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Nagy Betti

Évszakaim

Tavasz

tudom, hogy baj van, mikor elhanyagolt szobanövényeim durcás árnyékot sírnak a falra, és ké-
pek potyognak le arról önkéntesen nagy zajjal, mikor belebotlok két napja már a szoba közepén 
hagyott porszívóba, mikor nincs türelmem leporolni,  kordában tartani ezt a lakást, mikor nyög-
sikít a kanapé, ha  ránehezedek  szombat délután, és a TV-t benyomva egy másik világot bámulok 
már, mikor megzavar ez a túl korán jött tavasz, akkor azt a ravaszt, kellene meghúzni már

Nyár

ja!  - mondom szalutálva az utánam igyekvőknek és kamikazeként ugrok bele a nyárba, hogy 
fürdessen és mosson le most azonnal a nap, és csillogjon bőrömön a kétfaktoros napolaj, és szik-
rázzon a tó, és apadjon vízszintje, hogy a büféből pár sör után visszafeledkezve csodálkozzam rá, 
hogy nem vitte el az ár törölközőmet, hogy minden úgy van, és marad, ahogy hagytam, ahogy 
Nissan-gardróbomból elővarázsoltam – nyár!   

Ősz

döbbenek rá ebben az avart rugdosó novemberben, hogy korán jött a hideg, hogy nincs kire-mire 
várni, hogy kézfejem csak zsebemben talál valami meleget, ami elég kevés, de hál’ isten szórja a 
szél a szemetet itt a lakótelepen, és én tévedek újra el, várva arra a hülye hóra, ami befedi ezt a sok 
árulkodó itt lakót és végre azt a sok színt, ami ebben az avarban zavar

BALATONFÜREDI SALVATORE QUASIMODO EMLÉKDÍJ

Balatonfüred Város Önkormányzata ismét meghirdeti verspályázatát a Salvatore Quasimodo Emlékdíj 
elnyerésére. Valamennyi pályázó két magyar nyelvű, kiadatlan, más pályázatokon nem díjazott és nem 
említett művel vehet részt. A pályamunkákat gépírással 5 példányban kérjük eljuttatni 2015. május 31-ig 
a következő címre: Polgármesteri Hivatal 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. A kettőnél több verset 
beküldők pályázatát, illetve a csak egy példányban küldött pályázatokat nem áll módunkban figyelembe 
venni.  Valamennyi beküldött példányon kérjük feltüntetni a pályázó teljes nevét és címét, a borítékra 
írják rá: Quasimodo költői verseny. A beküldött műveket nem áll módunkban visszaküldeni! A pályázaton 
első díjas költemény szerzője elnyeri az Emlékdíjat, valamint ösztöndíjban részesül. A zsűri a fődíjon kívül 
más díjakat is kiadhat. A díjkiosztót 2015. szeptember 5-én  a Salvatore Quasimodo nemzetközi költőtalál-
kozó keretében, a 17 órakor kezdődő gálaesten -  a  zsűri jelenlétében  - tartjuk meg.  


