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Kedves olvasó!

Örülök..,  hogy ezen összeállításom k..ezébe  k..erült  (virtuálisan persze),  remélve,

hogy ezek.. a k..épek.. és gondolatok.. talán olyk..or ismerősök.. lehetnek...
Tudom, hogy ak..varelljeim verses gondolataim illusztrálására hivatottak.., mégis

hadd legyek.. most formabontó, s mint ilyen, hadd mondjam, hogy itt a k..épek.. szü-
lettek.. meg hamarább. Régebben, de az emlék..eim frissek.. és elevenen élnek.. bennem,
amit megszületésük..k..or éreztem, és amit ezúton vetettem papírra (mit nem mondok..,
k..épernyőre persze).

Ez a digitális világ!

Kezdetben idegennek.. éreztem, de mára már megszelídültek.. elutasító érzéseim,

mivel sok.. hasznos és szép dolog is megszülethetett általa. 

Ak..varellfestő vagyok.., bár sohasem gondoltam volna, hogy valaha is ecsethez

nyúljak... Különös ajándék..a életemnek.., hogy építész szak..mám után a természet sze-

retete Égi és földi segítséggel mégis erre az útra terelt. Nehéz élethelyzetek..ben sok..

mindenen átsegített, örömet adott és ad manapság is.

A versek..et mindig szerettem. Gyermek..k..oromban és fiatal felnőttk..ént írogattam,

de ezek.. megmaradtak.. a próbálk..ozás szintjén.

Így aztán most összek..ötöttem a k..ettőt, meghagyva, hogy támogassák.. egymást.

Tartalmas időtöltést k..ívánok..!

Molnár Kati

Elérhetőségem:

molnark..atifesto@gmail.com

06-20-492-1112

mailto:molnarkatifesto@gmail.com


Pillanatkép

Susogó sás k..özt haladok..,

áldom ezt a pillanatot,

lemenő nap, víz alattam,

milyen szép így, alk..onyatban

A horgászok.. stégen, csendbe,

mind a halak..at figyelve,

lesbe állnak.., várnak.., várnak..,

ideje már a k..apásnak...

Vadk..acsák.. már hazatértek..,

lassan betelnek.. a fészk..ek..,

hal ugrik.. a levegőbe,

nagyot csobban a víz tőle.

Hínár húzza a lapátom,

olyan jó most, azt se bánom,

behunyt szemmel is azt látom,

milyen dolgom a világon.

Fújdogál a langyos szellő,

égen egy-k..ét k..ósza felhő.

Mit fütyül a nádi rigó?

Azt fütyüli, hogy élni jó!



Falusi séta

Kicsi ház a faluvégen,
száradó ruhák.. k..ötélen

lengedeznek.., hajladoznak..,
csók..ot intenek.. a napnak...

Örülök.. a napsütésnek..,
a természet adta fénynek..,

a ruhák..nak.. friss illatát
szellő viszi és adja át.

Nincs itthon a ház lak..ója,
csendes most e k..ies porta,
de színek..nek.. varázsában

k..épnek.. megjelenni láttam.



Ámulat

Csak.. állok.. és nézem,
ahogy ott magasodik..
földbe gyök..erezve
a horizont felett.

Mózes évnyi cédrus,
örök.. zölden áll a
csupasz fák.. k..özött
egyedül sem magányos.

Vastag ágai az
égnek.. k..apaszk..odnak..,
hogy aztán sóhajtva
ölelésre hulljanak.. szét.

 



Milyen kék

Milyen k..ék.. az őszi ég,

hogy festeném, ha festenék..?

Ez a k..ék.. nyugalmat áraszt,

bék..és, szelíd színétől

oldódik.. a bánat.

Érzéseim messze járnak..,

milyen mélység, milyen távlat!

A k..ék..en túl vajon mi várhat?

Ősz van, hull a fák.. levele,

az Idő bak..tat, s én is vele..



Látomás

Magasba fenn, a felhők.. felett,

fények.. szűz birodalmában,

szemem a távolba merengett

s szívem beléremegett,

mert Istent megérezve láttam. 



Tánc

Körben álló nyújtózk..odó ágak..
hajlongnak.. a messzi mosolygó égre,

magasba feltörő, szédítő vágyak..
táncot lejtenek.. az égi zenére.



Izzás

Izzik.. a levegő, izzik.. az erdő,
vöröslő ég alján vörös a felhő,
égő alk..onyat borítja a fák..at,

minden élő most csak.. vöröset láthat,
bennem is minden vörösen k..avarog,
vörösek.. a fények.., vörösek.. a zajok...



Ellesett pillanat

Sötétedik.., de

a nap még egyet villant, s a Hiltont megtalálta,

csillogó fényt varázsolt üvegablak..ára,

és k..oraesti órán, mint k..ésőn jött öröm

verődött rá melegen egy k..opott ház falára.



Regéc

Romok.., romok...
Kő és homok...

Vár volt egyk..or, hajdanán,
Rák..ócziak.. fényk..ora.

S k..apaszk..odva fel a hegyre,
a romok.. mögül k..ilesve

a Zemplén csodálatos tája,
életet hirdető élő világa!

Emberek.. veszte, s a vár pusztulása,
dicső múlt, volt, elmúlt.

Ám a zempléni táj éltető ereje
megmarad nek..ünk.. mindörök..re!



Versválasz

Csodállak.., azt mondod csodállak...

Hát k..atedrális vagyok.. én,

vagy fenséges hegyorom,

lenyugvó, izzó napk..orong

elsimuló, lágy hullámok..on,

óceán morajlása dagály idején,

piramisok.., Velence, s megannyi csoda,

s engem csodálsz,

nem lehetsz ily ostoba.

Én élek.., létezem,

lük..tet és ver a szívem,

hidd el beérem k..evesebbel

fogd k..ezemet szorosan,

szeress és ne engedd el.



Magány

Lombszínező ősz a parton,

egy k..is balatoni emlék..,

jó lenne visszamenni, hisz

vidám volt a k..orzó nemrég. 

Bár bezárt a halsütő is,

árbocok..on nincs vitorla,

nem látni már fürdőzőt sem,

s hideg most a víznek.. fodra,

de a fények.. szépek.. nagyon

s a sirályok.. fennen szállnak..,

k..övek.. s hullámok.. zenélik.. 

búcsúdallamát a nyárnak...



Október

Ősz fon k..oszorút a tájra,
pereg a sok.. színes levél,
k..orábban pihen le a nap
és egyre k..ésőbb, amik..or k..él.

Még szórja fényét, melegét,
sugara még bearanyoz,
simogató melegsége
lelk..edbe még örömet hoz.

Ősz fon k..oszorút a tájra,
színesedik.. a világ,
messziről áldó zene hallik..,
álomba ringatóznak.. a fák...



Virrasztás

Éjszak..a van, csak.. a hold világít,

fényes a hold ma, csillagos az ég.

Mért néz, mit üzen pislogó fénye,

álmomat miért szedi szerteszét?

Telihold van, gyűrött a tak..aróm,

szemem éber és k..erül az álom,

sok..á lesz még reggel, jaj sok..á,

legalább a hajnal jönne, úgy várom!



Kitárt szívvel

Mik..or megdermedt az utolsó levél a fán,

és a fáradt sóhaj is megtörve alászáll,

mik..or elmennek.. melletted k..özönyösen,

mik..or már a pohár sem marad meg k..ezedben,

nincs ak..i meghallgasson, szeretetet adjon,

ak..k..or fogd meg k..ezét szorosan és bízón,

s k..érjed k..önyörgőn az egyetlen égi Erőt,

a téged k..ezdettől is oly nagyon szeretőt,

Uram, segíts!



Remény

Ködpárnán ül a nap,

hordoz sok..-sok.. sugarat,

hiába nyújtóznak.. a fák..,

nem érik.. el a nap sugarát.

De lám, egyszer váratlan, hirtelen

egy fürge sugár mégis csak.. ott terem, 

mely áttörte magát a szürk..e tengeren.



Féltő szonett

Öreg szemek.. a dombháton,

őrizői e szép tájnak..,

fényben fürdik.. a domboldal,

s a nap vigyázza a házat.

Öreg már a szalmatető,

fala vályog, régi az is,

nincs ak..i viselje gondját,

gazdája már mióta nincs!

A nap azért beragyogja,

amíg ember arra nem jár,

addig erre ak..ad gondja.

Nem mehet így veszendőbe,

hiszen ez is örök..ségünk..,

múlt beszédes őrizője.



Egyszerű vers

Fullasztó pára a levegőben,

jó lenne sétálni az erdőben,

csak.. odáig sok..at k..ell még menni,

felfelé az út fárasztó tud lenni,

jó lenne már végre megérk..ezni,

a k..iserdő padján megpihenni,

az ismerős fák..at megölelni,

 végre jó nagy levegők..et venni.



Regélős

Egy, k..ettő, három, négy
k..icsi lányk..a hová mégy?
Nem megyek.. én messzire 
csak.. az erdő szélibe.

Egy, k..ettő, három, négy,
k..icsi lányk..a hová mégy?
Nem megyek.. én messzire,
csak.. az erdő felibe.

Egy, k..ettő, három, négy
k..icsi lányk..a hová mégy?
Nem megyek.. én messzire,
gesztenyefa tövibe,
odamegyek.. pihenni,
gyök..érálmot aludni.



Girbe-gurba

Girbe-gurba budai utcácsk..a,
lépcsős, nyak..törő k..ock..ak..övek..,
ódon hangulat, nek..em tetsző
házak.., k..apuk.., erk..élyek.., ereszek...

Botladozó cipők.. a k..övek..en,
őszi levelek..et gyűjtő k..is gyerek..,
k..ék.. ég ül a sárga levelek..en,
s a k..ertek.. fái felém lengenek...

Sok..at néztem a k..órházból rájuk..,
az utca fentről még meredek..ebb,
mi lehet itt télen, fagyos időben,
hogyan k..özlek..ednek.. az emberek..?



Rejtelmek

„Rejtelmek.., ha zengenek..,

őrt állok.., mint mesék..be”,

fenyők..nek.. sűrűjében

Attila jár eszembe.

Sárgult tűlevelek..en,

mint puha szőnyegek..en

álmodozva lépk..edek..,

fenyők..nek.. illatából

mély lélegzetet veszek...

A nap csak.. néha tör át

s űzi el a félhomályt. 

Most őzek.. vágtatnak.. el,

az Osztredok.. már k..özel.

Egyre ritk..ább az erdő, 

a nap többször jön elő,

fény veri fel a szik..lát,

k..öszöntöm József Attilát.



Balatoni csend

A k..ik..ötőben, ahol sétálok.., 

lehorgonyozva a vitorlások..

rendben állnak.., sorsuk..at megadva

móló mellett, jól nevelten, sorba.

A nyarat álmodják.. vissza még,

a szabadság bódító ízét,

a hullámzó tengert, a k..ék.. eget,

a gyermek.. zsivajt, a fellegek..et,

mind azt, mire emlék..ezni is jó,

 mind azt, amit most betemet a hó,

míg el nem jön a várva- várt idő

s vitorlát bont a tavaszi szellő,

az árbocra sirályok.. szállnak..

s mindenk..i örül, örül a nyárnak... 



Hóvilág

Hófödte most a táj,

fenn a szik..la, lenn a város,

 minden tiszta, és világos,

mint rézk..arc, a háztetők.. sora,

lak..óházak.., villamos, isk..ola

s a hegyek.., mik.. k..örülvesznek..,

emberszívet melengetnek...

Csik..ordul a hó lépésem nyomán,

csillogó k..ristályok.. a szik..la oldalán,

a fűszálak.. hegyén a fák.. levelén

a napfény táncol, ömlik.. a fény.

Mesevilág, sok..áig nézném én,

de elbújik.. most a nap,

s elül a fény a szik..la peremén.

 



Pilis

Pilisi utamon járva,
hátrahagyva város zaját,
menek..ültem k..i a zöldbe,
a vadregényes Apátk..úti völgybe.

Átk..eltem a patak.. hídon,
folytattam megk..ezdett utam,
néztem, a víztük..ör csillogását,
hallgattam a víznek.. zubogását.
Jobbra szik..lába gyök..erezett fák..,
a szurdok.. völgy csodálatos világ.

A légben fek..ete gólya szállt most,
igazi csoda, hogy ilyet látok..,
s jóízű forrás is ak..adt bőven
a regényes Apátk..úti völgyben.

Zúgók.., tavak.. váltak..oztak..,
pisztrángok.. is lubick..oltak..,
bék..és csönd lengte be az erdőt, 
dicsőítve a Teremtőt,
ahol áradt  a szépség bőven,
a vadregényes Apátk..úti völgyben.



Séta a parkban

Szeretem ezt a k..épemet,

s benne minden, mit szerethetek...

A napsütés, a lombok.., a fák..,

fák..on a k..éreg, és az ág,

a nádtetős k..is k..erti ház,

s benne mit e k..épen nem találsz,

de én tudom, hogy ott van,

a nyár, az illat, a madárdal,

az öröm és a sóhaj

születés és elmúlás,

álmok.., vágyak.. s valami más, 

ami k..i nem fejezhető,

ami csak.. megérezhető,

ami ott van minden látható

és minden nem láthatóban

A Szeretet és a Remény! 

Hogyan is felejteném!



Fohász

Ma elnéztem a nyárfa lombját
ahogy az alk..onyi sugárnál

ünneplőbe öltözött,
s a rezgő nyárfa – levelek..től

szívembe bék..e k..öltözött.

Csend és nyugalom
nyugalom és bék..e,

szívem hálájával telten
néztem fel a magas égre.



Október végén

János emlékére

Szüretek.., bográcsozások.., iszogatások..,

sok.. jó, beszélgetős együttlét,

visszaemlék..ezés a régi isk..olára.

De hová lett mindez mára?

Zalagyöngyét szüreteltünk.. meleg napon,

jól emlék..szem, egy póló volt rajtam,

szabad voltam, szabadban, szabadon.

Nagy szemű fürtöt tartottam k..ezemben,

mézédes illatút, mosolygó fürtöt.

(Kép őrzi, bizonyság), csattogtak.. az ollók..,

teltek.. a puttonyok.. vidám szemek..k..el,

s az az áldott ok..tóberi nap.

De mindez mára hol maradt?

Azok.. a barátok.. elmentek.. régen,

mostanra csak.. emlék..ük.. él.

Képek.. idézik.. fel az elmúlt évek..et,

nyarak..at, őszök..et s a telek..et,

mik..or k..int a zimank..ó, de a présházban

összeért a meleg, pörk..ölt illatával.

Hideg s hó volt, de bent nem éreztünk..

csak.. nyugalmat, hisz baj mink..et nem érhet,

mert semmi, de semmi sem érhet véget.



Ádvent

Ádvent, szent idő, az Úr jön el,

k..észülődni, k..észülődni k..ell.

Zöldből ágask..odó gyertyafény

hív és húz. Születőben a Remény!
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