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Albert-L�rincz Márton

A csúcs árnyéka
(Csönd)

Föl az oromra!
Örömkirakatba lépsz.

Kígyó se neszez.

(Orom)

Orom – lejutsz-e
onnan élve, ha lopott

a kötéllétra?

(Tet�)

A csúcsnak csak az
oldala mászható meg.

Létramentes csúcs.

(Titok)

Csak akkor látod,
miért füstölög a csúcs,

ha odaértél.

(Szemt�l szemben)

Orom arcomon
orrom, laposra simul

a tükörképen.

Alexy Miklós
hegyormon állok

felh�be burkolózom
napfény vetül rám

kívül hegyorom
belül szívem ritmusa

lelkemben lapoz

végemhez értem
hegyormok fognak körbe

angyal emel föl

alattam völgyek
felettem sziklák orma

el�re megyek

lelkem ormain
vágyaim araszolnak
hitem zászlót bont

zúzmarás tájban
szíved ormához értem

ölelj magadhoz

napfelkelte van
virágok a hegyormon

szívem kibomlik

Almási Gabriella
ormok csúcsait

összeköti libbenve
egy fehér lepke

magas hegy ormán
egy kis virág nyújtózik

még magasabbra

délceg ormok közt
egy kiszáradt fát ezüst

fénybe von a nap

nem cél az orom
az odavezet� út

ami lényeges
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Antalffy Yvette-Hildegard
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Ambrus Ábel
Lelked ormáról

magad, engem vagy kett�nk
látod zuhanni?

Elhalkultak mind.
Üvegesre tört szívcsúcs –

tél vonul holtan.

P�re lelked rab –
szegecses fájdalom lök

kínok ormára.

Nem minden orom
büszke felemelkedés,

szíved megzuhan.

Csúcsra ért lelked
könnybuborékban fullad –

szíved a zálog.

Felbámulok rá;
vétkem jégárnya kísért –

mögötte pokol.

Aradi Vivien
Csúcsra emelsz

legyél te is nap közel,
alattunk a víz.

Élesen visít
vágja a gerincemet,
megmászom éjjel.

Magasan vagyunk,
mélyebbre mehetsz ennél,

vigyél magaddal.

Havat lehelünk,
hatalmas, vad némaság.

csúcsra törünk fel.

Ásványi Tibor
ormon ormótlan

szikla, sok-sok éve már
zuhanni készül

hósipkás orom
napfényben fürdik, ott fenn

megmarad a hó

Bak Zsolt
Kilátás egy magaslatra

– három haiku Yûgenben –

Felh�k a bércen:
fenyvesek lilás szín�

kipárolgása

Derék k�szálon
mohát lel, s elszöv�dik

apránként a nap

Rögöt, s még ormot
mosdass – t�-rejtekedb�l

föl, balzsamillat!

Balázs József BAZSI
Anyám-arcú angyal

dóm ormán álló
k�angyal szelíd arcán

anyám mosolya

Pécsi dzsámi

félhold csónakján
keresztárbóc s zöld tenger

a dzsámi orma
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Tócsák tükre

hegyorom s torony
tükrében elfér – mélye

csalóka látszat

Aquincum

�si kultúra
led�lt a porba minden

rom oszlop s orom

Damietta kapuja

„Nílus virága”
kapuja oszlopormán

�r négy oroszlán

Téli napsütésben

mozdulatlan táj
csak a Zeng� hegyormán

jár felh�árnyék

Dolomitok

fönt hó koronás
orom s lent hattyúk úsztak

zöld fény� tavon

Galaxisom él�fája

törzse a földi
élet mennybe ér orma

s angyal üzenget

Baley Endre
Komor ormokon

hunyorgó csillagcsokor.
Hajnal bogozza.

Ormótlan orom,
csak a felh�k ölelnek,

és néha isten.

Hajnali orom.
Napfénybe kapaszkodó

vörös sziluett.

Csillagok ülnek
éjbe süppedt ormokon.

Szél dudorászik.

Sasok vijjognak.
Felszaggatják az orom

sziklamagányát.

Veréb csivitel
az orom vaskeresztjén.

Tavaszt kortyolgat.

Barabás Irén
Virágzó barack

rózsaszín ágai között
felkékl� orom

Vándorlúd-sereg
hold fényénél útra kél,

átkel ormokon

Sokszín� fehér.
Magas ormon hósipka,

hideg szél süvít
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Barna Júlia
képzelt ormokon

lebegsz de mélybe süllyed
veled a lelked

árnyékba bújik
a völgy – ormokat gyújt fel

a lemen� nap

ormokon táncol
az öröm – a bánat a
völgyben bandukol

ormokra érve
az út megfordul veled

sorsod mélybe ejt

a legmagasabb
orom távoli álom –

a szem kalandja

oromra vágysz de
tekintetedbe fagy ott

a téli égbolt

az elparázslott
kínok ormán fellobban

néha még egy láng

az oromról a
völgybe is lehull néha

egy darabka csend

az orom fenség
de a legszebb virágok

a völgyben nyílnak

az ihlet csúcsán
szavakat válogatok
egy orom-vershez

az erkölcs orma
nem ott található mint

a hatalomé

képzelt oromról
messze nézek életem

síksága felett

éveim ormán
a hetvenharmadik – még

felfelé megyek

a hegyek ormán
a nap lemegy szemedben

hagy egy sugarat

az ormok felh�t
tartanak – a valóság

csaló látszatot

életed ormán
nincs több út de onnan

az egészre látsz

álmok ormáról
a valóság egyetlen
szóval mélybe ránt

ormokra röpít
az álom – sokáig fáj

majd az ébredés

Benk� Ildikó
röpke der�

keltike hérics
illatok orma fagyos

árkok türelme

végek dicsérete

tört ormokon túl
hol az est éjbe hajol

a test pazarol
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Bazsó Ádám
Perem

Álmom – zuhanás.
Elevenné böjtölt ég

Hajnali szirtek.

Letekintve

Meghalni nehéz?
S megvívni az árnyakkal?

Jobb a menekvés.

(Caspar David Friedrich Rügeni 
krétasziklák és Vándor a ködtenger 
felett cím� festményeinek ihletésére.)

Bodnár Gabriella
új év reggelén

tavalyi hóba lépek
a Fuji ormán

magas oromtól
két szárnycsapás csak az ég –

repülj kis lepke!

hegy ormán álló
feny� gyantakönnyében

megkövült a múlt

kopár hegy ormán
magányos feny� �rzi

tél tiszta csendjét

fehér az orom
tépett meggyfavirágok

szállnak a szélben

�szi alkonyat –
távoli hegyek orma

lilán integet

zeng� ormokon
nektárillattal teli
tavaszi szél jár

fesl� szirmokon
táncot jár a ver�fény
zsong a hegy orma

zöldül az orom
komor várfokok között

tavaszillat leng

vár komor ormán
tépett lobogót lenget

a hajnali szél

tengerbe nyúló
hófehér sziklák ormán

sós szell� táncol
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Bikádi-Varga Emese
Téli temet�

zúzmarás földrög
csigaház sírod ormán

megkövült id�

Fénykép

agancsrajzolat
ködl�, �szi hegy ormán

holdfény sziluett

A kuvik

rezzenéstelen
szobor ótemplom ormán

támadni készül

Botos Ferenc
Zord id�

egy varjúezred
húz be regula szerint

az orom fel�l

Bozó Zsuzsanna
Oromra érve

megérintem az eget
tavaszi reggel.

Böjthe Pál
A lélek szálkás

Ormain botorkázik
A megbocsájtás.

Mindig lesz olyan
Orom, amelyre senki
Nem jutott még fel.

A fény, a hó ha
Elvakít, mindegy neki,

Ott áll az orom.

Visszahúznak az
Orom nehéz bet�i,

Ezt hallgasd meg: bérc!

A madár könnyen
Hódítja az ormot. Ne
Feledd, ember vagy.

A híres orom
Homokszemek végtelen

Sora. Keress mást.

Egy hegy nem csupán
Orom, belenézhetsz az

Ég kék szemébe.

B�sze Éva
Kék hegyek ormán

megpihen kissé a hold,
vándorútjain…
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Börzsönyi Erika
Nagy hegyek ormán

utolsót villant, kihunyt
a nap sugara

Beteg szívem a
földre kényszerít, bár én

ormokat járnék

Vad hegyek ormán
megbotlik a napsugár

sötét ég alatt

Hegyormok árnya
vetül a síkságra, lent

széles folyó fut

Zord hegyeidnek
ormán nem n� fa, virág:

kietlen világ

Kékl� hegyeknek
távoli ormán csillan

téli napsugár

Buday Anikó
Jelz� �rtorony

kíséri hajók útját
oromtet�r�l

Északi szelek
vad táncot járnak sziklás

hegy kopár ormán

Szirti sasnak vad
sziklás orom ad otthont

fészkét ott lakja

Orom csúcsáról
sas figyeli a tájat
vadászni készül

Telihold orom
tetején ad randevút

a csillagoknak

Ezüstös hold ül
sziklás orom tetején

angyal hintázik

Magas hegy orma
egekbe vesz� zord csúcs

szelek otthona

Szélfújta orom
tengerbe veti arcát

habokba merül

Hegyeknek orma
havas téli éjszakán

kísértettanya

Szürke farkas áll
orom tetején orra
veszélyt szimatol

Sóvárgón nézem
hegycsúcsok magas ormát

misztikus világ

Hegyek ormán hol
madár sem jár tündérek

lejtik táncukat

Buglyó Juliánna
Homokszemekb�l
rakódik egymásra a

hegyek orma is.
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Czifra Adrienn fordításai
Nacume Szószeki

絶壁に木枯あたるひびきかな
meredek k�fal

fagyos szél ostromától
visszhangzik a tél

雨晴れて南山春の雲を吐く
záporra nap j�

tavaszfelh�t fújdogál
déli hegyorom

凩や岩に取りつく羅漢路
téli szél tépáz

sziklafalba kapaszkodom
fel a templomhoz

巌頭に本堂くらき寒かな
sziklaszirt csúcsán

sötétbe borult a csarnok
rideg temploméj

帽頭や思ひがけなき岩の雪
akár egy kalap

befedte váratlanul
k�sziklát a hó

凩のまがりくねつて響きけり
északi szél fúj

kígyózik a hegyormon
morajlik a táj

凩の峰は剣の如くなり
rideg téli szél

pengeélként hasítja
hegyszirt az eget

Császár József
Múltból itt maradt
emlékez� dics�ség:

csonka várorom.

Magas kopasz k�,
kinyúló sziklaorom:
hegymászók álma.

Öreg házakon
oromfali ablakok:

régi utcakép.

Csata Ern�
Nyugat

Barokk templomok
ormán imádott szentek.

Lassan led�lnek.

Csomolungma

Felh�kbe nyúló
hegyorom istent keres.

Ember jár rajta.

Téli játék

Zúzmarás ködben
fák ormán lépdel a fény.

�zi a sötét.

Alku

A gránitorom
égbe nyúl, felh�höz szól.

Es� az alku.
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Éji csend

Ég éji csendjét
hallgatja sziklaorom.
Egy csillag hull rá.

Káposzta

Ormója körül
egymásra borul feszes

levélcsaládja.

Elvándorlás

Harangtoronyrom.
Ormótlan sírok helye

lesz a szül�föld.

Álomroncs

Magas gyárkémény
ormótlan maradványa.

Szocreál kísért.

Vedlés

Bújj ki ormótlan
énedb�l és vedd észre

múló világod.

Tükör

Az orr is orom.
Ott borvirágok n�nek

s mutatják éned.

(I)gazság

A törvények is
(s)orom(pók). Ott várnak a

becsületesek.

Vezúv

A pokol mélyér�l szállt fel, mert kiszi-
matolt egy repedést a törvényes renden 
és forró, olvadt kövek hátán égbe tört. 
A szabad világba, a leveg�be érve k�vé 
dermedt, és lett egy kemény, csiszolat-
lan sziklaorom Héraklész szent hegyén. 
Lent maga alá temetett mindent, nem 
hallott meg hangot, sírást, s  a vért�l 
sem irtózott, szentnek is nevezték, pedig 
mindenki félt t�le. Azóta magányosan, 
örök hidegben didereg, és néha a pokol 
melegér�l álmodik.

A pokolból jött,
faragatlan orom lett.

Szentnek is mondják.

Mások hátán tört
égbe a sziklaorom.
Még csiszolatlan.

Bár nagy hegyorom,
magányosan didereg.

Álma pokoli.

Csirke Zoltán
Hóember-torzó

tél végi napfürd�je.
Oromtalanság.

Életunt jéghegy
hullámsír-oromtánca.

Búcsúkering�.

Csúcs-depresszió
a látóhatár fölött.
Búsoromságban.

Orom-holdsarló
csüng a nyáréj homlokán.

Biggyeszti magát.



OROMÖRÖM

3030

Kopott ormokon
csupasz hasonsz�r�ség.

Ki látott ilyet?

Csonka vulkán-kúp
a kataklizma után.

Oromtalan vég.

Titoklappangás
ormótlan csúcsok mögött.

Oromteliség.

Orompárkányon
puha lépt� nyávogás.

Macskakaszkad�r.

Szirti sas szárnya
indul még magasabbra.

Orom-origó.

Orom-lajtorján
a létegyensúlyozás.
Ég és föld között.

Kéretlen ködben
a der�sköd� hegycsúcs.

Halvány az orom.

Piros lámpafény
a hegyi oromtanyán.

Buja nap-bújás.

Kémény-kinövés:
koros korom-oromzat.

Füstcsík-függelék.

Csonka Arnold
Hegyi er�(d)

Ágyú szaggatta
ormok sebére most f�

és virág borul.

Haiku-kanyar

Ormon lecsorgó
vízcsepp csattan a tóba,

röppen az égre.

Hatalom

Hatalom ormán
a bölcs megszédül, és – jaj! –

okossá válik.

Hullámtör�

Régmúlt emlékek
orma lágyítja, oltja

id�k viharát.

Fa a hegyormon

Er�s gyökerek
tartják a rideg sziklán:

élni tudni kell.

Csúcshódítás

Ormod ormótlan
lábam tapossa. Nyoma

nincs: hó lepi el.

Várrom

Elhordtak mindent,
csak egy torony árnyékát

rejti s�r� köd.
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Szurdok

Mélység az ormok
között. Fentr�l, lentr�l is

beláthatatlan.

Graffiti az Ararát ormán

Építs egy bárkát,
hadd nevessenek. csak az

ajtót hagyd nyitva.

Végrendelet

Poromnak otthont
egy alföldi hegy orma

adjon. Ennyi csak.

Dana Gregor
ma elvesztitek

lelketek �szi búját
dics� ormokon

Darvas Gabó
Fölnézzek-e még?

Csupasz talpam meséket
lépne a hóba.

Azt mondják, két ösvény van. Mindkett� 
másfelé kanyarodik, és az utazó szíveket 
különféle tarka szövetekbe öltözteti – de 
végül mindegyik ugyanarra a magaslatra 
visz. Ebben az évszakban viszont csak a 
gyötr� halotti csönd szürkésfehér, szúrós 
pokróca vállamon. Mindegy, hiszen már 
csukott szemmel is gyorsan följutok bár-
melyik ösvényen. Ám hirtelen a titkos 
harmadikra lépek, s a színtelen sem-
mi-magvak kihajtanak. Most minden 
másodperc bonyolult mintázatú szirom; 
figyelni kell.

Dávid Adél
Béke

vérrel itatott
ormokon a szabadság

zászlaja lebben

Égi játék

lágyan fúj a szél,
táncolni tanítja az

orom zászlaját

Vigasz

három napja áll
ormunk üres keresztje –

a feltámadás

Otthon

házat választok
ormaik pupillámba

vésik színeik

Debreczeny György
orom vagy korom

nem mindegy hogyha te vagy
a kéménysepr�

orom és bánat
ami volt és ami lesz

orom és öröm
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Demeter Mária
Úton

Az új cip�ben
ormótlan a járásom,

por könnyít rajta.

Oltalom

Sérthetetlenül
f�szál ormán egy vízcsepp,

felfogja a föld.

Lefelé

Felh� ormáról
lágy fénnyel jön le a nap,

megvárom csendben.

Bent van?

Fejfa ormára
suhogva száll egy varjú,

bekopog rajta.

Lopakodás

Ház oromfalán
ablak nyílik az égre –

macska oson fel.

Mérleg

Gyertyaláng ormán
egyensúlyoz az id�,

és fogy id�tlen.

Geometria

Hegy ormán a hold
közelebb van az éghez,

földig sugárzó –

Ébredés

Az éj átfordult,
álom ormáról zuhan

lényem védtelen.

Demeter Virág
Bánat, szakadék.

Te az orom szélén állsz.
Leveted magad?

Dobay Katalin
A hegy ormára

ereszkedett az alkony,
sarlója arany.

Oromra értél,
válladon könny� a teher.

Közel az Isten.

Kopár faorom,
ében madár vigyázza.

Végtelen id�.

Oromra vágysz,
alázat ösvénye visz

s�r� indák közt.

Oromra tör�k −
szélkakasként hódolnak.

Hipokrita id�.
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Déri Erzsébet Eszter
�ket idézi

a haiku-verssorom,
akik elmentek.

Mária-szobor
a ház oromdíszeként

áldás és remény.

Jól megy a sorom:
van házam, hazám, hitem;

megvan mindenem.

Változókorom
izzaszt, fáraszt, kimerít;

tény, hogy öregszem.

Nem csekély korom
a vállamon cipelem;

a lélek segít.

Tomporom sajog,
üzeni a fájdalom:
nem vagy fiatal.

Macskám dorombol,
dörgöl�dik, hízeleg;
a magányban társ.

Goromba felh�k
gyülekeznek fölöttem;

sötétlik az ég.

Id� kerekén
koromfekete az éj,
hold sem világít.

Az én toromon
citera és doromb szól,

boromat isszák.

A lélekmadár
már hegyoromra repít;

közel az Isten.

Dittrich Panka
felértem oda

fény csillant a szememben
attól pislogtam

havas hegy csúcsán
hamar fogy az oxigén

ha nem figyelek

az orom mögött
keresem azt a képet

amit eltakar

csábít a magas
lassan érek a célba
gyorsan gurulok…

nincs olyan orom
amely ne támasztaná

alá a múltat

húzom a szánkót
messze van még az orom

nehéz meredek

háztet� ormán
szoba-meleg nyújtózik

füstben gomolyog

fehér tó tükrét
keveri a hegy orma

táncra kel rajta

magas hegyormán
fehér fények felgyúlnak

gy�ztes szívében

hegymászók mennek
kihívás a magas cél
zászlót is húznak



OROMÖRÖM

3434

Domokos Konrád
Öröm az orom,

mert látom már rendesen:
márványból tábla

Domonkos Marcell
Templom ormáról

egy galamb fel-felröppen
vissza-visszatér

Dozvald János
Le, mi?

Hol sas halódik
mérgezett mocsárban, nincs

többé lecsapás,

csakis lenézés:
bátran köröz már a drón

az orom fölött.

Dögei Csaba
Tavasz

Újra tavasz van
Az ormon vércse köröz
Hol az én szárnyam?

Nyár

Nyári melegben
Forró szél fut az ormon

Csak én didergek

�sz

�sz levelekb�l
Foszló sz�nyeg az ormon

Úgy lepihennék

Tél

Fészek az ormon
Benne téli üresség

Elszállt az élet

Egry Artúr
február

körtefák ormán
kék rügyek dideregnek

reggeli ködben

példa

szelíd hegyorom
lélekb�l rakott ormó

Péter a szikla

házam

hitem házorom
háromszög alakú fal

gerinc-megtartó

Erdélyi Z. János
bOROM úgy csillog
poharamban akár a
hegyORMON a jég

felh�-ormokon
Phaeton szekere fut

néma robajjal
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engs
A tirannus

Várában ül a császár.
Ereje teljében van, de sejti már,

hogy közeleg a dicstelen befejezés…
Nyíltan még nem érte támadás.

Ám, már voltak jelei a nép 
elégedetlenségének.

Érzi, hogy új szelek fújdogálnak.

hatalma ormán
ül az úr – kinn zúg a nép –

s zörög a haraszt

Fábián Ágnes
Bús orom – bástya:

mohazöld fátyol fedi
h�sök titkait.

Rémült csiga szólt:
orom! Hangyaboly állta

útját a síkon.

Orom árnyában
zord erd�, napos síkja

fénytisztást tükröz.

Fazekas Major Gizella
Fent az ormokon

vagy alant bízz az Úrban!
� híven vezet.

Fábián Krisztina
Csúcsra értem, míg

te tetteim nem, csak a
célt irigyelted.

Elért a cél, a
csúcs feljutott rám. Édes

gyümölcs a siker.

Távoli a bérc
de nem kell távcs�, mert már

én sem vagyok itt.

Buktam százszor, de
ezerszer felálltam, hogy

kit�zzem zászlóm.

Magányos hely a
csúcs vagy társas magány az,

mit ott találok?

Fejes Dorottya
Puha lett a hegy

a mászás nem tikkasztó
madárdal itat.

Fekete Auguszta
templom ormán ül
meghallgatásra váró

számtalan Ima

a megfáradt szél
sátrat állít az ormon

elcsendesedik
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Fer-Kai
parasztház ormán

Nap és Hold között kereszt –
égig ér� hegy

Feset� Erzsébet
ég ormán a nap

mint fényl� darumadár
nyugat felé száll

távoli ormok
kékkel írják az égre

Isten hatalmas

templom ormáig
szél repít szép szirmokat –

Sakura ünnep

a tavasz orma
sziromhullásba fulladt

újjászületés

sötét domb ormán
mint egy hatalmas narancs

felragyog a hold

Fudzsi-hegy orma
felh�kkel emelkedik

égi szférákba

tetteink ormán
szándékunk mutatja meg

való jellemünk

hiúság hegyén
egyre messzebb az orom

s több a szakadék

Frey Éva
szikla és orom

lelked síkján a bánat
elrejthetetlen

Füleki Gábor
Oromsor

Orom-örömbe
röptetsz oromhormonom,

anyag szelleme.

Orom dorombol,
szélhárfa, ellep lassan

Macskahegy árnya.

Oromnémaság,
vándoréj csöndléptei,

madárnyugalom.

Mit súgsz, csendorom?
Alkony, églépt� vándor,

madárnéma táj.

Kígyózó ezüst,
Etna-oromkorom s füst,

mélyben láva-üst.

,,Orom-orgazdák!”
– szól a vén Csomolungma –

,,Kié vagyok ma?”

Mord orom borong,
mélyén t�zkorong szorong,

tájsújtó dorong.

Orom-orgona,
vulkánsor sípja zenél,

hallod-e, tág �r?
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Orom mocorog,
hegygyomor-harag korog,

morog, majd: romok.

Orom-torony ing.
Túl magas? Túl mély a kint?

Világszél ledönt.

Oromromon élsz
félbetörve, menekült

mai léleklény.

Korom oromrom,
felrobbant kráter füstje,

hamu födte lét.

Korom: lét-korom.
Menekvés t�le bels�

sziget vagy orom.

Korom koromkor,
füstté vált világ s élet –

s orom: a lélek.

Ormokat dönt�
ormótlan tolólap zúg:

hegytelenítés.

Hegy, csúcs, bérc oda,
orompor száll. Oromtort

ülünk e koron.

Korom orompor
lebegése, aranyló
alkonyi szemcsék.

Oromrom-világ,
hegylétet semmivé szült

cirkuszi porond.

Korom goromba,
omlott orom-romokba:

elég vagy, síkföld.

Ormon lórom n�.
Kényszernyugdíjba mentél,

havasi gyopár.

Oromból üröm
fakad fenn, lenn már gyom sincs –

nem öröm –, t�röm.

Orom-horogsor
súrol, ég, �r, száguldva

végtelen térben.

Isten: lét-orom,
átölel világ, élet,

mint tengerszemet.

Gyebnár Ildikó
Orom

Hegyormon zászlók
Tüskéi, lavinát küld

Sebzett magánya

T�zhányó

Pipázó orom
Tüzes haragja szunnyad

Gyanútlan völgyek

Hegyorom

Magas ormáról
Lenézve, a valóság

Valószín�tlen

Múltba révedés

Ormán a csonka
Várnak lámpát gyújt a hold

Igric lantja peng

Képzelet

Felh�koszorús,
Halott ormán diderg�,

Csapzott angyalok



OROMÖRÖM

3838

Panasz

Kilátó orom
Hátán, övé a látvány

Enyém a teher

Hegyormok

Ormok születnek,
Süllyednek el, a völgybe

Rakj fészket élet

Habos László
Hegytet� ormán

vándor lelkem célba ért,
kegyelemre vár.

Szélfútta ormon
sárga virág lengedez,

remény zászlaja.

Hatvani Ágnes
Orom úrn�je

mozdulatlanságában
felfedi báját.

Régi várorom
�rzi �seink létét,
egy domb tetején.

Felkapaszkodva,
szédít� mélység fogad

az orom szélén.

Heged�s Gábor
Költ�höz

indulj költ� már
a Parnasszus orma vár

göröngyös az út

Rossz mese

ormot remélek
de ormótlant regélek
magamnak magam

Tél kezdete

Havas az orom.
Tél közelít, a fákon

jeges szél fut át.

Herczeg-Vecsei Katalin
Hegymászás

Magas hegy ormán
szakadt zászlót tép a szél.

Megmérettetett.

Létünk

Magas ormok közt
kifeszített kötélen

imbolyog a lét.
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Holly Kristóf
Hegycsúcs, égre szúr,
kerek hold közepébe.

Nem fáj senkinek.

Ködbe menetel
a hegyvonulat, nem lát

az ormán túl.

L. Horváth Zsuzsa
hív a hegyorom

legy�zni félelmedet
légy te er�sebb

hegyek ormán
kék fényben ragyog a hó

közel van az ég

magas hegyorom
kanyargós útján járok

hitem keresem

sziklás hegyorom
felh�k takarójában

szirti sas röpte

magos hegy ormát
szelek nyargalják körül

közel a naphoz

meredély vezet
havasok kék ormára

csak a szél süvít

keskeny az ösvény
a meredek ormokra

fák kísérnek fel

sziklás ormokon
id�mart kövek között

havasi gyopár

házak ormáról
lecsorog a nap fénye

lángoló alkony

csipkézett ormok
titkokat �rz� kövek

múltat idéznek

égre tör� hegy
hófödte ormaival
legy�zend� cél

siklik a napfény
Kilimandzsáró ormán

hideg szenvedély

el�bb olvad hó
magas hegyeknek ormán

mint szíved jege

vad szél iramlik
komor hegyeknek ormán

hó-könnyet hullat

télbe zárt ormok
karcos szél hordja havát

bánatot dalol

k�szikla ormán
a tél kísértete jár

fák közt szél jajong

sziklás hegyorom
égre mutató jelzés

mint Isten ujja

fények csillognak
vad hegyek meredélyén

napfényes ormok

zord hegyek ormán
árnyékban is fényl� hó

jégbe zárt világ

hófödte ormok
lábukhoz erd�k bújnak

csend birodalma
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hegyek ormára
hó teríti paplanát
elnémul a csend

sziklák ormára
tél vet fehér ragyogást

nap horgol csipkét

dércsipkét lebbent
sziklaormokon a szél
fények szánkóznak

házak ormáról
lávaként csordul a fény

felizzó alkony

Hreblay Mária
Ó rom mit rejt az

orom és dics� múltját
híven meg�rzi.

Föld szülte büszke
orom – felh�be vesz�

magányos tanú.

Sokféle orom
van nemcsak a hegymászók

vágynak a csúcsra.

Bölcs és hallgatag
orom neked a létünk

csak egy pillanat.

Józsa Mónika
Lelkünk forrása

Érintetlen magaslat
Hatalmassága

Égbe törekv�
Istenhez közeli pont

Tiszta nyugalom

József Tibor
Évszakok pillanata

Tavaszlovag jön,
szirmot nyit. Illatot hord

orom böjtszele.

Éjben

Félig, egészben
Hold leült orom mögé.
Tücsök rég szunnyad.

Lokálpatrióta

Kaposvár dombján
már kikelet integet,

orom-óda szól.

Garázsban

Napnyugalomba
„ugratott” vasparipám,

szelíd motorom.

Nem mindegy

Orom árnyat vet,
földm�ves nappal rizst. Ki

mint vet, úgy arat?

Macuo Basó emlékére

Palléroz elméd!
Gyógyít! Soromba írlak,

természetember.

Meghatározó szó

Orom-szóm fogytán,
Tisztelt pályázatíró.
Most hagyom abba.
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Álom

Hold szövi álmom,
lelkemet Nap vidítja.

Oromra hágnék.

Hírnök

Oromfoglaló
méhrajcsapat zsong,

tavaszhírnökök.

Türelmes

Gyermekkoromban
bárhol kivártam sorom,

nyugdíjasként is.

Határtalanul

Orom „magasán”
Szabadka és Zenta közt

n�szirom nyílik.

Kántor Krisztián
Csobánc ormáról

jövet szürke bazalton
borzköröm kopog

Szent György-hegy ormán
fagyos rókalukba bújt

hajnali vándor

Kopasz-hegy ormán
régmúlt táltoséneket

mormolgat a szél

sz�l�vér csorog
h�s Badacsony alacsony

ormai alatt

Juhász János
Szenvedés-orom.

Félelem nélkül nyugszom.
Isten velem van

Karaffa Gyula
fenn a hegytet�n

süvít a szél az ormon
én elé állok

Katymári Vanda
Alkony a mez�n

Aranyló kazal
orma mögött elbújik

a lángszín� nap.

Téli Kékes

Égi ecset fest
fehér mesetájat az

ország ormára.

Ma velem leszel

Golgota ormán
a két lator jobbika

követte Jézust.
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Kelebi Kiss István
Fárosz. Ormon áll,

de fénye nincs. Elsüllyedt
hajók mindenütt.

Kész anyagi cs�d
az Ormos Intézetben

bármilyen m�tét.

Költ�-Sziszüphosz
a Parnasszus ormára

tolná verseit.

Kertai István
Orom

Hol vár, most orom.
Falain vad turisták,
táblák, gaz s korom.

Öregség

Az orrom orom,
a szám egy szám, végtelen,

akár a korom.

Kerti Károly György
mindig csodáltam

a szemközti hegy ormát
kék pengeélét

fehér oromfal
villan vihar fényében

madárvijjogás

állomás ormán
óra, benne az id�

bebábozódott

állhat az orom
ha nincs körülötte völgy

ölel� lanka

felh�t áttörve
ostromolja az eget

lankadatlanul

Fuji ormáért
dús felh�k vetekednek

csillogó hóval

Kaukázus ormán
Prométheusz b�nh�dik

elcsent t�z miatt

Nap szül�ágya
hold ezüst ágyasháza

csillagok fészke

Kirkósa Andrea
Díszes hegyorma

jégpáncélját ledobta.
Így lett vérttelen.

Kiss Anna Mária
A fák tetején

ülnek, sírnak a felh�k.
A nap szeme r�t.

Kék váza az ég.
Benne alszanak télen

a cseresznyefák.

Guggol az este,
gólya vérzik elhagyott

gyárkéményeken.

Ott a magasban
fázik az Isten lába.

Köd a dunnája.
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Kocsis Gábor
Hegyormok hátán

felh�folyam vészterhes
árnya hömpölyög.

Ormok alatt a
meredély belsejében

félelem kering.

Nem � birtokol,
�t birtokolják ódon
földi hegyormok.

Hegyoldal kövét
jégár vájja, moraja

oromig felér.

Kerge szél felejt
vacogó porhót ormok

zegzugaiban.

Faorom gallya
vág vissza szélviharnak

fagyos dühében.

Fatörzsön, s ormán
harkálynál gyorsabban ki

más kopogtathat?

Komjáti Brigitta Mariann
Tavaszi ködbe

burkolózó hegyormot
szivárvány ölel.

Madárijeszt�
magában áll; az ormot

varjak borítják.

Komlódi Gabriella
Nem vagy madár, bár

ormon ülsz, veszélyben a
visszaérkezés.

Félelmetesen
tornyosul rám, amikor

„károromból” látsz.

Szárnyalhatnék a
felh�k ormáig is, ha
elhinném magam.

Oromtalan az
életem. Talán innom

kellene hozzá.

Z. Konkoly Juci
ormok közt izzik

az alkonyat parazsa
hamuvá szürkül

ormok sóhaja
erd�k csendjébe süpped

mohapárnákon

szürke ormokra
könnyeket szül a reggel

gyöngyözik a hegy

nesztelen csöndben
szirmát bontja a hajnal

kék ormok felett

házak orma közt
vacogós reggel bújik

jeges lehelet

ormok tenyerén
végtelen csendje pihen
visszhang csendet tör
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havas csend selyme
pihen ormok tetején

érintetlenül

ormok csúcsára
mosolyt rajzolt a reggel

napsugarakból

gubbasztó felh�k
végtelen könnye csorog

ormok tetején

Kovács András
Nincs

Szilárd nélkül lágy,
bú híján öröm, síkság

nélkül hegyorom.

Kovács Mercédesz
Rám lelt a siker,

hisz elértem az ormot,
tovább versengek

Könyves Mirjam
Megérte?

Egy szál virág n�tt
egyedül a hegyormon,

és most elvitte

a vihar. Senki
sem látta soha, mégis

megérte élni.

Kurucz Bernadett
Tél

Téli hófúvás,
csillog a hó – fényes az

orom a hegyen.

Lajkó Zalán
Ki görgette fel

e sötét hegycsúcsra a
mészfehér holdat?

Sziklák és felh�k –
túl magasan, túl mélyen –

egymásban úszva.

Éghez közelebb?
�zöd magad egyre csak
feljebb – földön jársz.

Elkopik a f�,
k� pereg, csikorog már

minden gondolat.

Magasra, aztán
még magasabbra – láthasd,

minden mily parány.

Kopár hegytet�n
k�tenger, mozdulatlan,

magányos hangya.

Felértél. Varjú
károgását hozza, majd

söpri el a szél.

Hordtad kietlen
magasba, meredélyre –

vethesd a mélybe.
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Kutasi Horváth Katalin
Csillagok mentén,

Tejúton bandukolnék,
Rád támaszkodnék.

Lajtos Nóra
Orom-óda

Lásson a világ
minden ível� bet�t:

szófonal-ormot!

Halljon a világ
minden hímzett dallamot:

oktáv-ormokat!

Szeretet-lánggal
égjen szívcsúcsban minden,

mi égi orom!

Oromról hulló
páracseppek isszák az

éji imákat.

Adj, Uram, er�t,
fényl� orom-üstököst,

hajnali pírral.

Minden ormon túl
látni felh�ültetvényt:

reggeli áldás.

Ligeti Éva
felsebzi felh� –

kebleit orom-szurony
szívéig hatol

fátyolos hajnal
acélos ormok között

fényeit feni

zordon ormokba
kapaszkodó köd szakad

kinyílik az ég

havas ormokon
angyaltoll fehérlik

s lélektisztaság

orom tetején
tegnapok templomában

keresztet vetek

nyújtózó orom
magaslatába vágyom

az éghez közel

Lovász Krisztina
Szirtek és ormok,

bérckisasszonyok, nekik
hódol a vándor.

A hegy ormán egy
madár halkabban dalol:

lelkek járnak ott.

A ház ormán szél
botladozik, es�csepp:

hazatalált könny.

Messzi hegyorom,
csak távolodik egyre,

hó fedi szemem.

Lefesteném �t,
ahogy egy ormon ülve

a semmibe néz.

A cél: völgy és hegy
között, az úton dereng

láthatatlanul.
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L�rinczy Barbara Eszter
szirmokból rózsák

tövissel fonják körül
h�vös csúcsaid

es�cseppekb�l
csordogál a fájdalom

könnyez� orom

fényhálót ereszt
felkel� nap sugara

sz�k hegyi útra

figyelj s hallhatod
a völgyön áthaladva

ormok kacaját

fehér lelkemre
h�vös szell� simítja

hegycsúcs énekét

mélyül� magány
hegy s völgy ádáz vitája

így vagyok veled

mohára feszül
a csendes méla félhomály

árnyéka hegynek

sebeim gondozd
mély nyugalmaiddal bölcs

vén hegyóriás

szürkületkor járd
némán utolsó táncod

el halálhegyen

pihének véli
önmagát a hegy míg áll

hóköntösében

szell�k fújják be
suttogó imáikat
hegyek fülébe

ormok tetején
a semmi és a minden

egylényeg�ek

a hegy tetején
napsárga méz az illat

s hófehér a csend

bérc mögé hívja
fürkész� tekintetem

ismeretlen táj

magról kelt élet
vágyik védelmez�re:

csúcsok karolják

Lucskai Vince
nálunk a buckák

ormán a szél is pintyek
hangján szólal meg

Lukáts János
felkúszom hozzád,

te pedig most, k�orom,
gördülj le értem!

csak várok az ormon,
nem szitál rám fény, se köd,

közeleg az éj

magasra vágytam,
te holt követ kínáltál,

ne várj rám, orom!
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Madarász Csilla
Messzi hegy ormán

magányos kis hóvirág.
Él a bátorság.

Havas ormokon,
távoli messzeségben

csillan a remény.

Fenn, a magasban,
égre tör� ormokon

lelkem ragyogó.

Sötétl� felh�k
komor hegyormok felett.

Elveszett remény.

Ormos házakban,
törött ablakok mögött,

árnyakat látok.

Magyar Dániel
A fontos emlék:

mint óriás hegyorom.
Mindig megmarad.

Igaz szerelem:
csillanás lélek ormán

a vaksötétben.

Markovity Radmila
A hadak útja

Távoli bércek,
büszke ormok hirdetik

a hadak útját.

Bánat

Fehér orom
másnak gyönyört kínál,

engem megaláz.

Villámcsapás

Villámcsapástól
morajlik ég és a föld,

ormok reszketnek.

A cél

A csúcsra érni
nem a hegyorom a cél,

tetted beszéljen.

Esélytelen

Oly fene hetyke,
bércek ormára lépne,

esélye sincsen.

A járvány

Mindenki �rült,
újfajta járvány tombol,

dúl az orom-vágy.

A világ

Igazság szobra
nem oromnak büszkesége,

ilyen a világ.
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Nincs különbség

Oromról nézve,
asszony és a lány között

különbség nincsen.

Fészek

Ormon a fészke,
tátogó picinykéi
égre merednek.

Tévhit

Szamárordítás
hegyoromról sem jut el

a magas égbe.

Mészáros Ildikó
Tébolyult lelkem

a vágy ormára vágyik
Biztos zuhanás

A hajnal frissebb
volt nálam. Hegy ormára

vöröset rajzolt

Romos ház ormát
vadrózsa ölelgeti
Ez ám a féltés!

Bástyák tetején
a szúnyogok nem velem

indulnak harcba

Nagyot ásított
az éji hold, s napkelte

ormán elaludt

Mérey Valér
A ködben elvész

a havas orom – idelent
hegyi tó becéz.

Néma öbölre
tejpára hömpölyög
fagyott ormokról.

Az ormok haván
tört napsugár lombot fest.

Árnyad aranylik.

Elfagyott a völgy,
az ormok hava suhant –

hófehér a nyár.

Sirályok szállnak
magas oromra – alant

tombol a tenger.

Szarvas is nézi
ormok havas vonalát,

szépség igézi.

Friss arcod pihen,
deres pillád megzizzen.

Ormok figyelnek.

Mészáros Mária
hegyek ormain

megcsillan a napsugár,
kertünkbe oson.

fehér sapkáját
feledékeny hókirály
hegyormán hagyta.

elérhetetlen
ormokon pihen a szó,

ereje vakít.
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Milló Ildikó
Lelkem ormai

tüzes tavaszt remélnek –
K�tenger el�ttem

Molnár Adél
Éjszakai árnyak

Magányom ormán
átbukó mosolyod: fény,

napkelte, végre.

Molnár G. Krisztina
Magasan szállok.

Érvénytelen tartomány.
Ormok között – ég.

Hiszek mélységben
és magasságban vakon.

Függ�híd vagyok.

Az árnyék �rzi
az ormok mélységeit.

Veti, lenyúlja.

Móritz Mátyás
Arx arcis

túllépve minden
árnyékon mint kit vissza

nem fog e korcsma

menekülve az ínség
el�l rögös utamon
úgy bukdácsolva

mintha az öröm
orma t�lem olyan messze

már nem is volna

meg sem hallva hogy
a bukásom el ki és hogy

miért dobolja

belátva hogy csak
rajtam múlik hogy mire

és mikor futja

akár mit is mondd
az ellentáboromnak

gaz pereputtya

akkor is ha a
magas ormok el�tt mint

az ujjam állok

szívemben a nagy
és gyarló és komor és

h�s ideálok

nekivágva a
hegyhátaknak ha közben

széthull is lelkem

nem is tudva hogy
zarándokutam ki én

mért érdemeltem

akkor is ha már
el�ttem az utakat
sokan földúlták

azok közül kik
sokan mint hamuk porok

múltak és hullák

kik az ormoknak
nekivágva a lángot

veszni nem hagyták

nagy el�deim
az én el�ttem járók

az istenadták
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nem is tudva hogy
milyen kalandokban és

végben lesz részem

állva a béna
és rongyos árnyak között

én útra készen

még az istent és
az ördögöt sem véve

bele ügyembe

míg a sok gyáva
bukásomról próbálna

súgni fülembe

tudomást én nem
veszek az elkoptatott

régi szavakról

hogy ne is lássam
a halandóságom a

magaslatokról

tudomást én nem
veszek a rettegésr�l

a kínos félszr�l

hogy nagy g�gösen
a halálra köphessek

le én a bércr�l

túllépve minden
kocsmán ha jó utat csak

a hollók mondnak

hogy a napútam
végén égre állhassak

én is fénypontnak

Mukli Ágnes
Vad szél verdesi

magasba tör� vágyát,
szakad fellege.

Es� zilálja,
repedések feszítik,
komor mogorva.

Hófedte lepel
takarja dölyfös ormát,

fehér albatrosz.

Magában gubbaszt,
lankák, völgyek csöndjével

beburkolózott.

Ormótlan test�,
kopár szürke sziklatömb,

k�szíve, id�.

Sziklák merednek
a kék égre, felette
szirti sas köröz.

Müller Márta
Hegyorom

Haikulánc 5 láncszemb�l

Komor hegyorom,
Sosem találkoztok, te s

Völgyben a várrom.

A sorsod hideg
Magány, ritka vendég fent

A vén sasmadár.

A Földnek gyerek
Vagy te is, széthullsz éppúgy,

Mint mindenki más.
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Darabjaidból
Lehet otthon lesz, földön,

Vízben él�knek.

Nem vágynak majd fel,
Jobb az élet részeként,

F�t örök remény.

Nagy Vendel
Gizella királyné

Ifjú királynénk
Tün�dik, látja e még

Passau ormát.

Bagoly

Vén torony ormán
Bagoly tanyázik némán,

A prédára vár.

Köd

Oromfal alján,
Hegyormok láncolatán

Oszlik a homály.

Oromdísz

Büszke k�míves,
Épül� ház falán áll,

Ormán dísz, zöld ág.

Vadászat

Hegyeink ormán
Az urak MÉG vadásznak,

Ölni akarnak.

Templomunk romján

Néma harangok
Templomunk csonka ormán,

Békére várnak.

Semmib�l

Semmib�l raktál
Oromra katedrálist,

Hit erejével.

Áldás

Kapálás közben
Feljutván az oromra,

Áldás borodra.

Nagy-Rakita Melinda
Tikkasztó napfény
Robajló szélparipák

Kopár hegyorom

Mezítelen k�
Napfény szántotta orom

Alant sötétség

Szárnyaló darvak
Hófehér ormok felett

Hideg szél süvít

Vad tüzek múltán
Félbetört fenyves felett

Int néma orom

Megfáradt vándor
Hegy ködös ormán pihen

Múltja mögötte

Égbe nyúló hegy
Csupasz ormai felett

Végtelen id�

Magányos virág
Sz�z szépség magas ormon

Néma áhítat

Farkas üvölt
Szédít� ormok fölött

Menekül� csönd
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Fényes hideg hold
Felh�k áttetsz� árnya

Ódon ormon éj

Omladozó fal
Büszke vár megtört orma

Múlt zenéje zúg

Németh Erzsébet
Oromra száll föl

a nyáresti harangszó
arcunkba látni

Hirtelen vihar
anyám sziklakarjából

diderg� földön

Égi magasból
angyal kémlel a földre:

merre az ember?

Sziklak�-ezüst
irigység vére serked

kedvem pettyezi

Magas sziklán áll
arcát a tóban látja

elfoszló dallam

Vad szirt tetején
jaj-madarak könnye hull

Ránk esteledik

A csodák föntjén
Isten küszöbe el�tt

lehorgonyoznék

A holdas fényben
mintha es� ömlene
konok szirt vagyok

Gyújts bennem tüzet
Uram lángok szirtjein

szentté avatás

Máglyát gyújt az est
távoli hegyek ormán –

szívemben hamu

Pataki Anett
Oromra t�zött

zászlóként lobogtatnak
otromba szelek.

Péteriné Jencski Erzsébet
Csókak� ormán

hideg szél süvítve hív
régmúlt id�ket…

Megmászom érted
a Vértes csúcsát, a hegy

ormán integess!

Aranyfés�je
csillogott a hegycsúcson,

dala elb�völt…

A hegy ormán ült,
néma méltósággal várt

a várromok közt…
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Petz György
telihold fonál

ezüst tengerormon
éle a kardnak

utamhoz kakukk
visszhangzik hegyormokon

íme telihold

kakukkszó szálldos
ormok feny�je törik

valahol tenger

Pintér Nóra
Bácska

Maroknyi magyar
még kitart… Orom, remélj!

S meglásd, megvirrad…

Révész Ágnes
K�szikla orom

szálló sas kiáltása
szent hely, szent id�

Rozán Eszter
A csúcs felé

Fölfelé baktatunk. El�ttünk a hegy or-
ma, körülöttünk végtelen szakadék. Az 
égen madarak szállnak, a nap aranyló 
fénybe vonja a tájat. Megbotlasz, az 
utolsó pillanatban elkapom a kezed. 
Hálásan mosolyogsz rám. Gyöngyház-
lepke pihen a harangvirág szirmán.

Szédít� mélység
ezüstös varázsában

táncol a lelkünk.

Holtomiglan

Véget ér a szertartás, zúgnak a haran-
gok. Az ifjú pár sugárzó arccal fogadja 
az ovációt, konfetti záporozik feléjük 
minden irányból. A f�zfa lecsüng� ágai 
elégedetten bólogatnak, enyhe szell� 
fújdogál. A menyasszony hátat fordít, 
a tömeg felé hajítja csokrát. Fiatal lány 
kapja el, szeme bizakodással tele. Kí-
váncsi varjú figyeli az eseményeket a 
templom ormáról.

Te és én vagyunk
tavaszi szél hozta ár
szerelmünk ormán.

Rózsa Iván
Sokszín� világ

Bejártam Alföld
Rónáit, hegyek ormát:
Mindent láttam én…

Montenegró

Vársz rám, Kotorom!
Öblöd megpillantani –

Régi vágyálmom…

Ámor

Add, hogy imádjon!
Ó, istenem, Ámorom!

Örökké tartson!
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Trianon

Sok hegy- s várorom,
Magyarok bánatára,
Már idegen hon…

A sejtett jöv�…

Megváltónk arcán
Golgota véres orma:

Világfájdalom…

Pille-parány

Tehetetlen tárgy…
Mélybe zuhanó mászó

Ormoknak pille…

Sarlóspuszta

Sehol egy orom,
Sehol egy hegy; lovasok

Paradicsoma…

Magyar medve

Székelyek földjén,
Hargita havas ormán:

Medve kóborol…

Szász medve

Lakótelepen,
Ormok alatt, Brassóban:

Medve kukázik…

Saitos Lajos
Ecsettel vonok

haikut oromzatra –
kedvem kerekül.

Ormótlan orom
gólem a hegy csúcsain

elátkozottan.

Sánta Hajnalka
Bújócska

Falevélkupac
ormán gyermek sapkája

rezdül a széllel.

Sárközi Richárd
szökken� sziklák

csordogáló kavicsok
k�lavinatánc

felgondolkodni
magad a hegyoromra

egy lejtmenetben

az orom csábít
a mélységt�l megriadsz

köztük a semmi

házormon kereszt
ki itt belépsz hagyj fel mind

reménykeltet�

Selmeczi Péter
�sz szele fúj már,

nyugvó sugár-glória
kopár hegy ormán.

Sidó Angéla
oromról omló

k�görgeteg – k�szív
ha megszakad
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Séra András
Az öreg pásztor

Az öreg olasz pásztor nem vágyott már 
sokra. Lassan vége a nyárnak, és az 
Alpok meredek kaszálóján várja még a 
munka. Be kell gy�jteni a szénát télre. 
Úgy, ahogy mindig is tette.

Az évek elmorzsolták az ambíciókat, 
az öreg pásztor nem vágyott már sokra. 
Csendesen szemlélte csupán a hegyet, 
a békésen legelész� teheneket, és örült 
annak, ha az id�járás kegyes. Örült an-
nak, ha a hegy nyugodt, a legel� dús, és 
valamelyik tehene egy kisborjút ellett.

Délutánra nem hagyott már sok 
munkát. Azt mondta, az a szemlél�dés 
ideje. Nézte a kaszálót, a békésen ké-
r�dz� teheneket, és ahogy lejjebb ment 
a nap, tekintetét a hegy csúcsára emelte. 
Azt figyelte. Oda szegezte tekintetét, 
ahol a hegycsúcs találkozott az éggel. 
Ilyenkor becsukta a szemét és nagyot 
sóhajtott. Az évek elmorzsolták az am-
bíciókat, és az öreg pásztor nem vágyott 
már sokra. Csendesen szemlélte csupán 
a szénabálát, a békésen alvó teheneket 
és a hegyet.

Szieszta el�tt
tál spagetti és kávé
hosszú nyáresték

Skultéty Tamara
Fekete orom

a sikító sötétben:
a halál háza

Streéb Mária
magányba kövült

felh�koszorús orom
nyugalma látszat

orom fölötted
elérhetetlen álmok

kivetülése

lelked lentr�l föl
égig ér� hegy csúcsa
mágnesként vonzza

Surman László
�szi könny

varjak röpködnek
romvárak orma fölött –

�szíz� könnyek

téli szél

márványhegyeknek
ormán téli szél fütyül

kristály altató

tavaszköszönt�

elhagyott kastély
ormán szélkakas dalol

tavaszköszönt�t

nyári alkonyat

rózsaillatú
alkonyat ül a nyári

kunyhó ormára
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Szabó Aida (Jampa drolma)
Ormon jártam

Kavargó hóban
ormon járok, követnek

búsító gondok

Hajnali ormon
csöpp titkokat rejtenek

dér fonta szálak

Oromról szelek
harsognak, befagyott víz

csöndje szivárog

Zöld hegyoromról
madarak pittyegését

sodorja a szél

Hegyorom ölén
magasan függ� holdnál

f�párnám szövöm

Ormon rovarok
dongnak – szutrakántálás-

emléket idéz

Vágtázó szélben
ormon dacolva állnak

vadcseresznyefák

Felh�k résén tör
oromra vakító fény –

legyez�m tárom

Orom mögül búvó
holdkörb�l szarvasb�gés

patakra zúdul

Ormon évszakok
színpompás körforgásán

k� Buddha mereng

Ormon sötét ül,
kettéhasadt alkonyban

készül a holnap

Szabó Julianna
Magasság. S mélység

az ormok alatt. Létünk:
riadt pillanat.

Testvérem nincsen.
Odafenn az ormokon

mindenki rokon.

Minden elveszett.
A tétova távolban
vannak-e hegyek?

Hogy ne láthassuk,
köd takarja az ormot.

Isten óvatos.

Orom. Hallgatag.
A teremtés titkára
nincsenek szavak.

Öröklét ölén
sorjáznak az élet és

halál ormai.

A felkel� nap
fénye hideg ormokra
hull. A múlt fakul.

Ormokra szökik
a csend. Hallani ott a

néma végtelent.

Ima a völgyben…
A magas ormok fölött

messze fut a szél.

Túl a völgyön, víg
virágokon – vad, komor,

kietlen orom.
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Szabó Edit
látod az ormot,

alulról ha felnézel,
tekintélyt hordoz

hallod a zenét,
ormok tetejében már

szell� muzsikál

Szed� Tibor
Várorom szédül

fentr�l letekint� csend
fojtó tériszony.

Háztet� ormán
kémény füstöt ereget

kormos kép� ég.

Szemes Zsuzsanna
Fent a hegytet�n

széles tájba fogódzom,
karjaimba fér.

Szentkirályi Fittler József
Lopakodó est.

Hold kincsét szerteszórja.
Gazdag hegyorom.

Sírás, kacagás
ormon innen, ormon túl.

Játszik az Id�.

Útra kész lelkem
felh�k ormán megpihen.

Látszik már a Fény?

Szentpály Miklós
Indulás

Homlokát törli,
nézi, hogy gurul a k�

ágakat törve.

Rajz

Nézz a fák fölé,
a Holdon van egy kráter,

csak azt figyeld!

Androméda

Hullámból a cet,
felnyerít a s�r� ég,

villan a szikla.

Oromzat

Felkapta a szél,
felpattant a szem. Így n�

most fa a házon.

Szilágy Réka
Az ormon állt és

nézte a mindenséget
a semmi el�tt.

Szlávka Horváth Szilvia
Hegyeknek ormán
örök tél uralkodik
jégbe zárt trónján.

Álmok ormára
ingatag út vezeti
bátor vándorát.
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Szöll�si Betti
Szerelem

Szívemnek ormán
ha zászlód kit�zöd: �s

csatát nyersz vele.

Hiába

Hiába érsz fel,
ha félsz letekinteni
a nagy magasból.

Sz�cs János
A Fudzsi hegyén

porhó, sz�zi fehérség –
tisztulás hull rád.

A hegytet�n ül
foncsortalan körtükör;

telihold kelt fel.

Hegycsúcson járok,
delejes mélybe nézek;

egyszer sötét lesz.

Hét szín szülöttje,
hófedte bércek fölött,

égi délibáb.

Jön az éj értem,
jeges szél kél szilaszirten,

a tél behavaz.

Bércre hág a nap;
ablakomról elt�nik

a tegnapi hold.

Tekse József
Hegyek ormain

megpihennek a felh�k
könnyet ejtenek

felettük az ég
most magába rejt fényes

csillagképeket

Büszke ormain
a néma csend honol és

magány sírdogál

ott kapaszkodik
az id� még és lehet
néha meg-megáll

Várak álltak rég
rajta mind pusztuló lét

rom halom csupán

ormok átka lett
és völgyekre zúdítja

örök bánatát

Már ott nyugszik lenn
tanúja múló létnek

más lett a világ

emlékek ölén
csak gyászos feketében

nyílik már virág

Hegyek ormát is
vad viharok tépik de
büszkén áll tovább

magában �rzi
az id� lépteinek

súlyos lábnyomát
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Taizs Gerg�
Oromóda

Napunknak els�
és utolsó sugara
is téged simít.

Templomtorony

alattad élet
feletted egy másféle

entitás feszül

Tillmann Pentele
lokátor bázis

tájvédelmi körzetben
ormótlan orom

Tóbi Mariann
Kopasz kunhalom

ormod fokán t�nik el
foszlik a világ

fényl� ormokon
kunhalmok pipacsai

vérmez�k lelke

É. Tóth Judit
a nagy hegy ormán

fészkel� kis nyugalom
kihalni látszik

élete orma
mint elefántcsonttorony

magányos fészek

Trosits Balázs
Csúcson

Nyugalom száll meg
Itt a világ tetején
Ahol baj nem ér

Tuboly Erzsébet
kékl� ormokon

ébred a hajnal lassan
fénybe öltözik

k�szikla ormán
üres sasfészket cibál

jeges téli szél

melleim ormán
lágy érintésed nyomán

fakad a gyönyör

csipkés házorom
zsúptet� gólyafészek

egykorvolt falu

üszkös házorom
védelmében fecskepár

békeid� van

csipkés hegyormon
megpihen a fáradt nap

palástja véres
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Vadászi Árpád
a föld hasában

született izzó láva
ringatta lágyan

a s�r� leveg�ben
sárkányok szállnak

fiatal hegycsúcs

hold simogatja
a folyóparti kavics
hegyr�l álmodik

tó mellett térdel
felh�k fölé emeli
havas homlokát

kemény b�rébe
szél karcol mély ráncokat

es� könnyezi

fent felh� szalad
a hegy álmos fejében

sétál az id�

Váray Károly
Ködb�l orom – szirt

Sír, benne él egy völgyi
Álom – meglátni

Lám, nyeregtet�
Elt�nt, égre meredve

Mesél az orom

Az éji orom
Kettévágja a nappalt

Fekete ék lesz

Vargáné Kapa Veronika
Titok

Távoli, sötét
orom. Nem tudják, hogy ott

kék madár dalol.

Tavasz

Hegy ormán
virág, illatok, fények

és új remények.

Relativitás

Egy kis hangyaboly
madárnak ugródeszka,

csigának orom…

Sötét

Magához vonzott
a titokzatos orom.
Csupa fájdalom.

Vaskó Márton Péter
A hegy szívében

vájkáltak és az orom
könnyeket ejtett.

Bércekre hágó
napkorong csontos orma

árnyékkal játszik.

A hegyet sértik,
az orom könnyet hullat.

Folyik a csermely.
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Vass István Pál
(szélkakas)

szélrózsa-lovag
az oromlemez tudja

honnan fúj a szél

(parasztház I)

lesöpört padlás
poros sóhaját �rzik

az oromdíszek

(parasztház II)

két kivágott szív
a deszka oromfalon

üresen dobban

(csoda)

világfa túln�
a mindenségnek ormán

az almamagban

(számvetés)

tépett lobogó
suhog életed ormán

ostorrá fonva

Vercsek Györgyi
vakító fény�

szent Fudzsi-hegy ormának
havas sipkája

messze az orom
völgyb�l tekintek fel rá –

talán felérek

oda vágyom, hol
orom karcol égboltot

és madár szárnyal

hegynek ormáról
ledobok egy kavicsot –

talán célba ér

hej, te délceg hegy –
ha ormodra mászhatnék

meghódíthatnál

a korom miatt
oromra mászni álom –

borom vigasztal

fenséges orom
feljuthatok-e hozzád –

hol békesség vár

csend és nyugalom –
ég kékje ormot tükröz

a végtelenre

már feljutottam –
az orom szélén állok –

alattam mély �r

felh�be nyúló
sziklás orom tetején

megáll az id�

az ormokon túl
csillagfény-ragyogásban

leszek csak magam
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oromról nézlek –
én már csúcsra jutottam –

csak téged várlak

büszke hegyorom –
mily parányi az ember

nagyságod alatt

oromra jutni
fokozatosan lehet –

de nem törtetve

repülnék feléd
ormon ül� szirti sas –
ha kapnék szárnyat

nem kapaszkodhatsz –
ujjaid már sebzettek –

messze az orom

esti holdfényben
sólyomszárny vet árnyékot

oromtet�re

csillagfény-árban
orom-sziluett úszik –

csak én követem

Virág József
Szép korom elszállt,

hegy ormán hanyatló nap,
hold kél fák felett

Tél, hófehér táj,
kémény korma az eget

festi feketére

Zalay Szabolcs
Hóhang, ver�fény

Fogad fenn az ormokon
Élet-hercegn�m

Hegyi mormotád
Saját szabályok szerint

Elkötelezve

Zistler Richárd
Ködös reggelen

erdei feny�k halkan
zokognak érted

Wieszt Dóra
Templom ormáról

fehér galamb száll alá
üszkös romokra

Szálló hópehely
hólepte orom felett

orrom felé száll

Tóban fodrozó
felh�k ormát vadkacsák

keresztbe ússzák

Magányos Fuji,
apró emberek szentként

tisztelt hegycsúcsa

Fuji hegyorom
felh�kalapját félre

fújja kerge szél

Fuji ormánál
zöldell� rizsföldeken

gém áll egy lábon
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Wilhelm József

Zsatkovics Edit
orom tornyosul

szilánkként engedetlen
sarud bevérzett

sziklaszirt néz fel
ahová fák is vágynak

megyek utánad

várfok csipkézett
ormai befalazott
titkot sejtenek

hófödte ormok
pára sziluettjében
vártam léghajód

bástyák teteje
tornyos tarajos orom

úrn� lezuhant

vágyak ormai
falakon csordogálnak

nem teljesültek

hegyorom csúcsán
madarak nem trilláznak

feny�k gyászolnak

hósipkás orom
toronyként kimagaslik

hóasszony sikolt

Magaslesen

Mi lehet orom
egy síksági embernek?

Hídgerinc csúcsa.

Fotó: Stock János


