �szi szell�
érlel aszúvá

fürtjei csüngnek
a ribizlibokornak –

szemezek velük

körbeölel a
csábító akácfürtök

lila illata

aranyfürtjeid
vezetik tekintetem
fényl� szemedhez

mosolyog az �sz –
víg fürtöcskék billegnek

a mustillatban

�szi napsütés
sz�l�fürtbe égeti

méz-aromáját

tölgyfa hordóban
fürtök ölelik egymást –

s ned�t nemzenek

Vermes György
Fürtökben lógnak

Darazsak ezrei itt –
Édes csalétek!

�sz fürtjeimbe
Kap nyári zápor szele –

Egyre kevesebb!

Vihar Judit
„Fürtös, láncos” kor

újra visszatér, most itt van,
brumma brummadza.

Érett sz�l�fürt,
benne ígéret rejlik –

ó, másnaposság!

Virág József
orchideafürt

a néma napsütésben –
kacagva ragyog

Wanek Judit-Klára
Angyalszárny lebben,

csillagfürt rezzen – jelzik
hullócsillagok.

Mézédes fürtök
szerelem gyümölcsei

szüretre készek.

Id�k fürtjein
beér� jeles napok:

igaz ünnepek.

Id�k fürtjér�l
leperg� szürke szemek

elvetélt napok.

Mindenség fürtjén
érlelt világ – komposzt lesz

vagy bor – él tovább.

Virágos ágyán
hever a nyár – mez�kön

aranyfürtjei.
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Wieszt Dóra
Aszú sz�l�fürt

hólepte t�kék között
nyárról álmodik

Zentai Eta
Sz�l�t�l fürtös

lankákon mámort kínál
a puttonyos �sz

Utcára hajló
fürtös orgona, régvolt

fehér, kis szoba

Sz�l�fürt nedve
borrá nemesül, elménk

feledni vágyik

Wilhelm József
A tömött buszon
finoman illatozó

akácvirágfürt.

Zsatkovics Edit
aranyköntös�

birsvirág fürtje frivol
bajadérként lejt

vihar borzolja
kócos-göndör fürtjeid

darvak vacognak

hollófekete
fürtöt adtál zálogul

rizsbor mámorít

Eltévedt lovas


