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Ősz volna még,
s a varjak már közhírré tették
a dermesztő tél
közeledtét.

TARTALOM

Károg az ég,
éhenkórász nagy csapat csóka
ricsajog, hussog
reggel óta.
Tócsára jég,
virágra, fűre harmat dermed,
megöregedtek
mind a kertek.
Jó volna még
sütkérezni, de jó is volna,
ha az égen
pacsirta szólna.

Hárs László
Levél az erdőből
Az erdőből egy levelet
hozott a posta reggel,
egy száraz tölgyfalevelet,
néhány sor zöld szöveggel.
Az állt rajta, hogy eljött az ősz,
a nyáridőnek vége,
most már a néma télre vár
az erdő és vidéke.
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Nemzetiségi ösztöndíjasok, 2015
Támogatás az oktatásügynek:
Hercegszántó és Sátoraljaújhely
Román ünnep Gyulán
Európa kulturális fővárosai: Plzeň és Mons
Vitázott a világ ifjúsága – magyar
győztessel
Első találkozásom Mayer Évával
„Jövőnk a múltban gyökerezik…”
Emléktábla avató Tarjánban
Szlovák irodalmi matiné az OIK-ban
Dabo, Dazsbog – „az adakozó Isten”
Isztriában jártunk
Tanácskoztak a V4-ek ombudsmanjai
Mese a dunnáról
Örmény–német Barátság-est
Szintik és romák Ausztriában
A magyarországi örmény kolónia
és a néprajzkutatás a XIX.-XX században

25 éves a Nikolaus Lenau
Közművelődési Egyesület

nem hegedül a zenekar;
nagy most a tücskök gondja,
és újdivatú kalapot
nem visel már a gomba.

Morva, szlovák, sváb és magyar cserepek
Dunának – Oltnak…
Scheiber után Batthyány

Minden lakó elrejtezett,
Üres az erdő, árva.
S a szélső fán egy tábla lóg:
„Téli szünet van, zárva.”
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ÉVFORDULÓ

A mackó barlangjába bújt,
elköltöztek a fecskék,
a tisztásoknak zöld füvét
lerágták mind a kecskék,

Szétosztotta a körtefa
a fanyar vackort régen,
nincsen levél a bokrokon,
és pitypang sincs a réten.
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