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BENEDEK-NIKLI HUNOR  

 

Haiku a fájdalomról  

 
a fájdalom az 

ami széttépdesi a  
szíved és lelked 
 

 
József Attila 

 

Budapesten, 1905. április 11-én született, 
ez a dátum a költészet napja lett. 
Költő lett 14 évesen már, 

a magyar irodalom nagy alakjává vált.  
 
Apja, aki szappanfőző munkás volt,  

egy boldogabb jövő reményében elhagyta a családot. 
Édesanyja, Pőcze Borbála egyedül maradt, 
ezért Etát és Attilát nevelőszülőkhöz adta. 

 
Öcsödön nem ismerték azt a nevet, hogy Attila, 
míg ott élt, úgy szólították: Pista. 

Mikor visszatért Pestre, a csavargó életet választotta, 
a rossz körülmények miatt dolgozott az első világháborúban.  
 

Anyja halála után Eta vette gondozásba, 
Attilát ő taníttatta, támogatta. 
Rövid életében nem lelte az igaz szerelmet, 

mindezért szenvedett oly sok lelki betegséget. 
 
Sok verseskötete jelent meg az évek alatt, 

szomorúságát, bánatát ezekben leírta. 
32 évesen borzalmas halált halt: 
Balatonszárszón elütötte egy vonat.  
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Anya, a konyha művésze 
 
Hétköznapokon várom már a hétvégét, 
hogy ehessem anya nagyon finom főztjét. 
Válogatós az én családom étel terén nagyon,  
ezért minden vasárnap ugyanaz van az asztalon.  
 
Első fogás az étlapon a finom húsleves,  
melybe anya sokféle zöldséget beletesz. 
Gyökeret, zellert, karalábét és sárgarépát, 
s amit mi nem szeretünk: krumplit és hagymát. 
 
A többi fűszert, ami belekerül, titokban tartja,  
szerintem pont attól finom az íze és illata. 
A grízgombóc készítése még anya előtt is titok, 
amikor apa készíti, a konyhában tartózkodni tilos.  
 
Előkerül három tál, benne liszt, morzsa és tojás, 
laposra veri a húst, és én készítem a bundát.  
Egyiket a másik után teszi bele a forró olajba, 
de szerintem egyszerűbb lenne, ha az ablakon kirántja.  
 
Közben előkerül a krumpli és az éles kés, 
meg kell hámozni, ehhez kell egy ügyes kéz. 
Anya ujjára vigyázva egy-kettőre végez vele, 
kész is a krumplipüré tejjel és vajjal kikeverve. 
 
Sürög-forog  még egy kicsit a konyhában anya, 
majd spagetti is kerül (nagy örömünkre) az asztalra. 
Én reszelem a sajtot, ő főzi a hosszú tésztát, 
helyettesítem  neki az összes kuktát. 
 
Reggeltől délig főz, süt az egész családnak, 
délre még csodás terítéket az asztalra tálal.  
Miután mindenki megebédel és jóllakik,  
köszönetképpen az összes fiú rakodik.  
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Haiku a boldogságról 
 

a boldogság az 
amikor azt érzed hogy  
pehelykönnyű vagy 
 

 

A kis hóvirág 
 

Egy kis, álmos magocskát az sem érdekelte,  
Hogy jeges földtakaróját a nap felmelegítse. 
Tapasztalatból tudta, a hótakaró még ott lesz,  
Ezért gondolta, hogy még tovább pihenget. 
 

Hirtelen riadt fel álmából, érezte: elkésett, 
Jeges leple eltűnt, nagyon melege lett.  
Sejtjei újra élettel teltek meg, 
Ezt az érzést nagyon szerette. 
 

Az áttörés soha nem ment ilyen nehezen,  
Olyan érzés fogta el, mintha benne lenne egy ketrecben. 
Áttörő sikerét nagy döbbenet koronázta, 
Fehér-szürke komor színei helyett színpompás kavalkád fogadta. 
 

Az a természetes sokszínűség, mint szivárvány az égen, 
Volt itt mindenféle virág, szarkaláb, pipacs és tikszem. 
Búzavirág, szellőrózsa és az aranyvessző sárga virágai, 
A szeme előtt bontakoztak ki a fű zöld színének árnyalatai. 
 

A madarak csicsergése vidám dallammá állt össze, 
Elmondhatatlan örömet és boldogságot érzett. 
Legszívesebben táncra perdült volna, 
A tavaszi nap sugarai hívták a színpadra. 
 

Hóvirágként először tapasztalhatta meg, 
Mi az, aminek ő a hírnöke lett. 
Minden, amit itt látott, számára felejthetetlen. 
Tavasz van! Minden sejtjében érezte. 


