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Dékity Márkó 80 éves: gratulálunk!

A
A Croatica rendezvénytermében 2017. szeptember 26-án családtagok, barátok, kortársak gyülekeztek Dékity Márkó, horvát 
költő és műfordító 80. születésnapja köszöntésére. Az ünnepelttel Karagics Mihály író beszélgetett, Dékity Márkó verseit Gyu-
rity István színművész adta elő. Gugán János, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke méltatta az ünnepelt munkás-
ságát, és díszoklevelet adott át neki. Megjelent Horvátország új nagykövete, Mladen Andrlić. Az ünnepelt a kezdetektől a 
BARÁTSÁG szerzője, így mi is további erőt, egészséget, sok örömöt kívánunk Márkónak családja körében!

Az én versem tarka-barka – Moja je pjesma sarena című, 2017-ben megjelent gyermekverseiből adunk közre néhányat.

Dékity Márkót köszöntötték barátai Papucsek Gregor és Bárkányi Zoltán, valamint Milosevits Péter

Bajtai László felvételei
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A bácskai Hercegszántón született 1937-ben. Az álta-
lános iskolát szülőfalujában végezte, majd 1957-ben a 
budapesti Horvát-Szerb Tanítóképzőben érettségizett. 
Tanítói pályafutása a Győr-Moson-Sopron megyei Hor-
vátkimlén indult. De 1959-ben a közművelődési kér-
dések főelőadójaként már Budapesten dolgozott a Ma-
gyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségénél. 
1979-től a magyarországi szerbek, horvátok és szlovének 
anyanyelvi hetilapja, a Narodne Novine szerkesztőségé-
nek újságíró-munkatársa, majd helyettes főszerkesztője 
lett. 1989-től a Horvátországi Írók Társasága és a Magyar 
Írók Szövetsége tagja. Hosszú évtizedek óta ír verseket, 
fordítja hazai nemzetiségi költőtársai műveit, amelyek a 
magyarországi délszláv, illetve horvát sajtóban, kiadvá-
nyokban, irodalmi folyóiratokban és jugoszláviai antoló-
giákban jelentek meg.

Eddig megjelent művei: 

1970 – Kólóba (U kolo)
1979 – Szivárvány a szülőföld felett (Duga 

nad zavicajem)
1980 – Napos mezők (Suncana polja)
1986 – Csöndek és szerelmek (Tisine i 

ljbuvi)
1989 – Gyermekkorom nyomdokain 

(Stopama djetinjstava)
1997 – Bácskai rónaság (S’ bacvanske 

ravnice)
2001 – Füzesek illatai  (Mirisi vrbika)
2011 – Nyújtsd a kezed… (Puzi mi ruku…)
2017 – Az én versem tarka-barka (Moja je 

pjesma sarena)

Proljetna pjesma

Proljeće – trava zelena,
Proljeće – bašta šarena.
Proljeće – vjetrić lagani.
Proljeće – potok hlađani.

Proljeće – pupolj grančice.
Proljeće – osmijeh curice.
Proljeće – suza radosti.
Proljeće – pjesma mladosti.

Proljeće – čedno djetešce.
Proljeće – krotko jagnješce.
Proljeće – zora prirode.
Proljeće – simbol slobode.

Zečji grad

Velika je žurba, vreva,
U gradiću kod zečeva.

Uskoro će blagdan biti
Pa se sprema, kreči, kiti.

Proljeće je, svud se kliče
Biť će jaja ko iz priče.

U svakoj će zečjoj kući
Proslavljati pjevajući.

Prošlo je…

Prošlo je, eto,
Još jedno ljeto.
Skoro će jesen
Kapima kiše,
Laticama ruža
Da zamiriše.

Balaton

Hej, badačonjske gore,
I Kisfaludy vas slavi,
K’o san raspukle zore
Cakli se, šumi more,
Balaton plavi.

Dok ronim plavetnilom,
Osmijeh mi treperi s lica,
Na obali sa družinom
Veselje kitim s krinom
Uz sjenke jedrilica.

Tihanj na suncu talasa,
Pjenušav bojom duge,
Pučinom brod ovog časa
Ritmički, tiho bez glasa
Niže za sobom pruge.

Hej, badačonjske gore,
I Kisfaludy vas slavi,
K’o san raspukle zore,
Cakli se naše more,
Balaton plavi.

Raketa

Kreće raketa
Oko svijeta.
Njenom poletu
Ništa ne smeta,
Baš kao da se
Nad gradom šeta.
Putanja duga
Njena je meta,
Poput bajke
Građena pruga,
Jedna druga,
Nova planeta.

Na izletu

Miriše trava,
mali se veselo igra,
do njega majka spava.
Otac ih gleda
i kad se rasplače dijete,
blago se smiješi,
šaren mu vijenac plete
i toplim riječima tješi.

Svibanjska

Evo nam Prvi svibnja
Sunašcem obasjani,
S povjetarcem lakim
Na zelenoj grani.

Evo nam Prvi svibnja,
Već baštama miriše,
Dok šarenilo cvijeće
Bezbrojne slike riše.

Evo nam Prvi svibnja,
Raspjevano nas budi,
Svježinom svoga jutra
Krijepi srce i grudi.

Evo nam Prvi svibnja
K’o raspjevano ptiče,
Šumice i parkovi
Svud se njime diče.

Evo nam Prvi svibnja
Plavetnih visina,
Da objeručke dijeli
Struk jorgovana svima.


