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 ÚJ VETÉS

Kenyeres Mária 1973-ban született Mezõváriban. Az elemi iskolát 

szülõfalujában, általános iskolai tanulmányait a Beregszászi 8. Sz. Középiskolában 

végezte, utána sikeresen felvételizett a Munkácsi Tanítóképzõbe, majd az Ungvári 

Állami Egyetem magyar nyelv és irodalom szakára. Tanári pályáját Badalóban 

kezdte, késõbb a Beregszászi 8. Sz. Középiskolában és Mezõváriban tanított. Jelenleg 

a Kárpáti Magyar Krónika szerkesztõje és a Beregszászi Zrínyi Ilona Középiskola 

magyartanára.

Verseket és novellákat 15 éves kora óta ír – „kedvtelésbõl”. Néhány verse már 

megjelent a Szivárványban és a Kárpáti Igaz Szóban.

KENYERES MÁRIA

HANGULAT

Ha elmennék

az Ung-partra sétálni

– eljönnél velem?

Szememmel szeretném

a jövõ-menõket

– szeretnéd te is velem?

Egy padra ülve megmártóznék

pazar tavaszi fényben

– fürödnél velem?

Tépett emlékekbõl

új hitet szõnék

– segítenél nekem?

A folyóban meglátnám

új tükörképem

– megnéznéd velem?

Utána virágot szednék,

illatos-tavaszit

– szednéd te is velem?

Útban hazafelé építenék

egy új világot

– ha lenne hozzá hitem.

ENNYI KELL

Száj szögletén vajúdó mosoly,
égkék-tiszta tekintet,
elfelejtett legyintés,
ki nem mondott igen,
szárnyasan rebbenõ sóhaj,
pompás színdobbanás,
egy apró, meleg szoba
– ahol elnyújtózik a béke –,
Isten kacsintása,

rózsaszínû remény 

csillanása 

a homályba omló égen.

Ennyi kell. Hinni:

lesz holnap,

szerelem

– reggel újra

teérted is

felragyog a nap.
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UTÓREZGÉSEK

Elsõ év

Ma újra láttalak.

Szíved kristálya megrepedt belé.

Egy ártatlan vércsepp

hullt az enyémre, s lett enyészeté.

Második év

Ma újra vártalak.

Egy sápadt sóhaj köszönt csak vissza,

benne szûkölt minden, 

ami voltál és lehettél volna.

Harmadik év

Ma újra hívtalak.

A múlt összehúzta szemöldökét,

s egy pillanat alatt köddé oszlott,

ittsemvolt semmivé.

Negyedik év

Ma újra néztelek.

Kevés maradt belõled, tán semmi.

Itt voltál, éreztem

illatod. Megérte messze menni?

Ötödik év

Ma újra eljöttél.

Fürkésztem arcod rezdüléseit.

Dadogva kérleltél.

Hazugságból épültek sejtjeid.

Hatodik év

Ma újra megszánlak,

mert rád talált méltó büntetésed:

már csak engem szeretsz,

ki oltom kínját a szenvedésnek.




