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AJÁNLÁS

   

Kotymán Lászlónak, a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi
felügyelőjének. 

Neki köszönhetem, hogy a vásárhelyi Pusztát közösen járva, az itt
közreadott fotóimat elkészíthettem.

 

A borítólap kitárt szárnyú darujának akvarelljét Holler László
festőművész alkotta. Ez a festmény a 2013-ban megalakult, két megyére

kiterjedő önkéntes polgári szerveződésnek, a
Vásárhelyi Pusztáért Szövetségnek jelképévé vált.

 

A kötetet A5 formára igazította: Horváthné Szélpál Mária



BEVEZETŐ

Csönd van.  Az égen csak az újhold villan elő a felhőfoszlányok
közül. Hallom a darvak krúgatását, de nem látom őket. Valamikor
hazánkban  is  fészkeltek,  míg  a  mohó  ember  el  nem  vette
életterüket. Most vándorútjukon szállnak le a pusztáinkon, útban
Afrika és a skandináv országok között. 

Valamikor  őshonos  magyar  madarunk  volt.  Heraldikánkban
gyakran előfordult  nemes urak címerállataként.  Egyik lábán áll,
másikban követ szorongatva őrködik társai biztonsága fölött. Ha a
fáradtságtól elalszik, és a kavics kiesik ujjai közül, a koppanásra
fölérezzen,  így  mindig  éberen,  veszély  esetén  riaszthassa
csapatát.

(A nemes Elek család címere)

Meglévő  néhány  pásztorunk  a  daru  bodor  farktollát  kalapja
mellé  tűzve,  viseletének  máig  ékessége  maradt.  Így  vésődött
ösztöneinkbe és maradt szeretett madarunk.

Ha róla kell  írni, magas, szikár alakját, szürke tollát, egyetlen
szótagú kiáltását  legjobban a tömör japán haiku három sorával
lehet kifejezni. Legyen benne a puszta, a tó, a vizes rét, a zöldellő
új vetés,  az itt hagyott, beérett kukorica,  a juhász és bárányai,
meg a távoli csöndes világ hangulata, amely régen elhagyta, és
ahová máig visszakívánkozik.



A  darvakat  ábrázoló  fényképeket  a  vásárhelyi  Pusztán,
Kardoskút határában, a Fehértó és a Sóstó közelében örökítettem
meg.  A  családomban  magányosan  nőttem  föl.  A  darvak  nekem
becses  testvéreimmé váltak.  Ahogy  öregszem,  és  egyre  többet
nézek utánuk az égre, lélekben már velük szállok a csillagok felé. 

Hódmezővásárhely, 2013. április 16.                                    Szenti
Tibor



DARVAK 2008-BÓL



SZÁLLÓ DARVAK

 

Feléjük kúsztak,

a darvak már az égen

repültek, úsztak.

*

Szivárvány ívén

repül a darusereg,

a puszta szívén.

*



Darvak a légben,

csak a szavuk hallatszik

a kormos éjben.

*

A puszta üres,

ha a darvak elszállnak.

Bár helyük füves.

*

Vágyódva nézem

a mesze szálló darut,

kis pont az égen.



*

Ék alakban fönt 

darucsapat elrepül.

Erős vágyuk dönt.

*

A darvak szállnak

ezer-tóország felé.

Fészkelni vágynak.

*



DARUTÁNC

Ha a daru táncol,

arra ösztöne hajtja,

nemcsak ficánkol.

*

Táncol a daru,

csapata égben kereng,

csendes a falu.

*



Mozdul a haraszt,

darvak násztáncát nézi

az öreg paraszt.

*

Darutánc után

a darvak darvadoznak

a hideg pusztán.

*



Szélben nád hajlik.

A darvak most költenek,

szavuk sem hallszik.

*



MAGYAR DARVAK

A zöld vetésben

darucsapat legelész,

búzakelésben.

*

 

Réten nyáj legel.



Kalapján darutollal

a pásztor delel.

*

 

Darukakas néz

kormos bikával szemben.

Egyikben sincs félsz!

*

 

A szürke gulya

mellett egy daru legel,

a zöld fű buja.

*



Címermadarunk

a daru. E hazában

Itthon maradunk!

*

BÚCSÚZÓ DARVAK

Darvak vonultak,

csak hangjukat hallottam,

felhők tolultak.

*



Szitál az eső.

A darvak gubbasztanak,

az ég a tető.

*

Jöjjetek vissza,

darvak, mikor a nap az

esőt felissza.

*

Elmúlt a szép nyár.

Elkésett daru égre 

néz, párjára vár.



*

Pusztát nem talált.

A rétet fölszántották.

A daru elszállt.

*

Darvak repülnek.

Az üres puszta fölött

egyet kerülnek.

*

Kiszáradt a tó,

nincs nád, elszállt a daru,

oda a lakó.



*

A fejem felett

darucsapat krúgatott.

Vártam a telet.

*

Enyhe volt a tél,

a darvak átteleltek.

Pusztánk újra él.

*



A tó befagyott.

Daru csúszkált a jégen,

soká kitartott.

*

Daruszó hallik

Kardoskúton, a Pusztán,

tavon jég zajlik.

*

ÁTVÁLTOZÁS



Se ősz, se tavasz.

Becsapták a darvakat.

A világ ravasz.

*

Egy daru kiált.

Szép tolláért lelőtték,

a melle zihált.

*



Jajdult a Puszta.
A darvat megölte egy

eldördült puska.
*

 

A nádas lángol. 

Egy daru égő szárnnyal

a parton táncol.

*

A daru lába

megsebesült. Fölszállt, majd

zuhant halálba.

*



Veletek szállnék,

darvak, egy szebb világba,

de szárnyam árnyék.

*

Már útra kelünk.

Holtunkban a daruval

új hazát lelünk.

*

Újjászületünk

 egy daruban. A darvak



lelke él velünk.

*



2012‒2013-ból

Állnak a tóban,
mint a rózsás flamingók.

Jobb, mint a hóban.
*

Közeleg az ősz,
egyre közelebb jönnek,

nem riaszt a csősz.
*

 

Fázik a daru.
Zord télben eteti a

pusztai falu.
*



Lángban kél a nap,
darvak zúgva szállnak föl,

lent a tó apad.
*

Hajnalban tóról
égbe szállnak a darvak.

A Puszta hódol.
*

Micsoda szárnyak!
A darvak földrészeket 

az égből látnak.
*



Isten tenyerén
krúgogva röpülnek a

felhőkből felém.
*

 

Jéghideg szélben
éjszaka darvak állnak

tóvízben, télben.
*

Címermadarunk
a daru. Velük mi is

égbe haladunk.
*



Pásztor kalapja
darutollal magyarság

fényes alapja.
*

Itt nem költenek,
mégis mindnyájan magyar

tollat öltenek.
*

Belvizes réten,
gazda és daru télen,

eget néz éhen.
*



Sík víz a határ
nem lesz termés, tovaszáll

a darumadár.
*

 

Észak daruja
települj vissza hozzánk.

Itt van a hazád!
*

 

Egymással örök
hűségben él a daru.

Párszeretetben.
*



Szerelmes madár
a daru. Egy életre
választja társát.

*

A daruvezér
elfáradt. Az ék élén 

párja váltotta.
*

Álomfelhőbe 
tűnik a darucsapat,
csak hallom őket.

*



Oly fent kerengnek,
a darvak, hogy az embert

semminek látják.
*

Havas a Puszta,
mégis kitart a daru,

hazája itt van.
*

A darvak lába
a tó tükrébe fagyott.
Lépni sem tudnak.

*



Tó jege őrzi
a daru nyomát, amint

róka vonszolta.
*

Hódmezővásárhely, 2012. december 10-11.

Mohos Sándort temettük

 

Társat temettünk.
Darucsapat búcsúzott

messze, felettünk.

(2013. okt. 31.)
*

 

Családban élünk.
Összetartunk, csak a rossz



embertől félünk.
*

Nem tartunk követ,
mégis éberek vagyunk,

ha gonosz lövet.
*

A mi családunk
egy-két fiókából áll.

Ez a halálunk.
*

Az égből láttunk,
Milyen parány vagy, ember.

Feletted szálltunk.
*



Mi itt maradnánk,
de már nincs kukoricánk,

így tóba fagynánk.
*

A vándorlásunk
túl nagy veszteséggel jár.

A sorscsapásunk!
*

A FÉNY DARVAI
2014. november 15.



Nézd a darvakat! 
Ők a fény madarai.
Napúton szállnak

*

Vágyok közétek,
ragadjatok el, darvak, 

fény útján széllnék.
*

Ragyog tollatok,
fényben izzotok, darvak,

alkonysugárban. 

*



A nap már eltűnt,
de tollatok tükrözi

égi darvaim.
*

Hová röpültök
napban fénylő madarak?

Pusztai darvak?
*

Darvaink tollán 
tündérek szeme csillan

a puszta egén.
*



Mint a nyílvesszők
úgy suhnnak a darvak

 a fényes égen.
*

A darvak tollán
napisten arca fénylik

a szántók fölött.
*

Gyönyörű darvak
a nap festette vörösre

szürke tollatok.
*



Napfényt követtek
Ikarusz utódai,
Le ne essetek!

*


