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Kotaszek Hedvig 



 

HALLGATÁS 

Csillagszemű 

 

Csillagot néz rám a szemed. 

 

Megmászta már az este a hegyek zugát 

     s most készíti a holnapot. 

Ráakasztja a vékony Hold 

     minden kincsét a holnapnak 

     fürtös ujjaimra 

 

majd megsimogatom az arcod.. 

 

Kezem nyomán rád pihen az 

     ébredő hajnal 

s az este arcodon felejti a csillagokat. 

 

Ő megjelent 

 

Kedves kezedre ráesett egy pók 

     eltépett fátyla 

s a mennyezetről, mint halk 

citera zümmögött le a legyek 

     őszvégi dala. 

Ma párnákká nőtt a hegyek lánca 



s pihenni vittek szemeim 

egy messze völgy nyomába. 

Az úton kerék jajdult 

     be a sárba, 

döccent s itt hagyta nyomát utoljára 

 

Merre keressem lépteid? 

 

Futottam.. 

reccsenő bokrok mélyére néztem: 

visszatartott egy-egy virágos ág, 

ujjamra tűztem minden cseppnyi jóért 

a fölserkenő balzsamot, 

s piros cukorként kaptam le 

egy csipkebogyót az ajkadról. 

Percekbe bújtattam kedvemet, 

egy-egy levélre ráírtam nevedet, 

     hogy a kereső sugár is 

          rádcsodáljon. 

Pillanat hozta jószagú széllel 

hátamra égtek a csillagok: 

 

- Fenn is a nyomodban járok. - 

 

Mindig vártam, hogy itt legyél, 

s ha összezörrentett kinn a szél 



     két pehelylő ágat: 

Karomba olvadt friss tavaszt 

pergetett rám a Nap: 

 

- Havat sodor a szél. - 

 

                                                Hallgatás 

 

- Elhallgattam - 

a szürke fákat szépíted reggelente. 

Friss tompa lantoddá fújja a szél 

     szétdobott szirmait. 

Hadd nézzék ajkamra  

Idegen csókok büszke fényét, 

s hidd te is, hogy a tiéd vagyok, 

ha rebbenő szemem tavába mélyedsz. 

De kék vadvirág nyílik ágyamon 

s részegítő cseppekben ölel máshoz az éjjel. 

 

- Énekelek - 

Ezentúl én rakom az ágat a fákra fel 

s viszem a fákat könnyű táncos lépttel 

     a hegyre. 

 

Könnyű friss tűvel szántom át a rétet, 

a kalászok tövébe kenyeret rejtek, 



s a fákra dobom majd 

kedves fiam első sírását. 

Képpé fújom benned az első napot, 

s verssé írom rólad az első szót: 

de fenn is veled futok mámoros 

     új napok elé! 

 

Megszedem a fákat kökényvirággal, 

s alájuk hajlok, barna törzs leszek. 

Leszedem rólad ezüstruhádat, 

- a Napba merítem kezem. - 

Völgybe hajtom a fejem, 

hajamra madarak szállnak, repdenek: 

Napot csókol a kezem rájuk. 

 

..már pihenni vágyom. 

köd ül a vállamon 

s alám merül az éj. 

 

Öledben elveszett az este. 

 

Eltáncolom Neked 

 

Szeretnék mindent kidalolni, 

de mély kútba hullt árnyakat merít karom. 

Ruhámon tengerek úsznak 



/lenn lebegnek mélyhabok/ 

arcomon köddé fénylett az első mosoly: 

     megéreztelek. 

Köveket térdelt meg a lábam, 

kemény, vezeklő utat jártam  

     utánad. 

Utamon elgörbült a hajnal 

és este lett minden dél után. 

Dalommal körbeszórtam a Földet 

és szemembe  zártam a fényeket. 

 

Minden virágnyomon ott hagytam a kezem 

minden sziromra illatokat mertem 

minden titokra ráleheltem: 

most táncomra elhallgat a szél. 

 

- Látod mosolygok - 

táncomra megperdül a rét 

hozzám hajlik az ég: 

tóba süllyedt önfeledt zúgással 

rázza szét a világ csurranó gyöngyeit. 

Táncomba gördülnek a táncok. 

 

Dalommal körbeszórtam a Földet 

És szemembe zártam a fényeket. 

 



A Csillagszemű 

 

- Csillagot néz rám a szemed - 

 

Megmászta már az este a hegyek zugát 

     s most készíti a holnapot. 

ráakasztja vékony ujjamra a Hold  

     öreg kincseit. 

 

Megsimogatom az arcod, 

kezem nyomán rád pihen a hajnal. 

Rajtad felejti a csillagokat. 

 

 

 

Kotaszek Hedvig 
 

Az utolsó madár 

 

Anyám vagy, mert születtem, 

mert száz lépésem visz 

egy lépésed felé 

és mindig oda érek, 

ahol te vagy. 

mert te vagy itt a  

város fényeiben. 

minden utcán a 



te régi emléked 

kísért. 

 

De hallgasd: lágy 

dallamos hangon 

téged énekelnek 

a madarak: 

s téged énekelt 

idegen, kék nyelven 

az utolsó  madár. 

 

anyám leszel, mert 

bennem élsz örökre, 

mert névtelenül is 

te rendezed újra soraimat. 

Nézd, mint válik le 

ujjamról 

a lét ezer cseppje: 

mint színes hallgatás, 

hull cseppenként 

tiszta ablakunkra 

a mosolygó újraszebbülés. 

  



most könnyed mosolygás 

vidít egy percig, 

aztán nehéz, lila 

orgonát fúj utunkba 

a szél: 

s mint apró cseppeit 

a lét kibomlott sugarának, 

fújom eltűnt éveim 

nehéz sóhajával 

kezedre, 

ez apró kék virágokat. 

 

Ázott virágok köszöntését 

kapta fel a szellő: 

köszönő illatukat 

viszi pazarló, könnyelmű 

útra. 

S a megtört szárak 

többé  nem nyitják meg 

illatozó kelyhük 

mély rózsás illatát 

szívednek. 

 

 

Kibomlott éjjeli illattal 

szívembe álmodnak 



ibolyáid 

amint megkapó illatuk 

hódítva egy madárra 

száll… 

…ez lesz az utolsó madár. 
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