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Somogyi embereket, tájakat, hangulatokat jelenít meg verseiben, rajztanárként írásain keresztül 
kalauzolja el olvasóit a legkülönlegesebb helyekre – Kerék Imre pénteken mutatta be legújabb Aranylen 
című kötetét Kaposváron. A megyehéthez kapcsolódó rendezvényen elhangzott: a ma 73 éves költő 
büszke arra, hogy somogyi gyökerei, Háromfán született és mint mondja: sosem felejti el, honnan 
származik. 

Vetkőző nyírek, rőt jegenyeoszlop - somogyi vidék, szőlős dombok karéja - ilyennek írja le és látja Somogyot ősszel 
Kerék Imre egyik versében. A József-Attila díjas költő rajztanárként végzett, ám a költészetet választotta. Így versein 
keresztül festi le a somogyi tájakat, hangulatokat. Legújabb kötetében az Aranylen című írásában is a természet ihlette 
meg a most 73 éves alkotót. 

Kerék Imre költő: 
Sehol másutt Európában nem ismert, csak magyar földön gyökeredzik. Ezt egy jelképes gondolatnak érzem, hogy a mi a 
vers kicsengése, hogy mi írók akkor is énekelünk, ha nem figyel ránk valaki, valami. Ez az aranylen kék szerény virág, 
magában virágzik, nincs semmi haszna a termésének. 

A kötetben 88 vers található, mind a somogyi tájat, az embereket, Kerék Imre baráti kötődéseit és gyermekkori 
élményeit mutatja be. A Háromfáról származó költő szívesen emlékszik vissza minden olyan élményre, amely szűkebb 
hazájához köti. 

Kerék Imre költő: 
Amikor verset írok mindig előjönnek gyerekkori emlékek, most, hogy öregszem, jelenségek, történések, amiket a 
társaimmal csináltam, horgásztunk, krumplit sütöttünk a Rinya mellett, ott folyik el a mi falunk alatt, 100-200 lépésnyire, 
ott ömlik a Drávába, ahol gyerekkori emlékeim is voltak. 

Emlékeit osztotta meg az érdeklődőkkel pénteken a költő a Berzsenyi Társaság rendezvényén, amely a megyehét egyik 
kiemelt eseménye volt. Biró Norbert a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntőjében kiemelte: büszkék lehetünk 
Kerék Imrére, hiszen ha a szülőhelyétől távol is került, sosem felejti el, hogy honnan származik. A Berzsenyi Dániel 
Irodalmi és Művészeti Társaság anyagilag is támogatta a 28. kötet megjelenését. 

A kötetről és Kerék Imre Somogyhoz fűződő élményeiről többet tudhatnak meg nézőink jövőheti Mottó című kulturális 
magazinunkban. 
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