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Podlaviczki László 

Bacchus Farkasmályban 
 

Fölébredt Bacchus egy álmos reggelen. 

Vénuszra gondolt. Az utolsó flörtre,  

egy helyre, hol vígan a kedvét töltse,  

hol nincsen bú, gond, hol nincsen függelem. 

 

Hátára zsákot, kezébe botot vett,  

zsákba egy cipót, egy oldal szalonnát. 

Nem mondta senkinek, hogy istenhozzád, 

vidáman indult, dalolva, hegynek fel. 

 

Farkasmályhoz érve, a cipójára  

húsos szalonnadarabkákat aprít.  

Szomjúhozám! a kulacsába bandzsít,  

melyből a jó rizling illata árad.  

 

Az utolsó cseppig kiszívta a bort,  

de az kevésnek bizonyult szomjára. 

Gyógyírt ment keresni nagy bánatára  

egy pincébe, hol víg társaság dalolt.  

 

Asztalon kancsó, tele mézszín borral,  

megkínálták őt a padon egy hellyel. 

Az asztalfőn ül, száján a kehellyel  

Vidróczki betyár, kezében fokossal.  

 

Tárogató sír, a citera pendül,  

patakzik a bor, szédülnek a fejek. 

Fölnéz hát Bacchus: – Ó, szentséges egek,  

a fülembe most az én nótám csendül. 

 

Ha manapság, barátom, erre tévedsz, 

az árnyas bokrok között andalogva, 

meglátod Bacchust mulatva, dalolva,  

hogyha a kancsó fenekére nézel. 

 

Gyöngyös, 2005. 
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Rostás Gabi  

Gyöngyös története (Haiku-füzér) 

 

A Csobánka-ág 

Elárulta a királyt. 

Oda a birtok. 
* 

Széchenyi Tamás 

Királyi adományként 

Kapja a várost. 
 

Virágzást hozott, 

Kiváltságot, városi 

Rangot Gyöngyösnek. 
* 

Szép fekvése: az 

Alföld és a hegyvidék 

Találkozása. 
* 

A forgalmas út 

Pest, Miskolc, Kassa között 

Gyöngyösnek jól jött. 
* 

Híres vásárok: 

Még Bécsbe is híre ment. 

Tódult a népség. 
* 

Szállók, fogadók 

Épültek. Legrégebben 

Az Arany Angyal. 
* 

Megnyílt a Jászkürt. 

A Piac téren a Három 

Rózsa Fogadó. 
* 

A Vörös Ökör, 

Oroszlán, Fehér Bárány 

És más fogadók. 

* 

Szénatároló, 

Mint „benzin-kút”, pajta, mint 

„Garázs” működött. 
* 

Polgárosodó 

Város: kávézók nyíltak, 

Cigányzene szólt. 
* 

Kapualjakban 

Turista látványosság 

A gyümölcspiac. 
* 

Gyöngyös városa 

A legélvezetesebb 

Tavasztól őszig. 
* 

De legfőképpen 

Cseresznyeéréskor és 

Szüret idején. 

 

* 

A gyöngyösiek 

Majálist ünnepelni 

Benére jártak. 
* 

Ahol a malmok 

Zakatoltak a völgyben,  

A posztót verve. 
* 

A vigasságnak 

Is megvolt az ideje 

Ott, Farkasmályban. 
* 

A város híres 

Borai bódították 

A közönséget. 
* 

Hanák Kolosnak 

Szívügye lett a Mátra, 

Igaz barátja. 

* 

A rengetegben 

Utat, menedékházat, 

Forrást álmodott. 

* 

Így lendült fel a 

Mátra, Gyöngyös gyöngyszeme, 

Szépséges hegye. 
* 

A filoxéra, 

A tűzvész nem kímélte  

A híres várost. 
* 

Zita királyné, 

Károly király sietett 

 Segítségére. 
* 

A Szent Bertalan  

Templom freskója őrzi 

Eme emléket. 
* 

Digitálisra 

Váltott mára már a kor. 

Tűnő valóság. 
* 

Welness hotelek, 

Suhanó járművek és 

Széchenyi-tervek. 
* 

Farkas Tamásnak 

Ez egy kissé idegen. 

Hol az oppidum?  
 

 

2019. március 9. 
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Silye Levente  

Lehetnék én 

 

Lehetnék nagy ember, ki nem gondol másra, 

Lehetnék gazdag, ki nem hallgat csak a pénz szavára, 

De mit érne a sok millió és a fene nagy hírnév? 

Ha jól kijönni csak magammal, magammal bírnék, 

 

Lehetnék nagy májer, ki mások szívét sorra töri, 

Lehetnék bűnöző, ki a törvényt újra-ujra megszegi, 

De mi értelme volna futva és gyűlölve élnem? 

Úgy, hogy sosem mutathatnám meg igazi énem, 

 

Lehetnék jó ember, de nem vagyok, 

Egyik rossz felől a másik irányába haladok,  

A szívem tisza, bár nevem gyakran mocskolt, 

Makulátlan már nem lesz, de régen fényes volt, 

 

   
 

 

Silye Levente  

Messzi idegen 

 

Láttad már a hajnalt,mikor ébred a táj? 

S közben érzed,valami elveszett,valami fáj?  

Nézd,most vörös és sárga színekben tündököl a láthatár, 

Csalogató a reggel,útra hív s csak is téged vár, 

 

A messzi ismeretlen van most előtted, 

Elindultál mert nyugtalan szíved követted, 

S itt ahol idegen a mező,idegen az összes hegy, 

A lábad már magától előre,a végtelenbe megy, 

 

A vágy,ami fűti tűzben egő nyughatatlan lelked, 

Hogy bejárj erdőt,völgyet,hegyet s minden telket, 

Adjon neked erőt hosszú és nehéz utadon, 

Járj büszkén a földön,s szállj az égen szabadon, 
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Szerencsés Tünde 

Az én földem 

 

Szülőföldem, mit jelent? 

Szárnyaló álmokat, 

Érte dobog a szívem,                       

Ezernyi gondolat.                                   

Szülőim itt nyugszanak, 

Az anyaföldben lent. 

E földből bújt ki a ház, 

Mi volt oly jó meleg. 

 

Szeretni való testvért. 

Sok, sok vidám pajtást, 

Gyermekkori csínytevést, 

Zümmögő méhecskét. 

A virágos házakat, 

Benne ódon utca, 

Ütött kopott házfalak. 

Fák ágán pacsirta. 

 

Szerető családomat, 

A várost hol lakok, 

Zöld hűsítő patakot, 

Gyöngyöző kavicsot. 

Hegyeket és völgyeket, 

Egekig érő fát. 

Lágy szellőben suttogást, 

Nézni csillaghullást. 

 

Templomot, hol hit honol, 

Barát, ott van, ha fáj. 

Távolban élő rokont, 

Ismerőst az utcán. 

Friss cipónak illatát, 

Az aranyló kalászt, 

Gyümölcs édes zamatát. 

Lengedező fűzfát. 

 

A föld, mit el nem hagynék, 

Itt van az én helyem. 

Múltam, jelenem, jövőm, 

Köt ide engemet. 

Járom a rögös utad, 

Nagy érték vagy nekem. 

Majdan itt porladjak el, 

Lelkem itt pihenjen.  
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Varga Istvánné Kelemen Erzsébet 

Kastély-kert 

  

Abban a ragyogó kertben jártam, 

ahová a madarak dalolni szállnak, 

hol a zsenge fű kivirul tavaszra, 

s  gyíkok hasalnak a napos teraszra. 

  Ifjú és idős fák egymásba karolnak, 

a mókuskák ugrálnak és kopognak. 

A tavacskában aranyhalak úsznak, 

a teknősbékák kövek közé bújnak. 

  

Két nagy oroszlán őrzi a kert kaput, 

a kastélyban várt rám Brúnó a mamut, 

hajdani történetek kelnek itt életre, 

s titkok tárulnak fel lépésről lépésre. 

  

A természettudományi pavilon, 

ott áll, hol által mentem a kavicson. 

Tizenöt méteres tölgyfa épült ottan, 

gyökere, törzse, koronája foglalatban. 

Körötte a Mátra növény, állatvilága, 

felfigyeltem ott egy parányi madárra. 

A pálmaházra ráborul a nap sugára, 

s találtam én itt is, ott is sok jó barátra. 

  

Itt jártam én ebben a mesés kertben, 

volt hogy a zsivajban vagy a csöndben, 

közelében a kis mozdony pöfékelt, 

  füstje és a kert énhozzám befészkelt . 
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Dr. Végh Attila  

A költészetről 

 

Túléltem minden Karácsonyt, 

harang voltam egy faágon, 

tollakból - színes tintaként - 

szívekhez folytam, célba ért. 

 

Megéltem sok-sok gyásznapot. 

Ezer könnyektől áztatott 

papírlap lett a nehezék.  

Ázott rajta a feledés. 

 

Átéltem minden ünnepet,  

verslábakkal a küllemet 

égig emeltem, dobogtam.  

 

Rigmust jártam a torokban. 

 

Átéltem minden hatalmat, 

nem értettek, így akartak, 

értük szóltam vagy ellenük, 

én lettem ártó kedvesük. 

 

Megéltem gyászos világot, 

Auschwitzot és Gulágot.  

Szögesdrót árnya felszakad. 

Szégyenfolt rajta megmarad. 

  

Túlélem így a halálom, 

csengettyűzve egy faágon 

maradok színes tintaként, 

amiért élek, mindazért: 

 

Dalolok, míg a Hold kerek 

s hullámok hátán szendereg. 

Hozzáfestem a virágot,  

elhervadó, hát vigyázom. 

2019. január 3. 
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Berencsi Szilvia 

Visszatérek 

 

Tegnap még erdőidet jártam, 

egy–egy  fád alatt megálltam. 

Csendesen s magányosan 

álmodoztam rólad. 

Figyeltem a madarakat 

egyre csak daloltak. 

Daloltak a szépről a jóról, 

hallgattak a rosszról a gonoszról. 

 

Tudtam egyszer elmúlik 

haza kell indulnom , 

itt hagylak téged. 

Szomorú voltam de 

titkon reméltem , 

újra visszatérek. 

 

Nyomot hagytam a fűben, 

illatomat az erdőben . 

Szememmel a képet 

szívembe véstem. 

 

  

Emlékeztem a lenyugvó napra, 

a bokraid alatt bujkáló vadmalacokra. 

A hegyoldaladban bőgő bikára, 

szerelemtől izzó hangjára. 

 

Már ekkor tudtam 

a sorsom megírtad . 

Ide vissza kell térnem, 

hisz másképp nem élhetek. 

  

……………Sok idő eltelt mire én is fészekre leltem. 

 

Atkáron mi lábad előtt hever. 

Karnyújtásnyira vagy 

bármikor elérhetlek. 

Szerelembe estem, 

MÁTRA te ezt jelented nekem. 
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Csegődi Andrea 

Mindenen túl 

 

 

Gyermek voltam még, 

Nagyapám imádtam, szerettem én. 

Nagyapám ült a gangon, 

pipázott csendesen... 

Csak ült ott, nem szólt, 

nem panaszkodott. 

Megjárta Ő a háborút. 

Szerette az életet,  

örült, hogy haza jöhetett. 

Fájdalma mégis végtelen, 

álmai kegyetlen. 

Mégsem gyűlölt Ő senkit sem. 

-Kislyányom-mondta sokszor, 

s oly jól esett. 

Nem beszélt fájdalmáról, 

az átélt borzalmakról. 

Rémálmait megtartotta magának. 

Átadta magát a csendes belenyugvásnak. 

Élte a csöndes falusi életet, 

nem bántott senkit, 

csak szeretett! 

Aztán elnyelte Őt a föld, 

De remélem él és szárnyal, 

ahol a többi ember,  

aki ember tudott maradni 

ebben a végtelen rengetegben! 
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Csohány Ede  

Gyöngyös múltban és jelenben 

 
Sár-hegyen túlról, a nyergén átkel a Nap 

törpe mandulák mutatnak neki utat, 

hogy ne tévedjen el a sziklai gyepen, 

virág se fagyjon el tavaszi reggelen. 

Az ördögszántást kerüli az istenadta 

bakancsa, szavaktól száradjon ki a talpa. 

 

Kisnyomtávú vasút fut a síneken, 

talpfákat ölel át a  Belső-Mérgesen. 

A gőztorkú vonat füttye, 

mikor elhalad Füredre, 

megemelt kalappal köszönt, áldott jó napot, 

hallják-e a Barackos utcai ablakok? 

 

A Melicher kovács a végen, 

lovakat patkolt nyáron, télen, 

amíg kint sorjában havazott, 

izzó parázs simult a vashoz. 

Az ácsorgók pléddel takaróztak, 

abrakot kötöttek minden lónak. 

 

A régi házak porba dőltek, 

a romos földön újak nőttek, 

a kisvonat mozdonya dízeles, 

elnyeli az Orczy kerti csendet. 

Ó, Mátra kapui cédrusok, 

Velük szemben volt a Pampuk-sarok. 

 

A derék török mogyorófa 

Rákóczi korának dacolója. 

Öreg gyökereid rejtőzködve, 

időtlen hűségben megkövezve; 

rögek közé gyürekeznek - 

Levélhanghoz gyülekeznek, 

 

közöttük fiatalok is vannak, 

útját állva a korhadt fagynak. 

Száraz ágadon a szél kocog, 

morzsálódó gondolatok - 

Koronádban zöldell a felelet, 

árnyékod alatt ül az igyekezet… 
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Debrei Mátyás 

Egy telhetetlen teve nej verse 

 

 

Éjt nappallá tett a vén egypúpú teve, 

mégis korholta őt ifjú, zsémbes neje. 

Az hiába húzta hangtalan az igát, 

emez folyton folyvást fújta rá az igét: 

 

- Ó, csak te lehetsz ily szerencsétlen szerzet. 

Más már fiatalon két púpot is szerzett, 

neked meg csak egy van, egy rozoga, 

ami úgy mozog a 

hátadon, 

hogy rossz rád nézni mikor a zakód rád adom. 

Mint akinek rövidlátó a szabója. 

Még hogy te vagy a sivatag hajója? 

Legfeljebb egy rozzant ladik lehetsz! 

És azt se mondd, hogy szeretsz! 

Egy csokor virágot nem hoztál már évek óta! 

Nem viszel oázisba a teve discoba! 

Nincs ékszerem, ruhám, kupolás házam, 

nem csillapítod már asszonyi lázam! 

Bezzeg egykor régen, szerelmünk hajnalán 

órákig motoztál púpjaim hajlatán. 

Most hiába égek vad, szerelmes vágyban, 

csak elterülsz mellettem s horkolsz az ágyban. 

Nem halmozol el már éjjel se kéjjel, 

konyhapénzzel is csak igen csekéllyel. 

Pedig rád áldoztam húsz legszebb nyaramat. 

Még ilyen szamarat! – 

hadarta s mikor asszonyi mérge tetőfokra hágott, 

nyomatékul egy korsót is vén fejéhez vágott. 

Ám egy éjjel már nem bírt tovább vad teve hevével. 

Megszökött egy fiatal kétpúpú tevével. 
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Dr. Faragó István 

A kertben éjjel 

 

Pár napja még, pár napja csak, 

ama virágos vasárnapon 

pergett elém ezer szirom, 

kökényszirom és akáclevél, 

virágos gallyal és pálmaággal 

várt a város - 

s én belovagoltam csacsiháton. 

 

De most sötét van 

(oly’ sötét, minő csak emberben lehet). 

 

Félek, mit is tagadjam, félek, 

itt a kertben éjjel. 

A hold kerek s felhős az ég, 

de néha látom, 

ahogy árnyék kúszik 

a korhadt körteágon. 

 

Csöndből vagyok kívül-belül, 

vedd el a kelyhet azt kívánom! 

Kopott ruhám van és a csendem, 

egy életem és egy halálom. 

 

Vigasztalan s idomtalan 

remegésem a lombtalan fák 

ácsolt keretében. 

 

Lassan virradni fog - 

a cigaretta parázs 

oly’ halvány világot ád! 

 

Tudnom kell még, mielőtt… 

csak egy szó kell, ez a tudás, 

legyen a dicsőség másé! - 

 

De buja füvével s bokraival 

csak hallgat a kert, a Gecsemáné. 
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Fentorné Hudák Zsuzsanna 

Ősz 
 

Könnyeivel 

ébred a hajnal - 

hűvös szelek 

hangjaival majd. 

Lángol szemem 

érett-szőlő színben. 

Fölém hajol 

szeretteim gondja: 

"Várunk vissza!" 

Mindenki ezt mondja. 

Ősz színei -bordó, sárga, 

barna - 

anyám haja szép-színű és 

tiszta. 

Az élővilág 

hadat üzen: 

megbecsülni 

mindent, mindent... 

Én ápolóból 

ápolt lettem - 

lutoni szél 

szaladj tovább 

előre, a tengeren át, 

hozd haza 

'míg szépségesen 

ideér majd szeretetben, 

lányom haját 

meglebbenti, 

ide rejti, fényesíti. 

Megköszönni 

minden szépet 

testvéreknek, 

ellenségnek. 

Csodás évszak - 

tarka-barka, 

kacagó és 

csalafinta. 

Megremeg a 

Föld az Ég is - 

a vihartól 

félek én is. 

Körül-ölel 

szépségével, 

szeretteink 

szerelmével. 

Zengő-ének 

felhőkön át 

darvak dalát 

viszi tovább. 

Fecske-csapat 

elindult már... 

a többiek 

is útra készen. 

Hiányoznak 

hóesésben, 

fehér-lelkű 

kemény télben. 

Csapodár-lány 

őszi estén 

körbe-körbe 

- úgy, mint régen - 

"ütemeznek" 

a legények. 

Tarló szélén 

árva pipacs 

nem tudja még, 

hogy Te ki vagy... 

majd a konkoly 

elárulja, 

búzavirág 

meghallgatja. 

Élnek tovább 

a nyári színek 

az Ősz csodás 

szépségében: 

türelmesen 

peregnek 

szivárványos 

levelek. 
 

Kistarcsa, 2014. augusztus 28. 
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Fodor Zoltán 

Kérelem 

 

Tavaszszoftvert indít az Isten. 

Memóriába tesz barkát és rügyet. 

Az évmappából frissít most mindent. 

Kiteszi az asztalra a telet. 

 

Három hónapig tart ez a játék. 

A licenc lejár, s újat vesz elő, 

nem unja meg, bár erre nincs is szándék. 

Számára végtelen az idő. 

 

Minden játékos tudja a dolgát: 

növény kihajt, állat újítja otthonát, 

csak az, kinek tudatot adott, az ember, 

ki e játékban nem tartja a szabályt. 

 

Istent játszva pusztít világot, 

állatot, növényt, s mérgez vizet, 

múló kéjt keres a technikában 

s e kéjért az utódja fizet. 

 

Rágógumi műsorokat nézve 

szép lassan megöljük agyunk, 

műanyagot eszünk s gyermekeinkre 

mérgekkel teli világot hagyunk. 

 

Ébredni kéne, de lehet, már hiába. 

Vagy nincs remény? Minden elveszett? 

Mondják: megértünk a pusztulásra. 

Istenke! Nyomj egy resetet! 
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Füleki Gábor 

Gemmeopolis 

 

Első városom, első lélegzetem városa,  

sok barokkos, ódon házsora, 

ölel hegyek óvó, tárt sora, 

megdobban lelkem mindig s mindörökre itt, 

messziről, ha felbukkanni látom fényeid. 

Gyermekéveim ős-városa,  

nem feledhetlek el már soha.  

Tovatűnt évezred utolsó évtized-íze,  

lobban fel lelkemben parázsló fényed íve, 

tűzvész városa, száz éve főnixként újuló, 

fészek, a nagyvilág elől megbújni jó: 

meleg tűzvarázs most lelkem belterében, 

hol élsz, bevésődve már örökidő-régen, 

mint kacsafiókának, kit kövessen: 

nem ír felül se London, se Párizs,  

se Pest, se München. 

 

Harminc évnyi mélyből az emlék felparázslik: 

ruhabolt-plafon különös ívei, 

négyzetkocka-mintás ábécé-házfal –  

Gyermekkor-ős-szavak varázsa áthall, 

élőn áramlik a mába: 

Csemege üzlet, Skála,  

– s eltűnt büféd telt hot-dog-ízei –, 

Hugai-trafik újságsuhogása,  

Fő téri húsbolt sonkás párája,  

Tejivó illata – hová szippantott az idő? 

 

Csavart néger fagyi a piacon, ízed kereshetem ma,  

s a régi bódék, zöld tető!  

Sült hekk ragadós, ínyenc-illata!  

Egy illat maradt csupán a régi:  

sarki pamutbolt, ős-oázis!  

Illat-emlék repít itt a múltba,  

belépsz – s jelenné lesz máris. 

Nemrég a Fő téri Stühmer volt még ilyen, 

 – az a megőrzött csábos illataroma is egyedi, igen  

kávé- csoki s bonbon ötvözet,  

s a pult-faburkolat – messze tűnt múltszövet...  

 

Aztán: gimnázium s zeneiskola  

lett napi honom, a lélek nyíló otthona, 

s a recsegő padlójú régi könyvtár,  

hol várt a sorsrendelt tenger, a könyv-ár, 

kódexcella-fülkék ódona; 

s az ó bagolyszemű antikvárium,  

első könyveim hona –  

hol van az épület – nyoma? 

 

Majd tanítás utáni üres órám 

a hazaröpítő solymosi buszig – röpte volt ám! – 

akkor fedeztelek föl, kamaszságom városa: 

Fő téren barangoltam, napban, esőben, 

könyvesbolt-kirakat-lesőben, 

s a régi, hármas helyijárat ott járt, 

s a – ,,Kenyérgyár - Dukesz út” – táblás  

vén csuklósáról lezúduló nép,  

a porfényben bepuffanó ráncajtók, ma is ép a kép, 

hová megy, merre visz? Felbizsergett a távolság-érzés, 

gyerünk, lássunk világot!: a kedves kis Kékes tér,  

Lóhús, bástya-Víztorony s Csárdaiskola,  

Epreskert s Őrálló utak sora, 

Aroma-cégér s főiskola –  

s majd később még tovább:  

Szeszfőzde, Északi Külhatár,  

s Diósmalom – száguldó csuklósom ott éppen elértem... 

 

Misztikus, csodás felfedezésben  

telő év kilencvennégye-öte ez,  

s aztán a déli táj:  

Trafóház, Kenyérgyár út, s a Déli Külhatár,  

Centrál Mosodák s Volán telep. 

Busztáblákon: Vamav, Kaev – melyik merre lehet? 

S egy munkásbuszén csak lakonikusan ennyi áll:  

Parkettagyár –  

mikor végre megláttam fasorod,  

s a dimbes-dombos szőlőket rajta túl,  

hol már sárgás aranymező az úr, 

évekre rá, már felnőttkorod robog... 

 

Duránda s Harmadosztály viskóvilága,  

Pece-köz, házromok, zsellérköz-labirintus, Csobánka... 

Az út alatt  

rejtett Mérges-búvópatak,  

s társad, a Nagy-patak főere szel át,  

gyöngyök városa, 

s mellette a malomárok tűnt helye, száz éve már... 

 

Energia szálló, Toronyház, Nyolcvanas s a domb,  

rezegsz szívemben, halk emlékdoromb, 

Vitis, Olimpia – eltűntetek rég, 

– vajon az emlékezetben éltek-e még? 

 

Óriás-zebrák az Egri úton, átkelni féltem zöldre is,  

s a fogasívszerű gyárháztetők a Pesti úton –  

nyomuk sincs ma már, 

helyükön lakópark s bazár...  
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Újították a Kossuthot, 

s a Mátra Volán sárga buszainak kerülni kellett… 

suhantak Solymos felé kettes kórház sárga tömbje mellett –  

Szeptemberben ekkor – iskolakezdet –  

kolompoló teherautók a borforgalmi udvarán,  

hallgattuk szüretzajuk a történelemóra nyitott ablakán. 

 

 

S később: Ferences Könyvtár őskönyv-kincsei,  

serlegcsodás Egyházi Gyűjtemény,  

s kolostornyugalmú udvarának fakocka-kövei. 

Nagytemplom toronytetők – ma újra régik azok –  

s a kis torony hátul, tetőgerincén, s a gót ablakok... 

Fő tér rejtek saroktornya fönn, s a Tűztorony –  

mi lehet bennük? Meglátom-e valaha vajon? 

 

A Kossuth utcán – tudjátok-e? 

piros és kék sarokház, egymás mellett,  

háztestvéreknek véltelek oly régtől benneteket,  

köztetek a zebra,  

odébb játékbolt kék csapja,  

elzártak, tűnt időfolyammal együtt tán örökre... 

 

Öreg, joviálisan görnyedt Urbán-templom tömbje, 

s Erzsébet – gyermekkorom huhogós kísértet- romtemploma-  

ma újra méltón tündökölsz. 

Barátok templomának bensőséges beltere,  

s e kolostortéren Művelődési Ház üvegmozaik-fala  

ível át éveket vele. 

Püspöki templom ófal-kerete, 

s messzebb az ortodox, zártkertje mélyén rejtve el, 

előlem mindmáig titokként rejtekel. 

Wachott - Deák sarok különös ívelése, 

majd kaptass: Május 1. lépcső meredélye,  

s titokzatos utcanév is akadt, hallva:  

Dr. Harrer Ferenc – ki volt ő? utánanézni, rajta...  

 

S ma: Fájdalmas Búcsú, Betlehem, 

Néptáncfesztivál, Bornapok,  

fő téri bódék, sátorok, 

előttük bámész nép ácsorog, 

a míves sajtok íze lassan lelkembe átcsorog. 

 

S ismét a régi emlék ébred: 

Múzeum, mammut-jelképed  

egyhelyben állva lépked, 

kiskorom óriás ősállata, 

ma is őrzöd a rendet, 

s törökmogyorós Orczy-kerted. 

 

 

 

 

 

 

S tovább: bíróság, fogászat, buszvégállomás,  

Szurdokpart, Téglagyár,  

s délen a ,,Kukoricatornyok”: a zöld silók, 

Városgondüzem, Kátéesz, Volán –  

ott végződött akkor a világ, végső fokán...  

az M3-as sávja onnan kéklett tova,  

suhanva vitt az út, felüljárók sora... 

 

Gyöngyös, beleng  friss Mátra-illat, 

hűs hegylevegő jár át; 

egy ugrás a Sárhegy lankavilága,  

szénás nyárillata, ezer vadvirága, 

fénylő napderűje – itt vagy,  

lenn a kisvonat fütyül... 

 

Útcsápok kiágazása széleiden, a tér ürül,  

egy-egy idegdúc még: áruház, gyárüzem, ipartelep 

adják meg külső város-keretedet,  

s hullámzó mezők, szőlők ölelnek a tájba,  

Mátravidék kincse, szép Istengyöngyvára... 
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Fűrész Panna 

Leszel a magányom? 

 

Megcsókolt a magány és körbefont a karja 

Erősen szorított, a szívemet akarta 

Ölelése fájt, beletört a lelkem 

Mégis talán már beleszerettem 

Nem is vágyok másra, csak a csendes hű magányra.. 

Leszel a magányom? 

A legdrágább barátom 

Sótlan létemben mézédes talányom? 

Leszel az életem s néha a halálom? 

Leszel-e viharban védő szélkabátom? 

Leszel a nappalom, a sötét szép éjszakám? 

Leszel gyöngy szívemnek acélpáncélján? 

Leszel a kincsem? A Vágyam? A csillagom? 

Leszel-e fal kinek elsírom bánatom? 

Leszel a jobbom? A támasz? Az egyetlen? 

Leszel ki összeszed ha az élet túl kegyetlen? 

Leszel-e vitorlám? A szárnyam? A szerelmem? 

Leszel az kinek nem kell megfelelnem? 

Vitorlám, kabátom 

Legdrágább barátom 

Édes szép talányom 

Mond, leszel a magányom? 
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Hauk Melinda  

Mit jelent szabadnak lenni? 
 

 

Szárnyalva röpülni egekben cikázni 

Érezni, érteni és szeretve imádni 

Szárnyával lebegni az egész világnak 

Boldogság  kelyhéből nekünk ez kijárhat? 

 

A fülnek hallani, a szívnek érezni  

A dalos madárka énekét érteni 

A madárdal mely megtöri a hajnali csendet 

Csodákkal teli napra ébreszthetsz. 

 

Hegyek ölelésébe fonva 

Minden ember vágyik a tavaszra 

Várja a vadszilva csodás ragyogását 

Egy új kezdet rózsaszínű álmát. 

 

A tündöklő csodákat átélni, érezni 

Ennek a filmnek a főhőse lenni 

Ki csak érezni és szeretni vágyik 

Az teljesen ölelve is fázik. 

 

Nem bánatosnak lenni, mosolyogni szépen 

Ámulni, bámulni a virágot a réten 

Nem bántani a másikban a lelket 

Hisz ő is csak - e világra termett. 

 

Megcsodálni a földön a fűszálat 

Kertben a mezőn az illatos virágot 

Mezőn feküdni, az eget kémlelni 

Szellő suhogását bőrödön érezni 

 

Gyönyörködni az égi táncban 

A felhők szerelmetes násztáncában 

Feltöltődni erejéből a napnak 

Amely világragyogást adhat. 

 

A szivárvány hidjára fölmászni, de épen 

Leülni és föntről figyelni, de szépen 

Magunkba gyűjteni milliónyi csodát 

Melyet majd magunknak adagolunk tovább. 

 

 

 
Bánatunkat-fájdalmunkat begyűjteni egy nagy 

zsákba 

S szélnek ereszteni hetedhét határba 

S a határszélen egy csoda ezt átváltoztatja 

S csillagként az égre ragasztja. 

 

S mikor az éj leszáll és eljő a sötétség 

Nyugalom áraszt el és nem a kétség 

Hálával tekinteni vissza a napra 

Hálát rebegni minden pillanatra. 

 

S ismét nyugalommal kémlelni az eget 

Hold lányának fénye érted repes 

A csillagok neked is ragyognak 

Légy boldog és áldott gyermeke a napnak! 
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Hegedüs Gáspár 

Itthon vagyok 

 

 

Itt születtem, 

Ahol tűz pusztított. 

Kéklő erdő, 

A magasba taszított. 

 

Itt állok mellette, 

S nézek elé. 

Hol egy mamut dübörgött, 

A történelem felé. 

 

Fölöttem tenger, 

Mit felhők festenek. 

Alatta a sásban, 

Récék költenek. 

 

Itt ülök magamban, 

Mátrának völgyében. 

Farkas vért ittam, 

Egy dohos pincében. 

 

Most itt fekszem egymagam, 

Egy szurdok mélyében. 

Most itthon vagyok, 

Egy városnak szívében. 
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Hevér Jánosné 

Ivó napi pincejárás 

 

Farkasmályban jártunk, 

Pincesort találtunk, 

Sok fehér- s vörösbort 

Megízlelt a szájunk. 

 

Egyszer el kell jönnöd 

A távolból Néked! 

Hatalmas fák árnya 

Hűsíti majd széked. 

 

Egész napos műsort 

Immár negyedszerre 

Rendez Ivó napon 

Gyöngyös pincészete. 

 

Vidám táncot ropnak 

Lányok és legények, 

Nem csoda, hisz nekik 

Cigányok zenélnek. 

 

Szomszéd pincészetnél 

Fortyog már a kondér, 

Babgulyás fő benne, 

Lót-fut szegény pincér. 

 

Készülnek a gazdák: 

Borok megmérkőznek, 

Polgármester hirdet, 

Mondja, ki a győztes. 

 

Meg kell ünnepelni 

Miden kéz munkáját: 

Telepítést, metszést, 

Kötést, sarabolást, 

 

Permetezéseket, 

Jó szüretelőket, 

Préseléssel édes 

Mustot készítőket, 

 

Derítést és fejtést, 

Gondos pincemestert, 

Ki sok verítékből 

Gyöngyöző bort termelt. 

 

Minden évben egyszer 

Ingyen kisvonattal 

Gyöngyösiek hada 

Farkasmályba nyargal. 

 

Csodál szép pincéket, 

Áldja mindnek borát, 

Égbe nyúló fák közt 

Jó borok templomát. 

 

 

 

 

 

Gyöngyös,  2007. május 19. 
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Karácsondi Imre 
Ha 
(Molnár G. Krisztinának, 2019. március20 án) 

 

 

ha csend se nincs 

és szó se nincs 

agyvelőn tűzpánt 

vasbilincs 

 

ha hit se nincs 

s társ se nincs 

ha ajtón árva 

a kilincs 

 

ha fegyver sincs 

ellen se nincs 

ha látod nincs ki- 

ért a lincs 

 

akkor a vers 

a vers 

-mint sírás az arcon- 

elindul rángva 

kínba feszülve keservesen 

csattan az agyba 

mint sikoly 

nikkel-balta 

mint suhintás arc előtt 

jön a kard hegye előtt 

jön angyalok szárnytolla előtt 

szemlefogás előtt 

 

jön hővel hideggel 

acéllá kékült nyelvvel 

 

nemesérc-pitykés 

patyolat inggel 

 

jön tágult erekkel 

sírkereszttel 

 

… 

 

halálos sebet ha kaptam 

mindig csak magamba martam 

 

 

 

 

 

hidegre köszörült késen 

párolog lassan a vérem 

 

sárgán vicsorgó ebfogak 

peregnek számból a szavak 

 

a kutya ugat a lánc csörög  

álmában vinnyog és hörög 

 

reggel a Napra vicsorog 

pofáján gennyes nyál csorog 

 

… 

 

arcomra csóvás fény vetűl 

lehellet lélek ha kihűl 

mi marad végűl legbelűl 

 

mi marad 

ha csend se nincs 

és szó se nincs 

ha agyvelőn tűzpánt 

vasbilincs 

 

indul a vers 

mint sírás az arcon 

kínba feszülve keservesen 

 

jön hővel hideggel 

nemesérc-pitykés 

patyolat inggel 

 

… 

 

tépni az egyetlen inget 

gyönyörű halottas-ingemet szaggatni 

széjjel 

 

 

 
arcom ha tükrökbe mártom 

innen és túl a halálon 
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Kóczián Enikő 

„Gungus” legendája 

 

 

Zúgó patak - 

a kőgátak mentén 

az avarok nyomai. 

A patakban gyöngykagyló ragyog, 

 partján fagyöngy virágai, 

s falaink közt osztozkodnak 

az Aba nemzetség fiai. 

Szeretett városunk ott 

Gungus-ként született, 

legalábbis így említik 

az hajdani levelek. 

Dombjain már akkor 

értékes szőlő fakadt, 

levéből zafír színű 

tüzes nedű, 

melyet a tiszta utcákon 

árult a sok kereskedő. 

Szívesen kóstolgatták 

még a törökök is, 

s híres volt piaca 

az egész országban is. 

Gazdagabbak lettünk 

kolostorral, templommal, 

melyet a ferencesek kezei 

alkottak kemény munkáikkal. 

Látogatást tettek nálunk 

fejedelmek, királyok, 

de szerencsére nem sújtottak 

a kegyetlen viszályok. 

 

 
Két évig szedte áldozatait 

a szörnyű pestis 

s áldozatul esett 

Vak Bottyán János 

tábornok is. 

Bár szőlő ültetvényeinket 

a filoxéra  tönkretette, 
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majd belvárosunkat 

a tűzvész szinte 

teljesen megsemmisítette. 

De mégis túléltük 

s városunk újra 

épült, 

szépült 

hála IV. Károly királynak, 

s az általa adott adománynak, 

országos gyűjtésnek, 

 Warga László remek tervének 

s a város akkori polgármesterének. 

Remek helyet faragtak 

a jövő nemzedéknek, 

otthont adtak, menedéket 

hőn Gungus népének. 
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Kis Dániel  

Őszi levél 

 

Őszi levélként hulltam alá, 

Betemetett a hó. Hála  

Magjaként elvetettem a hóvirágot 

És örülök, ha egyszer egy vágott 

Formában megkaphatod. 

Beleteheted vázába egy hétig 

Kiszáríthatod talán egy évig 

Jó lesz a száraz virág, 

De aztán elporlad a földbe. 

Fektess az öledbe, 

Simogass csak, kebledre 

Is vehetsz. Maradnék ebédre, 

Ha a delet üti az óra, kanál a kézbe. 

Limonádé legyen a leves mellé 

Helyezd magad, magam elé, 

Én pedig az által épülök, ha adhatok. 

Veled újra boldog maradok. 
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Molnár Sára  

Úgy érzem… 

 

Néha úgy érzem  

megbántam, amit tettem.  

De igazából csak azt,  

hogy beléd szerettem.  

 

Reggel mikor felkeltem,  

te jutottál eszembe.  

Aztán rájöttem, hogy  

már minden veszve.  

 

Hiszen te már mást ölelsz 

és csókolsz is tán, 

Közben még mindig 

arról álmodok, megbánod talán.  

 

Megbánod talán,  

amit velem tettél,  

S azt is, hogy csak úgy,  

elfeledtél.  

 

Mikor kimondtad, a szívemet  

darabokra törted.  

S éreztem azt, életemnek  

értelme sincs nélküled.  

 

Egész éjjel csak  

zokogtam a szobámban,  

És arra gondoltam,  

milyen jó volt veled minden.  

 

Visszaemlékeztem, 

mikor megismertük egymást.  

És az estére, mikor  

mindent elmondtál.  

 

Úgy öleltél magadhoz,  

ahogyan még senki más.  

Akkor azt gondoltam,  

hogy szeretsz talán.  
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A szemeid csak ragyogtak,  

mikor beléjük néztem.  

És elvesztem  

sötét szemeid nézésében.  

 

De egy pillanat alatt  

szertefoszlott minden.  

És éreztem, hogy  

nincs több reményem.  
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Molnár G. Krisztina 

Korty a végtelenbe 

 

Én csak lobogtam, és te csak lebegtél. 

Itt, ebben a széthordott mindenségben. 

És csak össze kéne újra szakadni, 

mindenért, ahogy éltél, ahogy éltem. 

 

De nem tudnék újra magam maradni, 

sok a kevéssel, az ember belevész. 

Ha nyomodban nem lelnék mit tagadni,  

új útra kelnék, mint kósza tengerész. 

 

Hullám hátán is kockát dob, hatosra 

számít, s hitetlenül rázza ősz fejét, 

ha a vad tenger zöldül haragosra. 

Ne add fel, barátom, új lapot eléd, 

 

meg se nézd, tombolj, vagy tedd meg az Egyet! 

Nyerj, vagy veszíts, kortyolj a végtelenbe!  

Szelíden  közelít a mámor, nevet. 

Mintha szél sodorna felém zizegve… 
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Moravcsik István  

Tegnap este 

  

Mikor az ölembe leültél  

Úgy éreztem lelkem fél 

  

Fél mint gyermek a sötéttől 

Az elkapkodott rossz döntéstől 

  

Néztük a csillagokat az égen  

Eközben a tettektől féltem 

  

Féltem, nehezen bár, de megtettem 

Aztán a szemedben néztem  

  

És ott akkor csak te léteztél  

Körülöttem megállt 

Létezni a nyüzsgő lét. 
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Réti Tamás 

Időszámításunk kezdete  
/Beginning of Our Times/ 

 

Ha már csak egyetlen szusszpercem maradna 

ebből a zordon titokFöld ölelésből, 

azt is VeledMelletted tölteném, 

ez a Tőled kapott aranyló ikonkép szívkárpitomra varrva 

Gyógysugarat vet 

régi, letűnt rombogaraim nyizsgő bolyából, 

a Tökélyvezette széles Rend bársonypalotájába. 

Nem volt és nem lesz olyan ember még egy, akinek lábai elé letenném  

napsugárviasz éltem rezgőtoll kulcsait,  

vedd és vidd, 

amim játékként most épp velem van Tiéd, 

a legjobb hely számukra jázmingyöngyVilágod. 

Azon gondolkozom mit adhatnék cserébe  

e DeLuxe Életért, Asszonyért, Gyermekekért, víg napokért, 

valahányszor megmerül kérdéseim 

kopott bádogpohara  

Fennvaló Bölcsességed tisztánhűs vizében, 

abrakolt válaszparipák vágtáznak ki fejemből hogy mind megüljem őket. 

Hátizsákom megpakoltam már a Köszönöm aranytégláival oltárnak,  

mormolva a reámcsomózott lélekzsinórmérték: 

adj míg adhatsz, 

szeress, amíg szerethetsz, 

követlek, vigyél Magaddal, 

ez az Út Fényes, 

Igazra dalolt  

és Miénk. 
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Som Alexandra Judit  

Úton 

 

Fáradt reggel felkelve látom 

Nincs már senki itt a világon… 

Csak én a semmi ellen 

Lehet csak jobbnak kellett volna lennem? 

De nem hagyom, esküszöm földre s égre, 

Ha elhagytak, felállok és megtalállak Téged. 

Ne legyek itt már egyedül soha 

Mint egy kitagadott, hű mostoha 

Ne legyek itt, de mégis hol lehetnék? 

És a többi emberrel mégis mit tehetnék? 

Néma szava nem ér soha hozzám 

Halk beszédemmel csak magamat kínoznám. 

De nyitom a szemem és felkelek újra, 

Nyomokat látok az úton, a porban 

Rálépek én is, de hirtelen megállok, 

Süket füleimhez egy hang kiáltott: 

Ne tedd, Neked más utat kell járnod! 

Ez csak a te saját világod. 
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Szabó Anita 

Madár 

  

Madárnak születtem, égszínkék tollakkal, 

apró testemben hatalmas szívvel. 

Szabadnak és féktelennek, hangosan dalolva, 

ágról-ágra szállva-, életre hangolva. 

  

Tépték szárnyam. Kalitkába zárva, 

fekete lepellel takarva, sárral dobálva 

akarták tiszta énekem csitítani, 

tollaimtól fosztani, szívemet fagyasztani. 

Harcomat megvívtam, győzelmet arattam! 

Szárnyaim gyógyulnak-, szállok a széllel, 

Szállok a hóeséssel-, a fényben élek. 

Apró testemben égszínkék szívvel. 
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Szarka Lili 

Szeretet 
 

Szeretet hmm, mit is tudnék mondani 

Ezt talán szavakba nem is lehet foglalni. 

Lehet csak egy szó, de minden benne van, 

Egy szóban a világ összes gondolata. 

 

Valakinek egy nézés vagy pillanat, 

Másnak egy személy vagy illat. 

Mindenkinek mást jelent a szeretet, 

De mindben lehet lelni egy közöset... 

 

Hozzánk fűz egy fontos emléket. 
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Vági Katalin 

Négy évszak 
 

Tavasz 

Mikor (ki) virágzik a mandulafa… 

Mikor virágzik a mandulafa, 

A szerelem érzése rám talál. 

Ez talán a tavasz sugallata. 

A szívemben valami motoszkál. 

Légy csak az enyém, akarlak drágám! 

Miattad elég régen szenvedek. 

Szeress, csókolj! Érjen szádhoz a szám! 

Miért nem vagy velem, ha tetszem neked? 

A láng, ami bennem van irántad nő. 

Hova tűntél el, mint a bárányfelhő? 

Nézz rám! Előtted áll az igazi nő! 

Te is igazi férfi vagy, igazán megnyerő! 

Mikor kivirágzik a mandulafa. 

Akkor a szerelem érzése rám talál. 

Ez talán csak a tavasz sugallata. 

A szívemben valami megint motoszkál. 

 

Nyár 

Nyáron 

A Nap nyáron úgy szórja szét aranyló sugarát, 

Ahogyan a mézben látni szemed csillogását. 

Megannyi gyönyörű kislepke száll fent az égen. 

Tükörképük mikor leszállnak, ragyog a vízben. 

Röpül a sok virágpor, ha leszállnak a réten. 

S mikor feketébe öltözik az egész éj, 

Hullik a felhő könnye, dörög, szinte lángol az ég. 

Magasban vörös és fekete egymáson erőt mér. 

E csodálatos látvány egy nagy zuhét persze, hogy megér. 

Viszont nem tart örökké, pár óra múlva véget ér. 

Újból mosolyog rád a Nap, de te nem nevethetsz rá. 

Ha beszélni tudna, elmondaná, mért ér mindig rá. 

Miattad ég a tűzgolyó oly fáradtan, de boldogan, 

És csakis érted csicseregnek a madarak vidáman. 

Nem érted, téged szeretlek? Bízz bennem nyugodtan! 
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Ha Te nem lennél, a világ hideg lenne, kietlen. 

Azt hiszem most már Te vagy a mindenem, ez hihetetlen. 

Miattad nyílik ki a tengernyi, szép kisvirág a réten. 

Merre jársz, nyomodban új élet, teljesen más világ éled. 

Az elhervadt kisvilág találkozik veled és újra ébred. 

 

Ősz 

Olyan voltam… 

Olyan voltam én, mint a langyos szél, 

Ki a Mátra dombjain csak neked zenél. 

Kottáddal hirtelen jöttél, majd végleg eltűntél, 

Mint langyos szél, és a fény október elején. 

Olyan voltam én, mint a szivárvány, 

Néha pompázik színesen, majd halvány. 

De ha kellett ott álltam melletted, 

Kiönthetted nekem a lelkedet. 

Olyan voltam én, mint a rózsaszál, 

Virultam, mert szerettél… majd elhagytál. 

Elmentél hideg, őszi délután. 

Nélküled is boldog vagyok talán. 

Olyan voltam én, mint a napsugár, 

Ragyogtam, de magával ragadt az ár. 

Bárhová sodort, jó irányba járt, 

Mert megtaláltam, ki csak reám várt. 

Ki mellett újra olyan vagyok, mint a langyos szél. 

Még hosszú ideig hangom csak neki zenél. 

Nem tűnök el soha úgy, mint a szivárvány. 

A napsugárban vagyok, egy viruló rózsaszál. 

 

Tél 

Legyen tavasz 

Legyen tavasz a természetben, 

S idebent az én szívemben 

Odakint az idő hideg. 

Nem tudok gonosz lenni, rideg. 

Süssön Nap a sötétlő égen, 

S tavasz legyen a szívemben. 

Nincs senki, ki engem megértsen. 

Ki vagyok borulva egészen. 
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Ahogy fák levelek nélkül, 

Rajtam is nagy magány ül. 

Hisz még mindig nem lehet enyém. 

Nekem csak egy maradt, a remény. 

Talán majd egy szebb idő jön el, 

Amikor már ő nem érdekel, 

Nem nézek félve a szemébe, 

Nem szólok hozzá a vesztemre. 

De jeges, fagyos minden, 

Számomra még az egyetlen, 

Ki felolvaszthatna engem. 

Úgy látom nekem nincs kegyelem. 

Legyen tavasz a természetben, 

S idebent az én szívemben 

Süssön Nap a sötétlő égen, 

S tavasz legyen a szívemben. 
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Zilai Izabella 

Láng 

 

Tüzet szórt az Isten, 

 

A szikrát 

Elvetette, mint csírát… 

A Földben gyökerezzen, 

Lobogjon lángként legbelül, 

Merítsen a lélek,  

Tápláljon életerőt, 

S ha kell, tisztítson a belső tűz. 

A Teremtő kezéből 

Teremtő kézbe 

Hullott őselem, 

Mit nem fújhat el jövő s „menő”jelen,  

Nem egy percre szól, 

Nem csak duruzsol,  

Nem legyinti el vágy, elmúlás. 

 

Végtelen! 

 

Örökkön-örökké fellobban a láng, 

Mint magból a szár,  

Széthinti sziromszikráját. 

 

Kinyíló Életvirág. 
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Vioralikné Németh Rozália 

Tizenhárom év boldogság Benháton 

 

Csak az tudja, mit jelent Benehát, ki a Bene-patak rozoga fahídján valaha 

átsétált. 

Mintha véget érne a megszokott földi; hívogat  

az erdő benne megpihenni. 

Rögös, poros út visz szelíden fölfelé, és a  

tetőre érve csodát tárjon elém. 

Bármerre tekintek, szemem – szám elámul: paradicsom - idill, ami elém tárul. 

Hármas meseút csábít e táj rejtelmeibe,  

de csak egy az enyém, mely hozzád elvezet. 

Balra a Kékes büszke látványa, 

jobbra a lilaakác menyasszonyi csokra. 

Középen indulok, hol szerény kis virágok  

tarka kavalkádja. 

Simítja homlokom szellő fuvallata,  

benne orgonaillat bódító varázsa. 

Így üdvözöl engem a Teremtő élő üzenettel; betölti lelkemet, testemet egészen. 

Itthon vagyok végre titkos Benehátom!  

Az utca végében vár rám kicsi párom. 
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Pásztor Piroska 

Számvetés 

 

Összeraktam levedlett bőröm 

elhullatott darabjait, 

emlékek pergamenjét őrzöm, 

elrejtve tarka-szürke titkait. 

 

Nehezebb terheimet ledobtam, 

így talán könnyebb a lépés,  

tán rövidebb út lesz a járatlan, 

göröngyöktől mentes, békés. 

 

Kagylók igazgyöngyét elloptam, 

zsebemben gyűjtöttem apró kavicsot, 

a gyöngy  üveggé vált, hát eldobtam, 

s a kavicsokból építettem holnapot. 

 

Más javait soha nem kívánva 

irigy szemek elől büszkén kitértem, 

álmodón, folyton csodára várva, 

magamban bízva  hittel reméltem. 

 

Mögöttem sorjázik sok régi emlék, 

lelkembe égett színes csodák, 

ölelő karok, mélytüzű szemek, 

örömtől, s könnytől égő éjszakák. 

 

Nyitott szívvel lépek, de ki tudja… 

hisz oly bizonytalan a lét, 

nem firtatom, nincs ki ezért jótáll, 

gyakran takarja felhő a fényt. 

 

Ha majd szürkén terül rám az alkony, 

elfogadom, elengedem a fényt, 

magammal viszem az élet ízét, 

e gonosz, mégis csodás  életét. 
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Kathona Brigitta 

A gyöngyösi határban 

 

Aranytáblákon a zöldellő ének, 

Mit kongat a súlyos bronzharang. 

Magasból csodás e lüktető élet,  

Karcsú kis tornya hírt ad az égnek, 

Hogy errefelé még él magyar! 

Aranyzöld vessző, ezernyi tündér 

Bíbor nedűvel kelti dalát. 

Szelíd őzcsorda jön itatóra, 

Friss hegyipatak forrásvizet ád. 

Mátrai hegyek körkoszorúja 

Erős palóc népét védi,  

Új utat épít, lebontja a régit, 

Szellemét ég felé repíti. 

Szép Máriácskánk hófehér ruhája, 

Csengő-bongó hangja: védő talizmánja 

Kis Magyarországban gyöngyösi határnak 

Itt, a világ közepén! 
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Ipacs Mária Katalin 

Koratavasz a Gyöngyös pataknál 
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