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Előszó 
 
Hova máshova? 
Csillagokba írva… 
Ennek a verseskötetnek ez a címe, és állíthatom, a tartalma is. 
Hogy miért? Gondoljuk, illetve ne is gondoljuk, érezzük át, 
idézzük fel, hogyan írunk, hogyan olvasunk verseket. Kicsit 
elemelkedünk a Föld biztonságától, megszokott jelenünktől, 
jelenünk és múltunk élményeivel, legyenek azok belső súlyok 
vagy fölemelő emlékek. Felfelé nézünk, és már itt sem va-
gyunk. 
Csillagokba írva… 
Csakúgy, mint a zene, a dallamok, a ritmusok épülésének, 
sodrásának az ereje. Átölel, fölrepít, és újra meg újra megtör-
ténik a csoda, bekövetkeznek azok a valaha megélt fájdalmak 
és szépségek, amelyek ha bennünk is vannak, kiterjednek a 
vágyott világra, a jelen új dimenzióira. Felfelé nézünk, és már 
itt sem vagyunk. 
 
Ebben a kötetben minden vers és minden más vegyes műfajú 
írás, legyen próza vagy haibun, belülről indul és indít meg, 
visz oda, ahol az írások alanyai valóságosak, léteznek; legye-
nek örök lények, tájak, idők, évszakok, emlékek, vágyak, vagy 
tiszta érzések. …és minden várakozás ellenére semmi sem 
egyszerű itt sem, itt sincs vagy fekete, vagy fehér, ahogy a csil-
lagok között sem. 
 
Kankalin kötete sem a közvetlen hatások egyszerűségével fog-
ja meg az olvasót, inkább hív egyre beljebb, hogy ha a nyitott-
ságunk megvan, lehessünk ennek a világnak olyan szemlélői, 
akik a fizikai élménynél többre vágynak. 
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A fejezetek leginkább egyfajta tartalmi, élethelyzetek által 
meghatározott világ szerinti felosztással segítenek tájékozód-
ni. Itt vannak a másik dimenzióba vágyó, nehezen elengedő 
lélek vívódásai, itt vannak a köröttünk kavargó űr magányá-
nak kérdései és megoldásai, itt vannak a teremtő megfogalma-
zás önálló életre kelő alkotásai, és itt a napi megélés síkjainak 
kölcsönhatásaiban rejtőző félelmek és örömök, az elme rácso-
dálkozásai. 
A versek kötött formáinak a zeneisége, a szonettek sajátos, 
Kankalin olyannyira sajátjaként felismerhető dallamvilága, 
erősen érző, mégis finoman rejtőző személyisége ott van min-
den sorban. A prózaként tördelt írások is jellemzően inkább 
versek; a belső ívek, az érzésvilág kifejezési módjai mind erre 
utalnak, és talán nem véletlen ez. Sorokban és sorok között is 
zene van, ha nem is mindig a harmóniáé a főszerep, a záró 
taktusokban jellemzően ott a feloldás, a feloldozás, legyen bár 
önmaga a dallam, vagy akár csak önmagából alig kihallható. 
Sűrű, eszközrendszerében összetett, nyelvezetében szépen 
kibomló megoldásokkal sorolnak újabb és újabb történetek, 
belső megélések manifesztációi. Az olykor szokatlan szókap-
csolatok, új kifejezések fizikai kiterjedést kapnak, és egy-egy 
vers, írás testében teljes értékű értelmet nyernek és válnak egy 
új egész részeivé,  
ahogy az olvasó halad a könyv belső tereiben és időiben 
együtt a könyv szerzőjével,  
Csillagokba írva… 
 
 

Hepp Béla  
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Canticum meum - Az én dalom 
 
Egyszer valóra válhat minden álom,  
egyszer felérhetünk a messzi csúcsra.  
Vágyunk szaladhat szerte, hét határon,  
mocsár se húz le, mert kitér az útja. 
 
Ha egyszer úgy dalol nekünk pacsirta,  
hogy „csak egyszer éljük rongyos életünk",  
habár terelget, mégis ezt tanítja,  
szülni költeményt, sorokba vén betűt.  
 
A Vén Betűt, miből csiholt ezer lesz 
és a milliók után sokmilliárd,  
a tartalom sodor, belézuhan test,  
mert én így szövöm szavakba azt, mi bánt;  
 
csupán a tisztulás mi hajt, s dalom lett,  
hisz egyszer szült anyám, egyszer halok meg. 
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Kankalin 
 

Az Öreg-Bakony rejti gyökereim, ott születtem. Erdeiben és 
lankáiban tisztaszívű gyermekként éltem úgy, hogy otthon 
mindvégig magányos voltam: a soha meg nem értett, aki a 
tölgyekhez menekült. Szüleim hároméves koromban elváltak, 
ez határozott meg körülöttem mindent akkor és később 
is. Megviselt, hogy tinédzserként lakóhelyet kellett váltanom, 
így a hegyek szerepét a „nyavalyás puszta” vette át, amit ne-
hezen tudtam feldolgozni, de hosszú évek elteltével megsze-
rettem a sík vidéket is. Ma már megtalálom benne azt a nyu-
galmat, amire nagy szükségem van.  

Általános iskolás koromban kiváló tanáraim hatására és ösz-
tönzésére a zenében és az irodalom terén is igyekeztem kinyíl-
ni, bár óvatos, félénk megnyilvánulások voltak ezek állandó 
kisebbségi érzésem miatt. Komoly útmutatást kaptam, ami 
arra terelgetett, hogy énekeljek, írjak. Gimnáziumi éveim alatt 
további erősítések érkeztek felém. Bár először elzárkóztam, 
később mégis próbára tettem magam. Az éneklés évtizedeket 
átölelő szerelemmé teljesedett, az írás pedig akkor éledt fel 
újra, amikor elveszítettem valakit, aki számomra mindennél 
fontosabb volt. Férjem korai halála miatt csaknem kicsúszott 
lábam alól a talaj. Gyermekeim édesapja emberként és a zene-
karunkban is tökéletes társnak bizonyult, így háromszoros 
veszteséggel kellett megbirkóznom. Valójában még ma is tart a 
folyamat, mert akit, vagy amit megszeretek, ahhoz hosszan 
tartó, maradandó kötődésem van.  

Új lapot kellett nyitnom, hát írtam...  
Először csak magamnak gyűjtögettem, sokasodtak a papírla-
pok, aztán valaki felhívta a figyelmem egy irodalmi portálra, 
ahova regisztráltam. Azóta is jelen vagyok ott, néhány éve 
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feladatot vállaltam szerkesztőként is. 
Kántor-tanító nagyapám hatása és példája miatt vonzott a 

pedagógus pálya. Egyértelmű volt számomra, hogy van he-
lyem ott, úgyhogy érettségi után ebbe az irányba indultam. A 
hétköznapokon ezen a területen dolgozom, amit hivatásom-
nak tekintek. Ez azt jelenti, hogy minden nap ünnep, amit a 
diákjaimmal tölthetek. Megtisztelő, hogy kamasz tanítványa-
im bizalommal fordulnak hozzám kérdéseikkel, problémájuk-
kal, így pótanya is vagyok.  

Ami koronát tesz az előzőekre az nem más, mint az autiz-
mussal való véletlen találkozásom egy kisfiú által. Megérintett 
a zárt világ, amiben hamar megtaláltam a helyem. Képeztem 
magam, hogy jobban megérthessem őket, segíthessek nekik az 
eligazodásban, a beilleszkedésben. Ez a terület az életem ér-
telmévé vált, meghatározó a szerepe. Már hat éve a legcsodá-
sabb perceket, órákat nekik köszönhetem. Azt is, hogy az ő 
szemükkel, érzéseikkel észlelhetem a világot. Más emberré 
formáltak. Megtapasztaltam, megtanultam egyfajta fordított 
gondolkodást, amit nemcsak náluk kamatoztatok, hanem 
mindenkinél, akit szeretek.  

Szabadidőmben írogatok, leginkább verseket, de olykor 
prózákban is megnyilvánulok. A költészet terén a kötött for-
mákat részesítem előnyben. Fontosnak tartom a kritikát, mert 
hozzásegít a folyamatos tanuláshoz, szélesebb látókört ered-
ményez, emeli az alkotások színvonalát. Hálás vagyok min-
denkinek, akitől támogatást kaptam, mert nélkülük eltéved-
tem volna az útvesztőkben. Hiszek a szavak gyógyító erejé-
ben: „mert erősugár a szó, ha megfogant”. 
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Álomébredés 
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Kerül az álom 
 
Menekül a lárma, dübörög a csend, 
pihe-párnámon éj didereg. 
Kétszínű dallal elkeserít, 
tenyere jégcsap, nem melegít. 
 
Zakatol a zajgás, vigyorog a hold, 
bennem egy démon égbe sikolt. 
Reszket a gyomrom, kattog az agy, 
zúgja az éjfél, Te távol vagy. 
 
Elakad a légzés, csatakos a bőr, 
elinal az álom, összetör. 
Könnyem gördül, nyöszörög a hang, 
lelkem reszket a paplan alatt. 
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Levél Odafentre 
 

Nem így gondoltam a kezdetekkor, de ma hárommal több 
vagyok, mint amikor végérvényesen lehunytad a szemed, ez a 
negyedik nélküled, és én dühöngök. 

Tudod-e, milyen kiváltságos helyzetben vagy, hogy Odafent 
lehetsz, s látod-e, mi zajlik itt lent? Fölösleges a kérdés, mert 
van rá válasz: igen. 

Amikor velem voltál, gond nem gyötört, mindent megoldot-
tunk. 

Hatalmas terhet tettél a vállamra: a magokat csírába szök-
kenteni napfény és tápanyag nélkül nem könnyű, homokba 
dugott fejjel főleg nem az. A csírák mégis szárba szökkentek, 
virágot bontottak, de nem tudom, élvezhetem-e majd a ter-
mést. Miért is adatna meg ez az ajándék nekem? Semmi nem 
vagyok nélküled, senki nem vagyok hozzád képest, csak testi-
lelki nincstelen. Tajtékzik bennem a kétségbeesett düh, az élni 
akarás, mert még gyomlálgatnom és ápolgatnom kell virága-
inkat. Kettőnk erejével küzdök, néha lehetetlen. Azt hiszem, 
Herkuleséra is szükségem lenne. Talpon maradni úgy, hogy 
nincs talaj, félig elhasznált levegővel élni, egy korty vizet fa-
csarni a sivatag homokjából lehetséges, de emberfeletti. 

 Ma újra meghallgattam a „taps-lemezt”, melyen percekig 
tisztán hallani a beszéded. Persze enélkül is bennem vagy, 
álmatlan éjjeleken pedig titokban nézlek és hallgatlak. Azok az 
akkordok ma mást jelentenek: a harmónia diszharmóniába 
hajló, a tiszta hang homályos, emészthetetlenül értelmetlennek 
tűnik.  

Csak remélni tudom, hogy jól érzed magad a Lelkek között, 
mosolyogva nézel le ránk, s azzal a féltő gondoskodással si-
mogatod virágaidat és a kertészt, amellyel itt, a földi létedben 
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tetted. Képtelen vagyok a mai „ünnepet" nélküled tölteni, mint 
ahogy a hétköznapokon is gyakran felnézek rád. Kivételes 
alkalmakkor nyilvánvalóbbá válik: talán nekem is ez lesz az 
utolsó. Ha így van, nemsokára találkozunk, persze csak akkor, 
ha megérdemlem. Tudom, te azt szeretnéd, hogy maradjak 
még, hiszen ismerlek. Ennek tudatában kérlek, légy ma velem, 
küldj egy kis támogatást, mert nélküled nem megy! 

 
Köszönöm, hogy voltál a valómban, velem vagy az álmaim-

ban, és vigyázol ránk Odafent! 
 

2011. március 6. 
 
 
Szeretettel: A. 
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Zokogó csended 
 
Smaragdhű zöldesek sárgává érnek, 
zizzen a falevél, aléltan ül, 
gondolat-röptöddel ködfoltos árnyon 
zokogó csendedbe elmenekül. 
 
Riadtan kergetik évszakok egymást, 
télies ősz-özön illata száll, 
néma dalodtól jajduló erdőben 
zaklatott virágod mámora jár. 
 
Temetőm csendjében térdel az alkony, 
anyóka méláz egy kereszt alatt. 
Szürke kövedre a csillagok hullnak, 
s angyalok sóhaja megsimogat. 
 
Szempilla rezdül és rebben a szélben, 
gyengéden ölel az égi varázs; 
pillanatoddal az életem múlhat, 
de Nálad időzöm, s nyugtot talál. 
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Hat (haibun) 
 

Hat ősz. Az első haldokló hithullás alélt magányba, eszelő-
sen, eszméletvesztve, tagadó-tudattalanul a puszta porába, 
semmit nem értve, életbe haltan. Aztán követte másik öt csitít-
va, csendesülve a hűséges zene oltalmazó simogatásával. Így a 
színek szép szavukkal tündéri táncot lejtettek az élet-palettán, 
sorsukban sokasodtak, oszthatatlanul osztódtak, fátumot fes-
tettek. Mélybarna tónusukból tán lágysárga fény is születhetett 
néha, vagy akár álmosan bordó betű, vagy a bíbor halál életre 
írt édes Édene.  

 Hat tél. A hó úgyis lehull, és kit érdekel a csúszka, szánka, 
csak csorduljon az idő, csak múljon ez a rongyba rótt rogyott 
élet, csak ne kelljen gondolkodni, hanem gépként lapátolni... 
lapátolni... lapátolni... érezni a jég jeges jaját, jogát, a fagy fa-
nyar fullánkját, ahogy kíméletlenül megint mar, megint fáj, de 
még ébren tart. 

Hat tavasz. Hatszor virágzott el a kankalin a vén tölgyek tö-
vén, hatszor hívott hírnöke a kikeletnek, hatszor hajtott ki újra 
a természet titkain és hatszor hitette el, hogy nem halt meg Ő, 
csak pihent picit... 

Hat nyár. A nyúzott puszta piszok sivár, silány, sikolt a ví-
zért, de aszály az úr. A kút köhög, már nem sír könnyeket a 
nyavalyás, csak én.  
 
Hat. Ősz, tél, tavasz, nyár.  
 
falevél fakul 
színek keringője vár 
átkos évszakot 
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Mennyei dallamok 
 
Mennyei dallamok űznek az éjben, 
kattan a basszusa, pattan a húr, 
dobbal ütemre ha zúz ez az Éden, 
forrhat a vér, de a szív belefúl. 
 
Zongora dúlt dala távoli térben, 
sírva sikong ez a holt zeneszó; 
bömböl a néma, de így marad ébren, 
majd csitul itt, ha az enyhet adó. 
 
Húr, ha ma szól, vele dúdol az emlék, 
úsznak a hangok a Távolból, 
vérben a lélek, de éled a „nemrég": 
angyali szív-zene, értem szól. 
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Illatod 
 
Úgy hiányzol! Itt a vesztes február 
nyomára március mesél virágot, 
de még a tél az úr, pedig gitárod 
esdekel, s ütemre fűzi Új Ruhám; 
 
a szólamok nem érnek el, hiába 
hinted őket, ám a képzelet hevít, 
szalagkopott a film és a félreírt 
jelen, halálba hullt jövőnk imája. 
 
Lám, fizetni kell az Élet asztalán; 
kőkemény a sarc,  az ára ég felett, 
és az óra körbe-körbe  jár tovább, 
 
míg az éjbe kúszik édes arcszeszed; 
megálmodom, s még bezár az illatán, 
bár se Kép se Hang, a Szó is elveszett. 
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Mondd, miért van… 
 
Mondd, miért van az, hogy te csak pihensz? 
Hé, nem lehet, mert gyűlnek gondjaink! 
És miért van, hogy azt mondtad „akkor”, 
majd éljek, legyen elég erőm, hitem? 
 
Mondd, miért nem válaszolsz, ha hiszem, 
mikor a szemfödél begyűrt, alig 
maradtál alul, s én fölötted akkord 
vagyok, de hisz hallod ezt, hát még mi kell? 
 
Mondd, miért van az, hogy mindent viszel 
ennyi év után is? Sodorsz falig, 
és fejem beverve véres kontroll 
a felismerés: nélküled érni fel. 
 
És vannak álmok, lesz elég hitem, 
bármit kibírok a végső napig, 
csak engedj, segíts tovább a pontról, 
mert sorvad az időm, s addig élni kell. 
 
Mondd, miért van az, hogy Te, még mindig… 
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Elveszetten 
 

Gyermekeinkben kereslek, kutatlak. 
Egyikben hangod, másikban tekinteted, 
amíg bennem csak kétség sugallhat, 
hisz én már ott, és akkor meghaltam veled. 
 

Már alig hiszem el, hogy részem voltál, 
de tudom jól, hogy egyszer újra az leszel. 
Tegnap megint temettelek. Ó, bár 
kihantolhatnálak, és senki nem vesz el! 
 

Begyűrtek a zsíros-nyirkos föld alá, 
elsirattalak ezerszer önmagamnak, 
rögöd öntöztem, jártam föl, s alá, 
a könnyeim fájtak, mára elapadtak, 
 

mert te  nem vagy ott, örökre bennem élsz. 
Mindig enyém voltál, holtomig az maradsz. 
A lelked fönn, de lent nekem zenélsz, 
hallom, mint komponálsz belém egy új tavaszt, 
 

s bár a nyár is tűnni kész, magamra hagy, 
elúszik tőle mind, mi fénnyel árnyat olt, 
halkan oson el, s csillagom szabad,  
álmokat temetni jön, pedig titka volt, 
 

mert a fénye éjsötét, a lelke mély, 
az árnyaim követte, versben átkarolt. 
Bár elmondhatnám, hogy miről mesél, 
de nem tudom. Elég, ha sebre tiszta folt. 
 

A sírköved csupán jéghideg márvány, 
és én nem hiába állok ott meredten. 
Most megfagyok, mert dülöngök árván,  
pedig utat találtam, rég elveszetten.
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Még álmodom ébren 
 
Elhaló hangodat álmodom ébren, 
lopva tolakodik, rám települ, 
mint rebbenő fűszál alkonyi réten, 
vagy csillagvándorlás, nesztelenül. 
 
Könnyeim zúdulnak hegyi patakként, 
vájnak a lelkemből bús szeletet, 
hisz minden cseppben az ízedet érzem, 
így váltja való a képzeletet. 
 
Bömböl a gitár, nyekereg a húr is, 
habfehér teste csak téged kíván, 
tombol a vér-folyam, éhes az élet, 
zenédre lakna jól, poklom kínján. 
 
Tompul az agyam néma sötétben; 
ordít a csend, vele zúg a homály, 
arctalan fantomok kergetik egymást, 
zokog a pengető, sír a magány, 
 
vinnyog a tremolo, jajdul a Marshall, 
csacska reménnyel az égre kiált. 
Nehezül a szemhéj, átfon egy sóhaj... 
„Idefentről majd vigyázok rád.” 
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Álomébredés 
 
Álmodom... Te tárt karodba hívsz, ölel 
megint a tiszta hang, az édes élet;  
őzszemed s a kéz velem van, úgy emel,  
hogy Santanát sikong a múlt, a képzet;  
búg a bassz – kacérpiros parázs, a húr 
így dübörgi nyurga ujjaid alatt,  
vajfehér gitárod új kacajba fúl,  
bár kopott a bund, lebont ezer falat.  
S amint orgiába hullna mollra dúr,  
már a régi filmszalag tovább szalad,  
majd egy lágy futamra térve elcsitul...  
az összhatás csak csalóka színdarab.  

Zenészem int, szakadt szalag forog...  
nyüszít a csönd, a hanghibás korong. 

 
Ébredek. Sikoltanak virágaink,  
sír a sziklarózsa, bánatot fakaszt.  
Túl, a másik oldalon anyó köhint,  
tehát való a béke, és nincs malaszt.  
Talán csak álmaim szülötte voltál,  
a képzelet fogant, s az átok éjjel...  
de lám, tudattalan te mégis szólnál,  
komoly vitába szállsz e tévedéssel.  
Ég a tortagyertya, számolatlan áll,  
már csak egy pilákol itt, a grániton;  
vajfehér szavakba írt a rút halál,  
mert örök nyaradba zárt a sírhalom.  

Tudom, találkozunk, ha jó vagyok,  
de még vigyáznak éber angyalok. 
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Ellentmondások 
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Hópihe-álom 
 
Távoli ormokon, délceg bércen 
fenyvesek sírnak, fütyül a szél, 
belepi a fákat jégcsap-dunna, 
reszket az erdő, támad a tél. 
 
Roppan a hó suta léptek súlyán, 
a tölgyfalevél sem zizzen már, 
szunnyad a smaragd, pilled a mélyzöld, 
némán didereg az álom-táj. 
 
Hópihe rebben tejszínű égen, 
lopva telepedik arcomra 
kéj-tüzet oltva, sajdul a lélek, 
s az emlék-füzérek gyöngysora. 
 
Gyerekhad éled, csusszan a jégen, 
szánkó siklik a patak felé, 
kurjongat ifjú, pirul a lányka, 
megbabonáz a csillagos éj. 
 
Kristálycsengettyű zengi a hajnalt, 
de Holle anyónál szétrebben, 
ébred az erdő víg kacagástól, 
a hópihe-álom elröppen. 
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Illan a pillanat 
 
Hiába bűvöl a sószagú tenger, 
várhat az óceán, kősivatag. 
Csábít a bércek szüntelen orma, 
szirtek közt megbúvó titkos patak. 
 
Óhajt az Öreg Tölgy dús koronája, 
a kéjes sóhajú tölgyfalevél, 
parányi fűszál – ezer kis emlék –, 
titkokat sejtet az Ős-meredély. 
 
Kankalin illata vágyakat ébreszt, 
galagonya táncol domboldalon, 
gomba kukucskál az erdők mélyén, 
gyöngyvirág mámora rőt avaron. 
 
Ciripel a cincér, rezzen a bükkös, 
megigéznek a sziréni dalok, 
duruzsol a forrás, friss zenéjét 
hallom a pusztán és dúdolgatok. 
 
Egy őzike villan, szökken a teste, 
reccsen az ág, vele pattan a gally... 
ám utolér a halkszavú este 
– lehunyom pillám – , a leple takar. 
 
Illan a pillanat éji varázzsal, 
az álomkép vele tovasuhan. 
Tűnik az ábránd. Mit hoz az élet? 
Látom a tükröt és benne magam.
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Téli varázslat 
 

Ma lopva elillan a téli világ, 
menekül a hóval kertek alatt, 
a tünde fénnyel játszik a béke, 
egy szellőlány dala hívogat, 
 
és kéjesen hunyorog a napkirály, 
a kacér mosolyözön elkábít, 
percről percre, ha kél a remény is, 
kikelet a télben elcsábít. 
 
Az életem ébred, szárnyal a lélek, 
zakatol a szív, szava érted szól, 
sóhajom röppen tollpihe-tánccal, 
bizsereg a bőröm vágyaktól. 
 
Éjszaka vándora harcodat vívod 
misztikus utaidon álmatlan, 
nincs pihenésed, nincs menedéked, 
nincs, aki enyhítse fájdalmad, 
 
de zengő zongora zúdul a csendre 
és máris múlik tőle bármi fáj, 
közben a pusztán végtelen messze 
sírva panaszol egy bús gitár. 
 
Kikeleti tündér, téli varázslat 
röpteti bájjal a fellegeket, 
titkos völgyben, a hegyi pataknál 
olvasztja eggyé a hangszereket.
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Ellentmondások 
 
Fáj-zene gyilkol, lüktet az agy, 
álnok az Éjszaka magamra hagy. 
Tépdesi szirmom, de oldja a kínt, 
virágot bontok, hát földre taszít. 
 
Porból fölemel, sárba tipor, 
parazsat oltana, tüzet csihol. 
Világot kínál, de visszaveszi, 
életem vigyázza, ezért teszi. 
 
Széltől is óvna, s orkánt kever, 
vágyakat ébresztve mégsem ölel. 
Arcokat szárít, de könnyre fakaszt, 
száműzetésben is néma vigasz. 
 
Szirmot simogat, virágot öl, 
ingatag jelleme apróra tör.  
Felleget kerget, de vihart kavar, 
hasztalan harcol az álmaival. 
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Fetrengsz a porban 
 
Eltitkolt szegleted rejtett zugába 
mély redőt hasít a gyilkos fájdalom. 
Elgyengült testeddel fetrengsz a porban, 
fagyos verejték-gyöngy jeges homlokodon. 
 
Sebzett lelked már kutyák martaléka, 
de vágyod még a mesét, álmaidat, 
s te igaz maradsz így is önmagadhoz, 
elnyomva a magányt, mardosó kínokat. 
 
Éjjel némán zokogsz párnádba fojtva, 
imákat mormolva, félve alszol el. 
Felriadsz neszre, alattomos csendre, 
kinyújtott karoddal hasztalan keresel. 
 
Hajnali mosolyod virágfakadás, 
de nem láthatja más, csak a torz tükör. 
Vigaszt adsz síró árvának, gyereknek, 
kacagásod csaló, hamisan tündököl. 
 
Nyúznak a dalok, a gitárhang tépdes, 
mindenkit megbántasz és mindenki bánt. 
Fel tudsz-e állni? Mert lehúz a lejtő. 
Legyőz-e végleg a gyötrő magány? 
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fekete 
 

vágyak gurulnak szerteszéjjel 
fekete gyöngysoron kopott szemek 

nyögő hajnalon fekete álmok 
nyűgös nappalok fekete árnyak 

zokogó fekete sírkereszt 
bánatkövektől fekete tegnap 

kristályhangokat temető holnap 
halott remények fekete völgyben 

alélt virág az élet vizében 
ontja a fekete szirmokat 

fekete lélekből fekete kétség 
fekete valóval éji sötétség 

fekete gondokkal fekete mámor 
fekete élet a fekete mából 
fekete-fekete reménység 

 
 

álom 
 

derengő hajnalom lidérces fénnyel 
lopakodik álmosan szobám falán 

fekete tegnapok távoli éjek 
éltető bíborszín tűnő magány 

zsibbadó könyökkel szomjasan nézlek 
arcod redőire mosolyt lehelek 

mormolok magamban szimfóniákat 
engedem szállni a képzeletet 

seholsincs álmodban vágy felé jajdulsz 
minden zsigereddel engem kívánsz 
életre éhesen mardossuk egymást 

seholnincs álomból való világ
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képzelet 
 

éber álmaimban elborít a mámor 
kába vágyaimmal szelíd Éj ölel 

simítva borzongó éledező testben 
nyughatatlan lelkem csendben ünnepel 
sikoltok hangtalan éjszakámba bújtan 

ernyedten ujjongok meglelt hajnalomon 
reszkető tenyere cirógatja arcom 

rettegve menekül félelem fájdalom 
egyetlen ébredés némaságba zárva 
sóhajommal  hozná azt az éji-napot 

örömkönny-remegés válla hajlatában 
varázsdallá fűzné eltévedt szólamom 

 
 

holdfénybe merülten 
 

szende szellő szökik a pusztán 
kerti magányra köszön az est 
éhes fuvallat borzolja bőröm 
hevül az arcom reszket a test 

szédülve süllyedek sóhaj-aléltan 
holdfénybe merülten – kerülve bár 
fátyolos szememmel csodára várva 

képzetem keringő dallama jár 
bénán bódító büszke szólamokkal 

zengő dallamban pezsdítő futamok 
ölel az éj már titkok leple alatt 

magamba zárom s mélyen hallgatok 
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Ha eljő az Éj (haibun) 
 

Eljő. Borongós bátortalanul, őszülő halántékkal, könnyed-
könnyes hunyorgó tekintettel, fénylő feketén, visszafogott 
vágyódással, szomjas önfeláldozón. Fontos vagyok számára, 
nekem gyűjti csillagait, mosolyt zengenek: szédületes szimfó-
niákba szenderülő szólamokat, éhesen élhető, zabolázatlan 
zongorafutamokat. Értem, érzem, élem. Köröttünk minden 
beszél, mi hihetetlen harmóniába hullva hallgatunk. Gyengéd-
ségével altatva-éltetve karjába von, finoman szőtt takarót terít 
fölém, féltve óv. Behunyom szemem, de a harmatos seprű-
pillák alatt felsejlik ereje, rezdüléseivel ringatózom. Magamba 
szívom leheletét, szomjam csillapítom áhított ízével, borzon-
gok.  

Erre az Éjre vártam legbelül. Kíváncsian kutatom kósza csil-
lagait, nem hagyom kihunyni őket, mert nekem ragyognak. 
Színei százszorosan is bennem halnak, sóhajai, érzéki-érző 
gondolatai az enyémek. Kimondatlanul kimondott az össz-
hang, káprázatos-közel vagyunk egymáshoz... 
Alkonyodik. Fenséges fény pislákol, a Tejút járható. 

 
szökevény tegnap 
százszorszép szikráival 
betakar az éj 
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Tükröm 
 
Látod, úgy adom neked, hogy mögötted 
állok, és az én szememben élsz tovább; 
ha óvod, elsuhan magányod, csodánk 
a várt prelűdbe omlik, így örök lesz, 
 
és a tölgyek árnyain fogod kezem, 
virágok illatán mosolyt igézel, 
és Mahler ont zenét megannyi képpel, 
így behúz a dal, veszett az értelem; 
 
de harmóniába hull a szó, tudod, 
s a zongorán a hangok csupán betűk 
gyanánt kutatnak engem, s én bódulok; 
 
midőn az ujjaid becéznek, letűnt 
a múlt ha hív az élet... elolvadok; 
tükör vagyok neked, s a G-moll prelűd. 
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Itt, ahol… 
 
Önként-diadallal száműzöm magam ide, ahol… 
Titkaimban hét lakatra zárom a tölgyesek mámorosan bódító, 
részegítő illatát.  
Lépteimet megingathatatlan hűséggel őrzi erdőm puha, moha-
illatú avara.  
Rejtélyes, vadregényes ösvényeken, dús füvű smaragd tisztá-
sokon, puha gyepszőnyegen gázolok önkívületben, lélekbe 
merülve, menekülten. Magamba szívom a vadvirágok kócos 
illatát. Süket, néma és vak vagyok. 

Kétségbeesve, hangtalan-szűkölve keresgéllek a terebélyes, 
zömök törzsű faóriások között, a szirtek alatt megbúvó patak-
nál, üveges tekintettel sóvárgok a szemérmesen piruló völgy-
be. Sehol nem lellek. Létezel? 

Barangolok az imádott ős-rengetegben, elveszett vagyok, 
pedig éppen azért jöttem ide, hogy újra megtaláljam eltévedt 
önmagam. Hasztalan. 
Az ágas-bogas fák közt életet szomjúhozva kutatom azt a 
nemrég virágba szökkent csodát. 

Köröttem felszabadult gyöngy-kacaj küld pozitív rezgése-
ket, de inkább fájdalmas zajként érzékelem.  
Eszméletlenségbe borult elmém néhány kilométerre eltávolo-
dik az egyre gyengülő verejtékes testtől. Nálad jár. Talán ér-
zed, hogy itt vagyok. Bőrközel. 
Itt jártam. Itt, ahol… 
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Dereng a kék 
 
Gyötör az Éjszaka, lelkembe mar, 
panaszos sóhaja csúf zivatar. 
Elmossa álmaim, könnyre fakaszt, 
megöli bennem az üde tavaszt. 
 
Sikolthatnék én, ám mégsem tudok, 
vigyáznak magasból szép-angyalok. 
Ordíthatnék is, de mégse merek, 
felijednének a jó emberek. 
 
Felugrok dúltan, irány a balkon: 
ma újra denevérekkel alszom. 
Sehol-nyugalommal nyomaszt az éj, 
várom, hogy jöjjön a reggeli fény. 
 
Hajnali köd mögött dereng a Kék, 
életet varázsol, mosoly-zenét. 
Álomdal zendül, már arany az út: 
fénypostán érkező hullámvasút. 
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Az Ébredő Reményhez 
 
Hangjegyet repítve törne rám a fény, 
hallgatása tiszta, könnye áradat. 
Vágyakozva hinti, hívja álmomat, 
árva-ámulása ébredő remény. 
 
Elsodorna mába, zengené nevem, 
gondolatba rejti, élve kínosan. 
Kódba vési híven eltűnt hangomat, 
évezredbe zárva lénye végtelen. 
 
Fáj-tenor sikoltva súgja, égbe vár, 
csend-titokra hullva nesztelen üzen: 
dallamokba bújva égni, vágyba zárt, 
 
világ zaját ejtő ritka éneken, 
szirom-harang zenék íze bársonyán, 
ringatózva úszni játszi csendeken. 
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még… 
 

benne ájulsz éjszakámban 
szivárványos bűvös nyárban 

elmém lepke-varázsában 
fényorgonás délutánban 

hűs pataknál titok-völgyben 
téli-varázs bűvöletben 

Rahmaninov-zongorákban 
virágszirmok mámorában 

 

benne vagy 
 

élsz a mában élsz a ködben 
dalaimban mindörökre 

élsz a vágyott csatornádnál 
élet-vízben küzdés árán 

élsz a lelkem szegletében 
élsz álmomban élsz a fényben 

élsz könnyeim mosolyában 
élsz ráncaim hajlatában 

 

benne vagy 
 

éji sarló utat mutat 
száműznöm kell tegnapokat 

esthajnallal ébredezve 
álomtündér ködbe veszve 

hangszereim értem szólnak 
feleselve a g-mollnak 

ha engednéd vigyáználak 
neked adnám a világot 

 

bennem voltál 
nagyon 
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Szirmokért… 
 
Szirmokért cserébe őrzöm álmodat,  
bánatod bajára mézet dúdolok, 
s míg csitítanak virágos illatok, 
ájuló szemedben él az áradat. 
 
Hűs tenyérbe zártan óvom arcodat, 
ajkad szegletére mosoly szenderül, 
rengve ringatózol, álmosan merül 
vágyad, s elsimul talán az öntudat. 
 
Ha őrült éjbe sírt kelő nappalon 
nyughatatlan múltak démona kísért, 
Mahler-adta álmod árva hajnalon 
 
hangtalan megérzed, hogy a sors miért 
tárta lelkedig lehalkuló dalom. 
Vigyázzon énekem. Tiéd, a szirmokért. 
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még mindig 
 

magányos éjeken magamba zártan 
mennyezet-bámulva nem mozdulok 
nem hiszel hitemben hitetlen vándor 
vad véreddé vált örök örvény vagyok 
szomorú szemeddel oly szépnek látlak 

lelked a lelkembe így menekül 
lelkem a lelkedbe fészkelve szárnyal 

óhajos sóhajunk létbe merül 
lepkéket kutatok igéző jelként 
halk mosolyommal ébresztelek 

halk mosolyoddal óvod az álmom 
érzéken táncol a képzeletem 

vádak és árnyak tűnjenek messze 
érezd a sorsot mit így adhatok 

ha zongora dallama zendül az estben 
halld hogy még mindig veled vagyok 
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Nyolckezes (szonett-csokor) 

 
Bölcs Nyugat 
 
Veszni jöttem ím, s karodba omlanék, 
te  Bölcs Nyugat, füvedre hull a szirmom, 
neked pazarlom éveim  s e kín nyom, 
ám veled csitulgat el, ha bánt az éj; 
 
s a tölgyes irgalom merülni édes, 
én beszívom ezt a béke-illatot, 
mert amit az Ős-Bakony nekem hagyott 
örök, s enyém maradt, enyém egészen 
 
és a hóvarázs; a sí, a röpke szán 
még pihen, hiszen ma nyárderék ölel 
s tiszta képeket regél, ütemre jár: 
 
vigyázol, ám kiszámol úgy a csended, 
hogy belőlem  semmi vált, csalóka árny, 
s tovább taszít a Bölcs, utamra enged. 
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Talány-Közép 
 
Itt megállok. Kicsit lazult a testem, 
és a lélek is csitul, de céltalan 
bolyong középen s  tudom, talány marad, 
hiába hajlok én, pedig kerestem; 
 
és talán a szó, talán a fájt fanyar, 
talán a selymes, édes íz majd elér 
dalomhoz, bár veszítek és mindenért; 
talán talány, és a mély is felkavar. 
 
Csak állok, hajam lobog, s a tegnapok 
dehogy halódnak; ím, nem adnak enyhet 
úgy nekem, hogy csended és az oltalom 
 
szelíd-szolid szaván szitálj kegyelmet 
és a tiszta szó; a tűnt halál-halom 
s a pillanat belém veszett, ha sejted. 
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Mohó Kelet 
 
Talán a mindenem lehetne tájad, 
és a semmiből kihajt e puszta lét, 
a szél cirógat arcon és útra kél, 
ahol csupán a vágy, a csönd mi árad. 
 
Tenyérbe zárt varázsod, és tenyérbe 
sírom én is vélt magányod, hallgatok... 
nem tudok röpülni, szárnyszegett vagyok, 
megölt a múlt, jelen s jövő egésze. 
 
Csupán csak élni kéne itt a síkon, 
égni; én ma lángolok, de már tudod, 
te csent csalárd; amint erőre bírom, 
 
és amíg a földed úgy fogad vakon, 
miként vadak vagyunk, pedig csak kínon 
él hitünk, hiszen csomókba gyűrt halom. 
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Végül itt 
 
Mivégre lágyulok, hiszen botorság, 
a bűn pedig fogan, de nincs menekvés; 
a kínra kín tolul, s ha néha elvész, 
csupán csak legbelül, de mély mocsok rág. 
 
Az ébredés fukar, s a tőre éles, 
ím, bevág a gyönge húsba és marad; 
tán világom újra élhet ég alatt, 
a pillanat törékeny és negédes. 
 
És amúgy kit érdekel ma szóvirág, 
ki fejtené, ha titkokat sugallna, 
és ki érti azt, mi itt feszít s kirág... 
 
„csak élni kell”, s ha nem mocsár hatalma, 
hát lehúz a láp, a tetszhalott világ; 
karom nehéz, s e táj legyőz, ural ma. 
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Dimenziók (haibun) 
 

Sziporkázva szít, szikraszirtjeien száll felém, alattomos alá-
zattal félelmekbe fojt jajongó, jótékony játékain. Jéghideg. Kol-
dus-kézzel kárál keserves kínjain, kíméletlen-kegyetlen kivár, 
kioszt, kifoszt. Gyermeteg-gyáva gyalázattal gyötör-gyilkol, és 
gyámoltalan-gyámolító minden merengő mozdulata. 

Nem vagyok erős. Kitől-mitől is lennék az? Csak csonka, 
csacska-csöndben csellengek a már mámorosan megélt me-
rengő múlttal, áhítva ábrándozgatok egy ártalmasan átkos 
jelenben, rémült-révetegen röpködnék a jóleső, jótevő jövővel. 

Akkor most hányszorosan halok??? 
Amit az imént temetett három halott egy borzongató bársony-
tőrrel bőrömre rajzolgatott, csak úgy kivont, kósza kardélre 
hányva kivédem! Irány a negyedik dimenzió!  

Mi is az? Múlt, jelen, jövő, meg valami vágyott negyedik, 
ami nincs. Még.  Valamiféle vérpezsdítő, örömteli, öncélú öt-
vözetecske, ahonnan talán talmi olajággal ocsúdhatok, és nem 
a némi ál-olajág fontos, hanem sokkal inkább az, hogy egy-
szerre eltűnhet minden másodlagos-harmadlagos, dacból dé-
delgetett dimenzió.  

 
kerge csillagok 
az éj sötét palástján 
minden megy tovább 
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Boldog új évet! 
 

Bort, búzát és békességet! 

Onts magadból emberséget! 

Legyen áldott minden napod, 

Dőljön bőven gondolatod 

Onnan, honnan szavak jönnek, 

Gazdaggá tesz, mi sem könnyebb! 
 

Úgy add át, hogy egy az élet, 

Jóra építs minden szépet! 
 

Én is vágyom, hát kívánom, 

Váljon vérré mind, mi álom! 

Ezt nyújtom át, bármily furcsa, 

Tudom, nálad van a kulcsa. 
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A szavak ereje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       Csillagokba írva 
 

49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horák Andrea Kankalin                                                                                           
 

50 
 

 
 
 
 
 

A szavak ereje 
 
Darius kincsében nyakadig járhatsz, 
pénzedbe fulladva kéjre hevülsz. 
Ha rigmus mámorában hallod hangod, 
szárnyakat növeszthetsz, megmenekülsz. 
 
Szavadból magokat vethet az élet, 
verseket kántálva magába zár. 
Félted a rímeket, óvod a képet, 
ritmussal lendülve dallamos ár. 
 
Betűid íriszben csillagok fénye, 
elűzi gondjaid, sors-keserűd, 
hangjai hullanak hold mosolyával, 
s tolladba rejtenek égi derűt. 
 
Szavak és hangok az Éden ízével 
ébresztik benned a lét-ragyogást; 
ereje vérted és fegyvered bárhol, 
s dacol a kínnal az életen át. 
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Szárnyak (haibun) 
 

Szárnyakat ragasztasz. Olyan szárnyakat, amelyekkel úgy 
repülhetek, hogy biztonságban érzem magam. Gondoskodsz 
arról, hogy véletlenül se essek Ikarosz hibájába.  

Ezermester vagy. A mai világban szinte lehetetlen hasonló-
hoz jutni, de nekem megadatott. Mégiscsak szerencsés va-
gyok? 

Óvatosan kibontom gyenge szárnyaim, úszom a talaj fölött. 
Nem vágyom túl magasra, csak bátortalanul, széttárt karokkal, 
csendes mosollyal hasítom a levegőeget. Hatalmas belégzés... 
tüdőtágító sóhaj... lent hagyok minden negatívumot... ma-
gamba zárom az éltető levegőt, kacérkodom a ritmusokkal. 
Élvezem a lebegést. 

Ezermester vagy. Szerény, visszafogott, csendes, pedig ma-
gasabban repülhetnél bárkinél, mindened megadatott ehhez. 
Értesz a viaszos szárnyakhoz, a kósza lelkekhez, mestere vagy 
a szavaknak, az ujjaidtól kelnek életre. 
Energiád végtelen. Két „lapátolás" közt szárnyakat osztogatsz 
a szárnyaszegettnek, önzetlenül.  
Mi ez, ha nem kiváltságos kincs?  
Szárnyakat ragasztok neked, hát repülj te is! 

 
elnyűtt  avarban 
szunnyadó szóvirágok 
szárnyat bontanak 
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A Dalnokhoz 
 
Lombok sóhajába rejtem el dalod 
álmodón, a léha holdfonat mögött. 
Szálló szirmain a fátyol dalra fönt 
akkordot remeg, de lent a húr halott. 
 
Tántorít a csend, eldúdolom, hagyod. 
Éjbe tűnik éjem, mélyre költözött. 
Zengi dallam-ír, csitítja száz öröm, 
lélekből mereng egy rejtett szólamon. 
 
Szél röpíti így a kósza dallam-árt, 
rétek bársonyán vidítva jár a fény, 
létem káoszát a húr sem érti már, 
 
sírja énekem, de méz az ébredés. 
Gitár zengi fönt a néma látomást; 
csitt kicsit... a hold melódiát zenél. 
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Hangtalan 
 
Néma tótükör, csupán a láp dalol, 
nem én; fogoly vagyok kopott ruhákban, 
s legyűri gyönge testemet, ha lágyan 
szél szalad felém a lomha fák alól. 
 
Kint süket fülembe zajt süvölt a nyár, 
sziklakönny patakja lusta lomb alatt 
szirteket szakít, de hangtalan marad, 
mert a „börtön őre" csöndlakatra zár. 
 
Zenét nem ont az ég, nem adja dalba 
játszi záporok neszét, de már ledér 
madár se szól; sivár a táj nyugalma. 
 
Tetszhalott a metronóm, s a csontra mér 
ütést; vajúdna még, hol elvetél Ma, 
Múlt időz Jövő fölött, s dühöng a vér. 
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A Szonetthez 
 
Lám, megint Te győzöl, én hagyom, ha bús 
magadba rántasz és sodorsz az édes 
álom ajtaján, hol dalod beszédes 
éke rám talál, s enyém a ritka kulcs. 
 
Betűk sorolnak, ért ütembe súgom 
őket, így a hang virulva rád köszön, 
s míg a jambusok ölelnek új öröm, 
ha ajkad íve int felém az úton. 
 
Terzinád bezárja quartinák sorát, 
a vágy valóba omlik, ontja kincsed, 
így miattad áldok éltet és halált 
 
Szonett, magadba vonsz, ha érzed nincsen 
fényem, és örökre hív szavad ma már; 
a kör bezár, kiútra nem lel innen. 
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Sír ma Valcum 
 
Múltba néz a táj, jövőben élhet, 
Mert kopott falak szavát 
Ókor írta meg nekünk, s meséket. 
Légiók haladtak át, 
Útra térve harcban álltak, 
Róma így üzent nekünk, a mának. 
Ó, ti bátor, ős utak! 
Ó, ti bátor, ős utak... 
 
Itt legelt, telelt a mén, s e művel 
Festetics tanyája élt, 
Szép lovak tenyésztek, és a tűzzel 
Olthatatlan is remélt. 
És Petőfi Júliája? 
Apja gazdatiszt, e birtok árja. 
Halhatatlan így üzen. 
Halhatatlan így üzen... 
 
Úrlak édenének ősz tanára 
Romba dőlt falak között 
Csak nevelt tudattal, és nagy ára 
Volt, ha néha vért köpött. 
Szellemét a rom beitta, 
Míg beszélt, dalolt, s a kotta tiszta. 
Mondd, dalát ki érti meg? 
Mondd, dalát ki érti meg... 
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Holt falakba róva élet éled, 
S ott erős a tégla is, 
Persze már avítt romokba téved, 
Kőre hull, az is hamis. 
Vannak elfogult pribékek, 
Jönnek és kutatnak, ám mivé lesz? 
Ó, ha lenne épület! 
Ó, ha lenne épület... 
 
Hinni volna jó az ó falakban, 
Jaj, ti büszke, ős romok! 
Ókor érjen el, jelen szavakban! 
Tán csak én vagyok konok? 
Sír ma Valcum, újra élem. 
Légy a régi, várom és remélem! 
Add, Uram, hogy így legyen! 
Add, Uram, hogy így legyen... 
 
 

* Kántortanító nagyapám és régész nagybátyám emlékére, valamint 
Valcumért, amelynek fennmaradásáért mindketten sokat tettek. 
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Az én apám 
 
Apám szemére ráborult az álom, 
eltakarta rég-riadt tekintetét. 
Sóhaján lopózom, s talán tört kezét 
simítanám, de már sosem találom. 
 
Kortalan konok, kőkemény acélba 
zártan értek élhető melódiák. 
Hallom énekét, a csacska kisdiák… 
messzi múlt tanán emelt önmagamba. 
 
Sejtjeit hordozó tükörkép az arc,    
mi álmosan köszönt napok hajnalán; 
néha dúlt belül, de elcsitult a harc 
 
bágyadón egy ősi country dallamán... 
álmaimba rótt szaván a tiszta karc; 
síri némaságba bújt az én apám. 
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Kiből kihajt a blues… 
 
Szakadt a dallam egy kopott gitáron,  
árva húrokon varázsa visszaint. 
Fáj a fán magánya, hallgatom megint... 
mámora mától csak távoli álom. 
 
Szaggató a múltja, duplán halt belém, 
legenda éledt az észak-ír nyomán; 
átfolyik véremen, áramként talán, 
s magával ébreszt a szétfoszlott regény. 
 
Kiből kihajt a blues, az sosem hal el, 
sírni nincs okom, mert élve távozik, 
futamra ráemelt örök hangra lel, 
 
tört acélon nyúzza égi bundjait, 
ujja virtuóz, s az éjre ráfelel... 
megnyugodva, újra éltetem Garyt. 
 

 

* Gary Moore emlékére (1952-2011.) 
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Kolduskarácsony 
 
Bolyong a téren, és az illat 
sodorja észrevétlenül, 
fenyők között magára pillant; 
ruhája megkopott, feszül 
bokája nyűtt cipőbe nyomva, 
kezén a bőr fagyott sikolyba 
sajdul, Ő vacogva bágyad, 
így legyint a félhomálynak, 
elgyötörve vándorol tovább... 
tovább, a csillagok felé, 
baját a fénybe küldené, 
s gyantaillatú fenyők során 
az álma bús keservet int, 
feladni volna kész megint. 
 
Koszos haján csak ósdi sapka, 
lyukas kabátja földig ér; 
csupán segély, egy koldus adta, 
s nem érdekelte, hogy mit ér 
e veszteség a télidőben, 
ha ócska rongy akad ma bőven 
a módos otthonok körül, 
s a ritka kincsnek így örül. 
Kukába túr, hogy visszaadja. 
Kenyérdarabka foszlik ott, 
falatka húson aszpikot 
tapint alul, mohón kikapja. 
Zsebébe gyűri mit talált, 
s ha jő a koldus, adja hát. 
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Bolyong a téren, és karácsony 
álomünnepére gondol...  
az ízes ételek parázson, 
átható varázs a gondból, 
kölyökzsivaj, hitves, gyertyafény, 
dunna, párna, ágy, selyem, szatén, 
meleg szobában énekek, 
hogy Kisjézuska érkezett. 
Beteg szemét a könny kimarta, 
támolyog tovább a fényhez 
és imája csönd, de érez, 
magánya fáj, a tél siratja. 
Kabátja söpri út kövét, 
magába rántja éjsötét. 
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Rongyélet 
 

Szivárvány fonalból szőttek dolgos kezek. 
Aranybrokát lett a mű, csodámra jártak. 
Siklottak rajtam a kíváncsi tekintetek, 
mikor szép szoknyába varrtak a bátrak, 
 
és én lenéztem önmagamra, sótlanul. 
Értékeim kutattam. Szerény mivoltom 
csak félve álmodta tovább, hogy egy bókba hull, 
ha királylány zugába írt a sorsom. 
 
Így jött előkelő szövetre szép ruhán 
jel grófoktól, báróktól és a hercegtől, 
de aztán elszakadtam egy hosszú tánc után, 
hát szemétbe dobtak ékes percekből. 
 
Foszladoztam. Értékem elúszni látszott, 
míg egy hű cselédlány rám akadt hajnaltájt. 
Kérges kezébe vett, aztán miszlikbe vágott, 
mert a konyhában piszkos edényt talált. 
 
Rongyélet. Mosogatórongy, de önzetlen. 
Tisztára súroltam bármit a fényekért, 
hogy mindenki másnak nálam sokkal több legyen, 
és ma már csakis ezáltal élek én. 
 
Most is vízben ázok, aranybrokát marad. 
Belém taposnak, hisz erről szól az élet. 
Van még belőlem itt-ott pár eltévedt darab, 
ha megtalálod, mindenem Tiéd lett.
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Évnyitóm 
 
Nyűtt ruhám magamra rántom, és a smink 
nem érdekel; cipőm szorít, sebaj, ha 
ünnepelni vágyom Őket, és hív ma 
száz csodára tárt szemük, s jövőt  kacsint. 
 
Talál az ének, itt belül dorombol, 
új ütemre jár a tettre kész tanár; 
egy halk homályt az ész legyűr, ha már 
a szomj tudást fakaszt a tegnapokból. 
 
A fák tövén virágot ont a hajnal, 
és kibontja szirmait ma sok diák; 
ha álmokat vegyít a víg kacajjal, 
 
ős hitem jövőt igéz; az iskolák  
a holnapok honán silány talajba  
nem merülnek el, ha sok tanár kiált. 
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Újra… 
 
Újra megszületni minden hajnalon, 
ha bús derűvel ébredek dalára; 
dacos diákhadam mosolyra vár ma, 
mert az iskolám is édes otthonom. 
 
Számos éve hív a csengető, talán 
a leghívebb dalcsokor, mit hallhatok, 
s ha nem zúgna értem átkozott konok 
vérvonal, tán sosem szólanék szaván.   
 
Krétapor gyötör, de hű a gondolat, 
mi őseim nyomán szabad szárnyon él, 
s fáradó világra kétely nem marad, 
 
minden perce tartogathat új esélyt; 
amíg élhetek, még hallatom szavam. 
Tanítanék mosolyt, álmokat, reményt. 
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Gondolatba zárt világ 
 

Csabi-királyfinak... 
 
Két éve találkoztam vele először. Addig valami folytán ki-

esett a látókörömből, pedig családját régóta ismerem. Apukája 
nem titkolt aggodalommal vezette be közénk. 

Első benyomásra csuda-gyönyörű, vasgyúró, kilencéves fia-
talember, akinek még a haja is mosolyog. 

Hallgatag, nem indult el a spontán beszédfejlődése. 
Nálam mindenképpen nyert ügye van, mert hamar fény de-

rül zeneimádatára, hogy az olyan számára, mint valami cso-
dagyógyszer, vagy inkább ópium. Zenefüggő, tehát megálla-
píthatom, hogy rokon lelkek vagyunk. 

Bevallom, azért kellő megszeppenés lesz úrrá rajtam rádöb-
benve, hogy nekem is tanítanom kell. Hirtelen gordiuszi cso-
mónak bizonyul. Mihez is kezdjek vele??? 

Bizonytalanságtól szorongva lépem át a tanterem küszöbét. 
Sikít, kiabál, két fülét befogja, majd székeket döntöget. Jaj, ha 
érteném! Óvatosan az ölembe veszem, sejtelmesen beszélek 
hozzá, veszett fejsze nyele, mit sem ér. Cirógatom pihe-puha 
arcocskáját, épphogy tűri, idegessége cseppet sem oldódik.  

Végső elkeseredésemben – magamat is csitítgatva – remegő 
hangon, óvatosan elkezdem dúdolni kedvenc dalát: „Egy bo-
szorka van, három fia van...". Fokozatosan érezhető, ahogy 
megfeszült, görcsbe rándult kis teste ernyed, végül átengedi 
magát teljesen a dallamoknak. Metamorfózis zajlik mindket-
tőnkben. Lággyá idomulnak vonásai, átszellemült mosoly ra-
gyog beszédes gomb-szemében, tekintetét felém sugározza. 
Úgy, de úgy simogat vele, hogy belésajdulok, és tolakodnak 
rejtett utakat keresve a könnyeim. Ilyen kevés is elég egy autis-
ta kisgyereknek? Ámulok… 
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Aztán így múlnak el napról napok, hetekről hónapok, szinte 

tökéletes, megbonthatatlan összhangban. Énekelgetek, sokszor 
csak neki. 

Prémes csizmát húz a tél. Az iskolában ilyenkor sűrűn jön 
rám reszketés és fogvacogás a farkasordító hideg miatt. Titkon 
Csabira pillantok, azonnal mindent felolvasztó langy-meleg 
hatol célzottan, egészen a szívemig. Szünetekben dajkálom, 
megszállottan dúdolgatok, töltődöm. Jégcsap-tenyerembe me-
nekíti párnás kis kezét, kályha-meleg. Megingathatatlan hatá-
rozottsággal érzem, ahogy szétárad a sejtjeimben, elér a lelke-
mig, hőmérsékletem emelkedik, már nem vacogok. Elválaszt-
hatatlanok vagyunk. 

Felfrissülve, energiával telve érkezem irodalomórára a na-
gyokhoz. „Macisajt" a cipőjét félrehajítva, törökülésben vár a 
székemen, teljes természetességgel. Hintázik, pajkosan vigyo-
rogva dudorászik. Matekórán kellene lennie, de gyakran el-
szökik hozzám. 

Felszabadult örömmel fülemig engedem a szám, a diákok is 
ugyanezt teszik, hiszen már megszokták a jelenséget. Csabó 
kitüntetett figyelemnek örvendő kicsi királyfi nálunk. Min-
denki szereti, óvja, babusgatja, sétáltatja, játszik vele, kényez-
teti, hatalmas kincs. Olyan, mint egy hajas baba. 

Ősszel másik iskolába kerül, egy jól felszerelt autista köz-
pontba. Már nem nagyon sírok, csak könnybe lábadt szemmel 
győzködöm magam, hogy jobb helye lesz ott. 

„Ábi-bábi...”, pár év múlva szeretnék veled hatalmasat be-
szélgetni arról, hogy miket is zártál a gondolataidba rólunk, 
rólam és a dalokról. 
Hiányozni fogsz. 
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Személyes 
 
Én mindig haldoklom, 
Te épphogy csak élsz. 
Ő valóban meghalt, 
Mi mégis létezünk. 
Ti ezt úgysem értitek, 
Ők pedig tűrik az életet. 

 

* Csabának és családjának szeretettel. Köszönet mindenért: a meleg-
ségért, a mosolyokért, az érzésekért, hogy ezek által ebben a zord vi-
lágban még mindig az lehetek, aki...   
 
 
2010. július 6. 
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Útravalóm 
 
El ne hidd azt, hogy bármit ingyen kaphatsz, 
mert létedért busásan fizetni kell. 
Ne várd sosem, hogy ős fénye a Napnak 
csak ragyog, s te hozzá semmit nem teszel. 
 
Ne tűrj csalfa vágyakat, hazudnak mind, 
bár incselkednek, nem adják álmaid. 
 
Ne zúzz belül, ha ölni küld egy szikra, 
te csak nézz magadba mindig, Emberül.  
Ne érezd soha, hogy mit kapsz, nem tiszta, 
és ne fordíts hátat, ha rád fény vetül. 
 
Ne üsd azok kezét, kik simítanak, 
s a lelked óvják, szigorral néhanap. 
 
Ne hidd, hogy évek harca hiába volt, 
hisz új utat terít eléd az élet. 
Mennyit adhatott neked sok árnyra folt, 
ha diákéleted ma semmivé lett? 
 
Tiéd a döntés, csakis tiéd a Sors, 
mert belőled kap majd friss erőt a bors.  
 
Hát hidd el azt, hogy minden dal tiéd volt, 
minden oltalom és tett érted éledt, 
hidd azt is, hogy téged épít, neked szólt, 
ettől válsz egésszé, mert a tiéd lett. 
 
Tarisznyádba rejtem gyűrt papírlapon, 
legyen hű kísérőd vándorutadon! 
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Alázat 
 

Mosollyal mosdatni  
könnyeidet nyelve, 
vágyat villogtatni, 
mélyen eltemetve. 
Hemperegni sárban, 
s csillagokban hiszel, 
megbújni magányban 
embertömeg-közel. 
 

Hallgatni hamiskát, 
hol szállnak szólamok, 
szűrni fényjeleket, 
mik homályban amott. 
Kergetni álmokat 
soha nem találva, 
fejedet meghajtod 
szégyenkövön állva. 
 

Küszködni „semmikért" 
búdat elfelejtve, 
harcolni lelkekért 
magadat temetve. 
Enyhíteni nyomort 
morzsákért cserébe, 
áldozni Emberért 
örök hittel élve. 
 

Kutatgatni kincset  
tegnapokba veszve, 
visszaadni álmot 
kínoktól kergetve.  
Hazug hitek hantján  
világot rengetni, 
mosolyhaddal győzve 
igazat hirdetni. 
 

Kő helyett kenyeret 
dobni elfeledve 
sérelmet és átkot, 
szennyet mindörökre. 
Patyolatban járni 
lelked sértve-bántva, 
tiszta eszmét szórni 
tömény hazugságba. 
 

Párnán térdepelve 
imákat mormolni, 
rózsafüzér-gyöngyöt 
áhítva morzsolni. 
Gyermeket vidítva 
méla bánatában 
könnycseppet rejteni 
szemtükröd zugában. 

Zokszó nélkül tűrni, 
ha rossznak tartanak, 
levegőnek néznek; 
csak legyél hallgatag! 
Elviselni nehéz, 
ha főhajtás nincsen. 
Alázatot ismersz, 
veled van az Isten.
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A Bolondhoz… 
 
Kincs után kutatsz magadba mélyedőn, 
zenét találsz, a múzsa nem illan el. 
Dalolni hív a húr, érte könnyezel, 
hangja tompa éle, érce rengető. 
 
Ne sírj bolond, csak énekelj merészen, 
tegnapért dalolj, a kósza lelkedért, 
tiéd a hang igéje, szállj könnyedén, 
sikolts a mára most, s a holnap üzen. 
 
Tűrd a dúrokat, ha téged féltenek, 
letűnt világ jaját hogyne értenék. 
Bízva nyílni hívnak tréfa-hangjegyek... 
 
ölbe vond a mollt, pihentető, ne félj, 
üvöltik feléd a néma hangszerek: 
énekébe zárt az ősi szenvedély. 
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Utcazenészem 
 
Tihany. Visszhang-domb, emlékek, lélegzetelállító panoráma...  

Semmit nem változott a Balaton azóta, a napsugarak vakítóan tük-
röződnek a szelíd habokról, sétahajók szelik át a végtelen vizet, 
kirándulni vágyó utasok a fedélzeten, minden úszó járgányon 
élet...  

Apró gyermekként gyakran jártam itt, hiszen a nyarakat a nagy-
szüleimnél töltöttem. Balatonudvaritól csak karnyújtásnyira van ez 
a hely, könnyű volt megközelíteni, akár naponta többször is kiruc-
canhattunk ide. Nem tudom számát sem annak, hogy hányszor 
néztem meg az apátság épületét kívül és belül. Mindig vonzott a 
történelem, szerettem megélni a régmúltat, a magam sajátos, 
gyermeki módján. És hogy hányszor csodáltam meg a Balcsit, no 
meg hány fagyit nyaltam el ott ez idő alatt torokfájásig, az már 
mellékes.  

Egyszer, amikor arra jártunk, érdekes dologra lettem figyelmes. 
Egy fiatal, még alig férfikorba serdült ifjú ült a templom előtti té-
ren, kopottas gitárján valami fülbemászó dallamot pengetett, át-
szellemülten. Szomorú volt az arca, én nagyon megsajnáltam emi-
att. Fekete öltözéke egyszerűségről árulkodott, szegénynek tűnt. 
Sötét, göndörkés haja a háta közepéig ért, néha félszegen a füle 
mögé gyűrte rakoncátlan tincseit, amikor azok zavarták játékában. 
Ujjai virtuózan járkáltak hangszerén, nem tudtam követni, ráadá-
sul megszólalt bársonyos hangja is. Megbabonázva álltam előtte. 
Szeme mélybarna színben tündökölt, égető, csodás fényben. Belém 
ivódott a feledhetetlen kép.  

Ahol állt, előtte nyitva volt hangszerének tokja, pénzérmék csil-
logtak benne, és az arra haladók beleejtettek mindig néhány forin-
tot.  
Nagyapámat kérdeztem:  
– Papa, miért dobálnak pénzt neki?  
– Azért, mert ebből él. Zenél a járókelőknek. Utcazenész.  
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Tízévesen még nem értettem ezt, de elfogadtam a magyarázatot. 
Nem tudtam elszakadni a helytől, a zenésztől, maradtunk is, bár 
nagyapám a fejét csóválta emiatt, pajkosan megdorgált. Az utcaze-
nész ifjú elvarázsolt, mert úgy pengette kopott hangszerét, hogy az 
a lelkemig hatolt. Szerettem volna szomorúságáról kérdezni, de 
papám nem engedte.  

Jólesik ezeket az élményeket feleleveníteni, ha már újra eljutot-
tam ide. Miközben stílusosan fagyit nyalok, a történelmet is nyil-
ván átgondolom, de egyre mélyebbről hallom azt a feledhetetlen 
zenét, amit tízévesen magamba szívtam ezen a helyen. Maradandó 
élmény az, ha még most is megszólal bennem!  

Egyedül vagyok, bármit megtehetek. Nagyapám már nem terel-
get, a magam ura lehetek. Kiülök a kőkorlátra, eszementen lóga-
tom a lábam, tárt lélekkel csodálom a víztükröt. Távcső se kell, 
anélkül is tudok tájékozódni. Látom a túlpartot, tudom azt is, hogy 
odaát sekélyebb a víz, de nekem az északi vonzóbb. Mindenki für-
dőzik itt is, ott is, élvezik a hűsítő habokat.  

Jó itt. Nyugalom, éltető erő, napsugarak, vízközel, emlékek. El-
indulok az apátság irányába, hogy újra találkozhassak a történe-
lemmel. Nem valószínű, hogy változott volna bármi is, de meg kell 
bizonyosodnom erről, mint mindig. Csak pár lépést teszek, aztán 
valami felbolygatót hallok...  

Araszolok a hang irányába, mágnesként vonz egy dallam, amit 
talán hallottam már valamikor. Földbe gyökerezve torpanok meg a 
téren. Fekete öltözékben, őszülő halántékkal, varkocsba font hajjal, 
a zenétől átszellemülten egy férfi gitározik csodaszép hangszerén.  

Hosszú, kecses ujjai virtuózan uralják a húrokat, de szemmel 
képtelen vagyok követni, mert megszólal bársonyos, delejes hang-
ja. Megbabonáz.  

Mélybarna szeméből a zene fényként tükröződik, mindezt apró 
szarkalábak övezik. Előtte nincs tok, se pénzérmék. Láthatóan saját 
kedvtelésből zenél, mindenki örömére. Találkozik a tekintetünk… 
Megvárom, amíg befejezi ezt a dalt, majd csak aztán kérdezem.  
 
Tihany. Visszhang-domb, emlékek, lélegzetelállító panoráma... 
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Vincent 
 

lélekben reszketőt csitítgató zene 
életet igenlő sóhajtások szele 

képteli üzenet éledező vásznon 
égi pompát hintő lágy ecsetvonásnyom 
megtalált dallamok gyermeki emléke 

feledett paletta tévelygő szemébe 
meggyötört arc mögött szunnyadó világba 

sosem látott tájak szivárványos álma 
napraforgócsokor lélekmélybe festve 
meghitt szobák falán andalog az este 

mesebeli várnak hercege királya 
királylánykönnyeket rejt a mosolyába 

sóhajhídon álló virágos reményben 
szélmalmokat dönt le ringató zenére 
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Boldog új esztendőt! 
 

Bízom a jövőben, mindig erre vágytam. 

Olthatott akárki, engem nem rengetett.  

Lidércek tolongtak sok ártalmas árnyban, 

De győzni nem tudtak akaratom felett. 
Onthattak a démonok hazug igéket, 

Gyermeki lelkemben ez csak fátyolkép lett. 
 

Úgy vágytam a jövőt! Ma hív, sugarat oszt, 

Jelenből versbe szőtt erőt sugallott most. 
 

Elmerengni hívom ma költőtársaim, 

Szerényen súgom ezt, mert alázatra int. 

Zenéljen az új év, szálljanak szép szavak! 

Tudom, megfoganhat még sok hű gondolat, 

Elérhet Emberhez a Minden, ami nincs, 

Ne térjen másfelé, elérhető a kincs! 

Dőljenek tőletek színtiszta, szűrt szavak, 

Őserő legyen a vers, mert csak így szabad! 

Tehát a szó él, van új év, s lesz új tavasz! 
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Profánk 
 

Farsangkor a fánkot hab írja, 
Aki lyány, tiblábol, ha bírja. 
Szalagos vóna jó belőle, 
Hiszen a legénynek ez kőne. 
 

Szakácskönyv elibém, kitárom, 
Óvasom, nézem én, míg látom. 
Miből is mennyi köll a tálba? 
Ne süssek süteményt hiába! 
 

Kimérem először a lisztet, 
A tejet fölibé, de nyiszlett. 
Duzzad már a kovász, kivárom, 
Ettől majd nődögél a fánkom. 
 

Béöntöm mindet egy fatálba, 
Úgy vélem, nagy lesz a hatása! 
Egy tojás, két tojás... vagy három? 
Az eszem máshol jár, sallárom! 
 

Hiába csapkodom, csak ragad, 
Miként a csiriztől lapra lap. 
Kelni se hajlandó, csudába! 
Én mondom, lesz inkább csúfsága! 
 

Nem csak holt, vásott is a tészta, 
Tán hamis a recept, vagy tréfa? 
Térülök-fordulok, üzenek: 
Ne várd a pampuskát, én megyek! 
 

Vedd inkább télűző kalapod, 
Kössél rá tűzszínű szalagot, 
Csókot adj, ne egyet, sem kettőt, 
Fánkommal várok egy esztendőt!
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Kesztyűnk  
 
Szállna mákvirágra légy, ha nyílik épp? 
Kell-e kontra hanghoz árva kis szekund? 
Látható, agyadra terhes ennyi kép, 
hát pecázd ki, dobd be újra, meg ne und! 
 
Mákvirág, a versed úgy zenél, miként 
friss tavaszba márt a tiszta hanghatás, 
képre kép sorol, s ha már szemen kimért, 
ért ütemre hull belőle szóvarázs. 
 
Kankalin, temérdek éltető erő 
bújik át fülön, s lesz évekig talány, 
majd epedve bontja, rágja át velő 
burkait sok év után a "lencsilány". 
 
Éltetőn mesél e ritka gyógynövény? 
Fülbe kúszik és erőt sugall talán? 
Nyílik ám a tölgyek enyhe, lágy ölén, 
lányruhába öltözött, avítt-talány. 
 

    * * * 
Kár ölelni származásra büszke nőt, 
míg a vágy nem űzi őt, s ezer mesét 
újraírva, álmodozva, téridőt 
áthajolva kéri Ő szerelmesét. 
 
Nőt karodba vonva gőgje ködbe vész, 
vágya szétszakítja arca fátyolát, 
macska lesz belőle, boldogan becéz, 
és mesén követne hét határon át. 
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Hogy szeretne minden épeszű vigéc 
macska testtel ágyba érkező arát, 
míg a kisfiú csak altatót igéz... 
Kámaszútra válaszútja: nő-barát? 
 
Macska testhez ám karom-köröm dukál, 
Indiában is vezérfonal ma még. 
Nagymenő a kisfiú, kivált vagány, 
álom, édes álom… úr s a nő kacér? 
 

      * * *  
Tréfa hát e két picinyke rigmus itt? 
S nem lehetne élvezettel írni rá, 
válaszolva rímhegyekben éppen itt? 
Hátha szél kel éppen és kihordaná! 
 
Tréfa nincs, de játszanék derűs csatát, 
szélviharba szórom írt dalom neszét. 
Kérdem én, miért ne küldeném, ha már 
ritmizálva rímbe ringató levél? 
 
Küldd el így, fogadnom illenék, de várj! 
Elfeledne ajkad illanó esőt? 
Mondd, mosolytalannak éltető e száj? 
... Dús avar fedé a csípve kérdezőt... 
 

Küldöm így, fogadd, de kell az asszonánc, 
míg a csöpp eső zenél megélt dalán, 
száz mosolyt adott a versbe vitt románc. 
Ezt söpörjem én a rőt levél alá? 

 

* Egy komoly játék Mákvirággal (Kovács Attila Penge), aki kesztyűt 
kínált, felvettem, aztán vissza is adtam. Aztán újra fel... (Dőlt betűk: 
Mákvirág, normál betűk: Kankalin)



                                                                                       Csillagokba írva 
 

77 
 

 
 
 

Talán ma 
 
Talán ma más leszek, ki végre 
pontosan megérti tűzvirága m’ért lakatlan. 
Kiélt arámat eltagadtam, 
mert kérte bár a bő jövőt, de mást remélt,  
s mert félte már szavam szerelmemért. 
 
Talán ma más leszek, ki végre 
önmagamra mordulok s ha térdre küld a bánat,  
miért ne nyújtanám a számat? 
Télben kicsorduló tavaszt hevít a méz, 
míg ajkadon talál a józan ész.  
 
Talán ma más leszek, ki végre 
még ha kívül épp a gaz benőtt is, izzik, árad. 
Szakadva porlik éh, a bánat, 
míg vágy-dalolva, átkarolva újra lát, 
s párnám beszívva őrzi illatát. 
 
Talán ma más leszek, ki végre 
múlt-magányon ért panaszt felejt a Pirkadatra. 
Jövő vizét e szomj fakasztja, 
fényorgonával írt, viharba szórt remény, 
árnyéksötétem így derül szemén. 
 
Talán ma más leszek, ki végre 
józanul dalolva szárnyaik közé kiálthat. 
A béke jő, lovam ha vágtat 
hófödte réteken - szilaj, parittya mén. 
Lelkéhez árvaként szaladtam én. 
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Talán ma más leszek, ki végre 
bűvös ír idilli énekén előre nézhet. 
A vér kering, hisz újra éltet, 
majd mindhalálig átölel, s halál után 
harmóniánkba rejt a ritmusán. 
 
 

* Verspárbaj Mákvirággal (Kovács Attila Penge), aki nehéz szabá-
lyokhoz kötötte a kihívást. (Normál betűk: Mákvirág, dőlt betűk: Kan-
kalin) 
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Fél(sz) szonett 
 
Ájult csendünkbe révedt ajakkal  
hallgassuk együtt a perc mit mesél, 
fülünkbe már nem harsog a vad dal, 
csak a vágynak beszédes éje kél. 
 
Álmunkat kottába gyűrte kardal  
és holdvilágba hullik szerteszét,  
e szimfóniánk szitálja hajnal,  
s elűzi lomha bánatunk neszét. 
 
Nagy ég… a rút halál se tépi szét,  
bár hatalma porba hívna váltig;  
helyette most a néma vágy beszél… 
 
Fényinged már begombolva állig,  
titkod ámornyila még ösztökél.  
Hozzád tartozom, tudd, mindhalálig. 
 

 

* Játék: csatlakozás Szilágyi Ferenc Hubart (szilfer) Félszonett másik 
felemhez c. fél szonettjéhez, a FullExtra irodalmi portálon. (Dőlt betűs 
szakaszok – szilfer, normál betűs szakaszok – Kankalin) 
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Enyém 
 
A vízakna fölött ténfergek, 
festetlen a csatornafedél, 
de nem bánt igazán, mert inkább 
most rád gondolok. Ha itt lennél… 
 
Mi ez, ha nem megsemmisülés? 
Hiába hív lajtorja fentre, 
én most éppen idelent vagyok, 
csak rólad gondolkodok egyre… 
 
és a „rézangyal” ütött, nagyot. 
Erdőmbe bújok, fák ölelnek, 
hisz ott még számít a tiszta szó, 
mert álnok kígyó nem terelget. 
 
Közben húz a blues, elvakít, 
s a szikla is zengi azt, amit 
az ajkam soha ki nem mondott… 
 
és parfüm illata árad felém, behív, 
a terrakotta máz nélkül aranyba nyílt. 
Álmodom illatod, színemmel ízbe forrt. 
 

 

* Egy játékhoz kapcsolódtam, ahol közösen meghatározott tizenegy 
szó felhasználásával kellett bármilyen formában alkotni (csatornafedél, 
kígyó, megsemmisülés, lajtorja, rézangyal, szikla, terrakotta, ajak, 
blues, fák, parfüm).
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Vakvilág 
 
Csak ülök... 
Lábam lógázom az ágyútorony mellett, mohón ölel a nagyka-
bát. Tűnődök, hogy mi vár majd Odaát... 

(Ej, ez a december feladja a leckét, pedig nemrég még a nyár 
karolt, hát arra gondolok, ami melengetett és megfogott. Nem 
karcos jégcsapok azok.) 

Illatozik-e tearózsa ott lágy sárgáját szemembe szűrve? Cso-
dáját nem feledhetem, de most "tél van és csend és hó és halál". 

Él-e szivárvány fönt is, ami hidat épít ég és föld közé?  Ér-e 
annyit, hogy mesémet reménnyel töltené, és nem maradna 
semmi kétely, csak a biztos út? Még magába fűz a múlt. 

Jól jönne egy lámpás, ami úgy világít, hogy nem érhet semmi 
bántás, s csak azt mutatja meg, ami életet jelent. 

Mi az élet? Személyre szabott darab, mi örökös színház ma-
rad. 

Úgy görög belőlem minden szó, hogy megbújik köztük a va-
ló: sikátorba tévedt vakvilág. Mi várhat Odaát? 

Egy csiga hozzám képest gyors, hiszen amit adna a Sors, azt 
túl sokáig rágom, ezzel elúszik az álom. 

„De jó volna mindent, mindent elfeledni”, csak élni, élni, len-
ni, lenni... 

 
...és egy lenti kis kocsmából palacsinta illata árad felém, ez 

visszaránt a tél múló üzenetén. 
 
 Játék az alkotótársakkal a „palacsinta, tearózsa, lámpás, sikátor, 

csiga, fűz, darab, ágyútorony, szivárvány, görög” szavak felhasználá-
sával. Az idézetek Vörösmarty Mihály Előszó, valamint Ady Endre 
Karácsony című verséből valók. 
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Riadva 
 
Riadva, magamba merülten járok, 
talpam a talajra lebegve ér, 
csöndeket kioltó életszilánkok 
ködös füstillatát hordja a szél. 
 
Hajamba borzol egy sóhaj a mélyről, 
neszeket, árnyékot törölve, bár 
félelem borzongat,  ernyedek végül, 
mert bölcs nyugalommal sodor az Ár. 
 
Éveket, árnyakat feledtet bennem, 
rengetőn részegít józan dala, 
csillagok csalnak és röptetik kedvem, 
vakítja vulkán s a lélekcsata. 
 
Éjjelek melegén fájdalmak tűnnek, 
reménnyel ébredve magány szalad, 
hold fénye csókol az arcomra könnyet, 
már nem fáj a múlt, s a lélek szabad. 
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Halk sóhajod(dal) 
 

Ha hó takarja künn a téli tájat, 

andalodva tűnök homályok elől. 

Láthatatlan ujjad dalával megöl, 

kába ész nyomán szalad a gondolat. 
 

Sóhaj suhan, de eltéved a ködben, 

óra perce percet űz, alulmarad; 

hangja súg nekem, ma végtelent szabad... 

akkor hogy riad félelembe csöndem? 
 

Jó megélni szóvarázsos ízedet, 

oldja bennem a kínt e bölcs nyugalom. 

Dalt simít a csend, s a csillagod leszek,  
 

de nem ismered mélyem, letűnt dalom. 

Az égre fényjelet írnak énekek,  

lelkem tükrébe bódul  halk sóhajod. 
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Végtelen… 
 
Bűnös nappalok éjszakákat írnak, 
hajnalok hasítják sajgó sejtjeim – 
valódi végtelen. Álmokat sír ma 
általa végzetem, ne hagyj odakinn. 
Csak énekelj nekem, dalodba dúdold, 
ha mindened veszett, s én megtalálom, 
ámde látom, elszakad gyenge húrod. 
Eltiport az élet, ne hívd halálom. 
Ezer sebemtől sajog itt a tűzben, 
égető e kín a fagy zsarátnokán... 
fotók mosódnak, exponálom ébren, 
látható a kép, mi fantomom talán. 

Hogy néha könnyezem, azt sejtheted, 
minden árva cseppre zár a végtelen. 
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Röpülni… 
 
Tudod, nehéz igába húzni sorsot,  
hol busong a múlt, a toll is elkopik, 
ha vén időm pohárba tölt egy kortyot, 
és az ég a filmbe tegnapot vetít. 
Persze színaranyba önteném veled 
szökő szavam, ámde nem tudom mit ér, 
ha káoszom megöl, és belém reked 
új dalom, mi bóduló tavaszt remél; 
záporillatot regél a szél... mit ér 
majd neked, ha büszke fellegem nyomán 
te már megértheted, hogy mi fáj, s miért. 
Papírok közé veszett idő a nyár... 

taszít a tér, a süllyedő hajó, 
hiszen ma már röpülni volna jó. 
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Szinesztézia 
 
 

szürke árnyakon 
alkonyat remegése 

betakar a hold 
 
* 
 

fekete lepel 
Éjem szavával ébreszt 

magamba bújok 
 
* 
 

színtelen idő 
csorduló fényeivel 

el sosem enged 
 
* 
 

zöldülő határ 
a szemedben tükörként 

életet érlel 
 
* 
 
 

derűs kékeken 
ragyogó nappal árad 

bűnös szólamom 
 
* 
 

arany levelek 
ezüst húrok hangjain 

magányt dalolnak 
 
* 
 

lila levegő 
szivárványban füröszti 

édes kardalom 
 
* 
 

rózsaszín álmok 
kacér eget zengenek 

táncol a Remény 
 
* 
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Néha félek 
 
Néha megtalál az Út, de ködbe vész, 
és homályba ránt az élet alkonya. 
Vasfogán időmnek átkozott nehéz 
napok sorolnak; Ámor írja rá ma 
ritka perceit, de zár a csend-bilincs. 
Szelíd szavad bevonja tört arannyal  
éber álmaim, ha tóduló a nincs, 
a néma vágy vigasztalan belém hal; 
ám ragyogva tőled új az ébredés, 
múltba írt világom tűnik árnyakon; 
átsuhanni álmaidba így merész, 
ámde gyógyulást remélek, hát hagyom. 

Lágy ölébe vonva bánt az Élet, 
úszom árjain, de néha félek. 
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Horizont 
 
 

beoson az éj 
csellengő csillagával 

lélekből szakít 
 
* 
 

halovány a hold 
sápadó tekintete 
csendjébe merül 

 
* 
 

égi szegecsek 
pillogó fényeikkel 

bőrbe karcoltak 
 
* 
 

éj-nap határon 
láthatatlan linea 

óvom álmait 
 
* 
 

horizont fénye 
harmatos hajnalával 

magában felejt 
 
* 
 

ég és föld között 
járható labirintus 
madárdal hallik 

 
*

* 
tündöklő a Nap 

szerény szikrákat szórva 
mosolyogni mer 
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A part felől… 
 
A part felől hajamba túr a lenge szél, 
kioldja köntösét a Hajnal, és a szín 
kacérkodik velem, midőn nyomán zafír 
a csönd, s parányi hangjain nekem mesél. 
 
(A hős csipasz kitárja gyönge szárnyait, 
röpülne innen el, pedig csekély erőt 
hagyott az élet, és az indulás előtt 
komor szaván szüléje bölcs nyugalmat int.) 
 
Amint a Nap derűs eget kopírozón 
aranyba ring, a sorstalan suhan feléd, 
alél a test, s a lélek úgy remeg belé, 
hogy észrevétlenül neved gravírozom.  
 
Beszél a csönd, de még ma némaságra bír, 
amint a tél után tavasz se ront, kivár 
az álmokat szitálva; kell az új világ,  
betonba gyúrt alapra jár a biztos ív. 
 
Magány a partomon, de sorsod árja hív, 
reménybe szórt zenémet írja hajnala, 
e lágy ütem becéz, mitől a part szabad, 
s Jövőm Kovácsa kőkemény acélt hevít. 
 
 



Horák Andrea Kankalin                                                                                           
 

94 
 

 
 
 
 
 

Élet-óceán 
 
Magába húz. A mély vizekre vágyom, 
mint a kis patak, mely óceánt keres, 
hisz előbb-utóbb ha benne csörgedez, 
remélt utat talál, s fakult a lábnyom. 
 
Puhán sodor, s az ujjak úgy becéznek... 
átadom magam, ha titkokat fogan, 
atomra hullok, és csöndes hallgatag 
gyönyört kiáltok én, mikor felébreszt... 
 
és ha földereng a süllyedő hajó, 
majd magába zár az Élet-óceán. 
Dalon kutat, hol mosolyba ring a szó, 
 
és a lét a bőrre rajzol új csodát, 
hát magamba rejtem el, mi mondható, 
mert a múlt homálya így letűnt talány. 
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Metamorfózis 
 
Messze már a part, a nyílt vizen vagyok 
hajótörött; az áradat sodorna, 
hát hagyom magam merülni, s komolyra 
váltok itt belül, ha már nyomot hagyott 
 
a Mély korallja, s a fenti csillagok 
lám,  szivacs gyanánt ivódnak legbelül, 
s bár  sötét az éj, ma árnyra fény kerül. 
Zuhanni vágyom, s a nyílt vizen vagyok  
 
már vakon követni, bár az ész nem ért, 
csak bent, a mellkasomba bújva érzek... 
és a Lenti Fenn kivár a kedvemért, 
 
egy új mosolyba hajt megannyi kékje, 
és elúszik, ám beúszik minden érv 
magába szenderült sziporka létbe. 
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Álmodtam, nagyot… 
 
Álmodom. Vonatra szállok holt magam, 
nem érdekel a kor, csak futok feléd. 
Éj uralkodik s a balga Hold csorog, 
erőm is elhagyott, de van még mesém. 
 
Hajam kerge kóc, magába sír a szél, 
verejték borzong bőrömön; hunyt remény? 
Süket fülembe zajt zenél az Élet, 
s rémülten rontok a tűnt vonat felé. 
 
Félelem gyötör, a sínek közt járok... 
muszáj elérnem, még ma fel kell szállnom; 
hímes szavak szólnak, új hit ad erőt, 
nem állít meg egy elmosódott lábnyom. 
 
Karom kinyújtom és lám, már elérem, 
ujjamból vér serken, a körmöm szakad, 
de élek még, és csodás ez az álom, 
tíz körömből vérzőn sajdul titkokat. 
 
Minden ízem reszket, felkapaszkodom. 
Nem árthat vér, mocsok s a lassú égés. 
A vagon lépcsője már menedékem, 
lélegzem, hát elúszik minden kérdés. 
 
Mindjárt érkezem, s a peronra állok. 
Tán még ott leszel, szemedben könny ragyog, 
s én néma könnyel foltozom az álmod... 
A bölcsek azt súgták, álmodjak nagyot.
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Gyöngy(szemem) 
 
Nem hagylak senkinek, és mégis hallgatok. 
Nem hívlak magamhoz, te titkon jössz felém. 
Csak merném mesém elmondani... úgy vagy itt, 
hogy álmom beenged, s képet pingál elmém. 
 
Kapaszkodok húsz körömmel, hiába csönd 
és néma távolok s a vízbe fúlt hegyek, 
és félek úgy az ártól, széltől is… ledönt; 
bárcsak végre látnám hogy legyen, hogy legyek. 
 
Tudom, a vérem csak csordogál, s a világ 
pokolra űz magából, nem tűr meg,  taszít, 
és szomjazom, hiába tengerár; sivár 
sivatag, kőből köpült fájdalom van itt. 
 
Te jól tudod, a csöndek olykor csendesek, 
s érted úgy zenélnek szótlanul, szavakba 
varrják azt, amit a hang sosem enged meg, 
csak a csönd: a lélek és a szó hatalma. 
 
Énekelek. A láz olthatatlan tarolt. 
Hűlni nem vágyom, minek? Éppen Ott vagyok. 
Én böngészem a szót, Te érzed a hangot… 
százból egyet… és ezért élnek a dalok. 
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Zafír 
 
 

kócos nyár üzen 
titkos színnel írt szavak 

görnyed jégcsapom 
 
* 
 

szűrt szellő suhan 
tört orcát cirógatón 

lélekbe sodor 
 
* 
 

zöldek susognak 
smaragdba hull az élet 

erre nyitni kék 
 
* 
 

zafír az égbolt 
szemedben tükörképe 
már nincs menekvés 

 
* 
 

pacsirta ujjong 
fohásza messze hallik 

süket fülembe 
 
* 
 

hasad Hajnalom 
virágot bont az éjjel 

derengő dalon 
 
* 
 

 
* 
 

zafír lett a köd, 
zafírt fest a titkos táj 

zafír szemekkel 
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Neked adnám… 
 
Neked adnám a Napot, hogy ragyogjon, 
mint nyári hajnalon, ahogy felébred; 
mosolyba bújhat arcod, tisztul mérged, 
mert az ősi bolygó köréd lobot fon. 
 
Neked adnám. 
 
Neked adnám én azt a kerge Holdat, 
amely az éjre új reményeket fest; 
apad és dagad, hiszen sosem lesz rest 
és azt dúdolja, talán jön még holnap. 
 
Neked adnám. 
 
Neked adnám a sokszínű Szivárványt, 
azt a vörös, narancs, sárga kezdetűt, 
a zöld, a kék és ibolya égbe tűnt 
varázsát, mi eső után kiált rád. 
 
Neked adnám. 
 
És adnám az összes kósza Csillagot, 
hiszen szemedben érnek tört egésszé, 
mert a tűnő alkonyon én elérném 
az eget is általad, ha ott ragyogsz. 
 
Neked adnám a Mindent. 
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Komoly szonett 
 
Komolyra vált a szó, hatalma vértez, 
ám az Éden édes íze most gyötör. 
A szív kevés, az ember értve érez, 
és a semmiben suhanni nem gyönyör, 
hol ma még a tegnap árnya vív csatát, 
így üzenne átok által írt dalon, 
mert ledönt a szél is és a csúf halál, 
húz az útkanyar, de nem jön oltalom. 
Csak ne sírna itt belül, ne omlanék, 
rejtélyes álmom, Te Ékes Szóvirág... 
bár ne fájna úgy dalod, ne fájna lét, 
és ne győzne öntudat, ha győz, mi bánt. 

Kapaszkodok tovább ezer körömmel, 
beléd kapaszkodom, dacolva földdel. 
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Szétszaladt szonett 
 
Bent ma már december oszt: magán-magány. 
Lélek ontja színeit, s a nyűtt porond. 
Tűnni tér a lelked ifja, míg a lány 
szép szavaddal él, mivel belül bolond. 
 
Játszma ez megint. A fényed óhaján 
tűz a Nap, s a régi is kivált erős, 
ám te csöndre térdepelsz magad jaján, 
és ma épp ledőlsz, miként az árva hős. 
 
Én csak álmodok tovább a percemért, 
órabérbe' szűkölöm magam baját, 
ám ha hallanád az ócska percegést, 
szerteszét szakítanád a sóhaját. 
 
Tudd, hogy égek, úgy, ahogy szerelmem ér; 
szétszaladt szonettbe sült falat kenyér. 
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Koldulok 
 
Sírni nem tudok. Beitta nedveim, 
vizet facsart az átok és a puszta, 
s ma  bennem áradatba gyűlt, elúszta 
csordulásba csent erőm, mi csendre int. 
 
Amíg a vágyak égnek és ostobán 
motoznak éjben, utazgatok le s föl 
veled, és ha álmon ért kezed megöl, 
ha dobban itt belül, én azt mondanám… 
 
Te úgy mesélsz a hét határon át is, 
belém dalolsz, s az égi Manna sírhat; 
ha élek, így viruljon tőle más is, 
 
ám itt a vélt gyönyör, amott a Sírhant 
gyötör, mert el nem enged, és halálig. 
Én koldulok, s e vágy öledbe ringat. 
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Nyugtató… 
 
…mert szédülök, szavad betölt egészen, 
és  kapkodok az őszi ég alatt, 
időt nem ismerek, hát nagy merészen 
az értelem kitört, de szívem is szakadt, 
 
hogy fájdalom minek, ha hív az élet, 
éji páraként teríti fátylát, 
a színek összeérnek és ha  félek, 
én a zöld mezőt tudom, s ha ködre  vált át, 
 
a csöndje úgy igéz, hogy értve súgom, 
a lelked így zuhant belém vakon, 
s nem adhatom hitem, ha bármi súly nyom, 
ám boldogabb lesz tőled minden új napom, 
 
de gyógyuljon az, ki végleg rászorul, 
legyen derűje tiszta napra nap, 
mert  erre szültek és így is alkonyul, 
hát enyém az éj, és enyém a pirkadat, 
 
csak sápadok, miként a nyár is sápad, 
ha  illatok suhannak és egek, 
hiába ködgomoly, magamban látlak, 
csillagba (s)írj reményt, de én is ott legyek. 
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Csakazértis 
 
Magamba rejtelek, hogy megtaláljalak,  
már nem kutatlak. Minek? 
Szavadba bújok minden átkos hajnalon, 
csakazértis. 
 
Nyomomba térdepel megannyi árnyalak, 
nem érdekelnek. Minek? 
Betűid sápadt selyme tiszta oltalom, 
csakazértis. 
 
Hiába tűnsz a szóval, bennem vártalak, 
nem múlsz belőlem. Minek? 
Lelkedbe súgom át parányi sóhajom, 
csakazértis. 
 
Csak azért is. 
 
Csupán a kába kétkedések ártanak; 
nem engedhetem. Minek? 
Ha megtalált a fátum, veszni nem hagyom. 
 
Csak azért sem. 
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Muskotály 
 
Bort iszol velem, de vízbe fojt az ár; 
a muskotály nem űzi el belőlem, 
ha néma vágyaim tüzét erőtlen 
úgy adod nekem, miként a szalmaszál, 
  
mely ha épp csekély fonal gyanánt kitart, 
büszke lépteim után se tetterős; 
topogva járunk kötél után s előtt, 
majd legyőzünk bármi bajt, veszett vihart. 
 
Más ez itt. Az élet adta szótlanul, 
és nem érdekelte az mi múlt, mi fájt, 
csak írt utamra, s az ember így tanul, 
 
hát követni kell, ha újba visszaránt, 
s pokolból vezethet ég felé vadul, 
hol csapong az ész, s az élet-itta tánc. 
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Szőnyeg 
 
Szólok úgy, miként a szívem adja át 
és kuszál belül, hogy annyi sok „miért”. 
Szép szavam kevés, de érce gyolcs, tiéd; 
múlt s jövő, jelenbe írt lopott galád. 
 
Hűs patak vizét nem ittam ily mohón, 
bősz hegyek sem értek el s a csalfa csúcs, 
és a tölgyeket magamba zártam  úgy, 
mint a kisdiák; tanárba halt bohó. 
 
Új csodát nem írok. Ébredek, ha élsz, 
már a szőnyeg elkopott, alá s fölé 
látok ím. Söpörni fáj, ha útra kélsz, 
 
mert belőled érzek, és ez így tökély. 
Már eléd, s feléd sodort a józan ész, 
én bezártalak, s te látsz a por ködén. 
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Nem mondom el 
 
Nem mondom el, hogy mit jelent nekem 
papír-hegyekbe szórt szavad, 
és az sem érhet el, mit ér a lelkem, 
ha úgy látlak én, ahogy nem szabad. 
  
Nem mondom el, hogy mit jelent nekem, 
ha betűd selyme oltalom, 
nem számít ki vagy. Hát úgy legyél velem, 
mint látomás, ki sejti óhajom. 
 
Nem mondom el, hogy mit jelent nekem 
a lét; magaddal hordozod, 
és ez úgy titok, mint megtalált jelen. 
Csak jövőbe, jövőnkbe gondolom. 
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Mesélj nekem 
 
Ma vág a szél, s ha támad, én bebújok… 
ne félj, csak ért öledbe fészkelődöm. 
Veled halok, mitől talán e súlyok 
erőtlenek. Becézz, te röpke őröm.  
Meséld el azt, miként fakadsz mosolyra, 
ha szűk szavunk a percbe új reményt csal, 
kimért időnk keserv felé sodorna, 
de most mesélj nekem, s talán belénk hal. 
Tudom, te is zuhansz a gondod űzve, 
a szél kikezd, de úgyse bánt, vigyázlak. 
A napra nap jön, éveket betűzne, 
az élet így adott, de még kivárhat. 

A gondolat komoly, s kivált eretnek. 
Csak azt tudom ma már, miért szeretlek.
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Tintakék 
 
Tudod, nem értelek. Évek óta szólt 
szavam feléd, kerestelek... 
én kutattalak sok árnyba bújt betűn, 
nem érdekelt, ha próza volt, 
csak ittam szép szavad, és virult nedűt 
szitált az élet így nekem, 
 
mintha bomba-szórt szívemre tintafolt 
terülne, és e szín a kék. 
Megannyi kék tolult fölém repesve, 
a többi szín csak minta volt, 
s esőre írt magányod versbe szedve, 
szelíd szavadra tűnt a sár. 
 
Sírhatok gyönyört, ha könnyem kellene, 
bár illatod ízére várt az ajkam. 
És ma hallgatag cikázna kés hegye... 
hát előtte még a hangodat halljam! 
 
Aztán fakóra vált e kép? 
Örökre fennmarad mesénk. 
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Csillagokba írva 
 
Megigéz az este csillag-mosolyokkal, 
zárt szemmel kutatom, melyik a mienk. 
Lecsorog a fényük, s míg simogatnak, 
bőrömre borzolnak bársony színeket. 
 
Odafenn az égbolt arany merülésben 
elfúj egy suhanó fuvola-reményt, 
futama az élet, hol mese ébred, 
Esthajnal-bűvölte bűbájos regény. 
 
Babonáz a béke sarló közelében, 
kék álmom tereli, ragyog a Tejút. 
Hunyorog az éjben száz kicsi éke, 
lelkembe lopják az ábrándos fiút. 
 
Gyönyörű az éjfél, még messze a hajnal; 
fátyolba merülő, szemérmes a hold, 
csuda-lila fényben, hercegi csókkal 
ébredezik vágyam, mint pajkos kobold... 
 
    * 
 
...tünemény a reggelem csend-csacsogása, 
bágyadtan kutatom a lágy ölelést, 
s ragyogó kedvem a csillag-varázsra 
Sorskönyvbe menekül bőröd melegén. 
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fOrdítva 
 

szakadt a ritmus de igéznek képek 
velem gördül a gondolatfonal feléd 
bentről azok a lángok kint is szépek 

megmaradnak mind bár te alig sejtenéd 
a tölgyfa életét miért daloltam 

s hogy eldúdoltam már a legtöbb szólamot 
halomba gyűrtem neked egyszervoltam 
meg azt is mi általad lettem és vagyok 

 
 

lassú ébredés ez derengőn dúló vad vihar 
belém lopózott már rég édes-észrevétlenül 

csaknem gyors halál lett az éden s belátom bizarr 
ha egyszer árnyra fény aztán a fényre árny kerül 

 
 

egy zene zár belém éppen hallgatom 
nem engedlek magamból tékozlás miatt 

még gyógyulnom kell de nincs oly hatalom 
mely felülír téged s életemből kihagy 

a szikrák ringó ritmusra cikáznak 
pillényi tört ütem minden csillanásuk 

sziporka örök nemlétük hiányt ad 
mert a csillagokkal szőtték át az álmunk 
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Szakadt a ritmus, de igéznek képek, 
velem gördül a gondolatfonal feléd.  
Bentről azok a lángok kint is szépek, 
megmaradnak mind, bár te alig sejtenéd, 
a tölgyfa életét miért daloltam, 
s hogy eldúdoltam már a legtöbb szólamot, 
halomba gyűrtem neked egyszervoltam, 
meg azt is, mi általad lettem és vagyok. 
 
 
Lassú ébredés ez, derengőn dúló vad vihar, 
belém lopózott már rég, édes-észrevétlenül. 
Csaknem gyors halál lett az éden, s belátom, bizarr, 
ha egyszer árnyra fény, aztán a fényre árny kerül. 
 
 
Egy zene zár belém, éppen hallgatom. 
Nem engedlek magamból tékozlás miatt. 
Még gyógyulnom kell, de nincs oly hatalom, 
mely felülír téged, s életemből kihagy.  
A szikrák ringó ritmusra cikáznak, 
pillényi tört ütem minden csillanásuk, 
sziporka örök nemlétük hiányt ad, 
mert a csillagokkal szőtték át az álmunk. 
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SzerelmesÉnek 
 
Mesét sikolt a kósza néma-csillag,  
a csönd is éled, ám a pille párna 
tovább ölel, s amint elér a lárma, 
szemed zugába bújva pára csillan. 
 
Tiéd e csillag éber álmaidban, 
körülragyogja azt, mi ritka, drága, 
s rajongva izzik át az éjszakádba, 
ha titkokat hevít a láz, amíg van. 
 
A szél lehűt. Ne hagyd, kerüld! Ha tiszta 
esőt szitál az ég szerelmesének, 
a Nap karátra váltja, majd a tinta 
 
aranysugárral ont sötétre kéket, 
s puhán teríti rád a baldachint ma 
szonettbe ringató szerelmes ének. 
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Nincs évszak, csak fétis 
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Ár 
 
Zavartan zuborog és kitörni késztet, 
de simítva csitítgat belül az ár. 
Bódít, mint az erdő mollja várt tavaszon, 
míg rügyeket ringat az ébredő fán, 
 
vagy kalászok dala, ha hív aratásra  
– kacajba kergetett szökő szólam-árny –, 
bár hó alá temetett, fagyban is fénylő, 
mert életre zsendül a nap mosolyán, 
 
és nyarakat, teleket temetve zengő 
zenékbe csábít majd bölcs énekein, 
míg lélek a lélekkel holdfényre táncol 
csillag-hárfa húrok csend-ütemein. 
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Madárdal (haibun) 
 

Neked szól minden ének, kórusba kívánkozik az évszakok 
mesés madárhada. Néhol kicsit hamiskásba hajló, itt-ott disszo-
náns, bár lelki zenéje tökéletesen tiszta, kristály. Egy szólam 
örökké tiéd, amit mindig magadénak mondhatsz, ám csak te 
hallhatod, ha megtalálod. Nehéz kiválasztani a hivalkodó, a 
sablonos és az elveszett közül, mert míg az egyik harsány, a 
másik fakó, addig a harmadiknak félve fáj beléd a hangja.  

A gyilkos nyárban is frissen ébred minden madár. Egyikük 
virgonc, a másik dúdolva dédelget, derűbe hajtana. Hát nem 
tudtad? A madarak mind érted énekelnek, miközben tollruhá-
juk temérdek színben pompázik, avagy mindvégig szürke ma-
rad. A ruha? Nem az teszi őket, hanem a dal maga.  

A nyár mindig igéz, az újabb idéz, a legújabb kuszál, hát 
nyisd ki jól füled apró érzékeit! 

Légy részeg hallgató, de mindvégig csend vegyen körül, hisz 
csakis akkor hallhatod meg saját madarad üzenetét! Ne félj, 
mindig lesz tér-zene, mint ahogy a harmónia és a visszhang is 
örök. 

Nehéz madárnak lenni, mert nehéz a dal. Törékeny szár-
nyakkal kell röpíteni azt, aki kétkedve hallgatja a muzsikát, pe-
dig még a fényt is hangjegyekre váltja, hogy attól a szél is szó-
lamokban lengedezzen. 
Hallod? 

 
 

nyárutó zenél 
szomjazó madárdala 
belülről hallik 
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Ősz hunyorog 
 
Árnyak dúlnak, fények halnak, 
felhő-pingált napba martak. 
Levél remeg, holt ág reszket, 
zajba zártan lét-vesztettek. 
 
Hörög a lomb, sápadt sóhaj, 
ősz hunyorog múló dallal. 
Madár gubbaszt, szűkölt ének, 
rejtegetnék messzeségek. 
 
Érzék-torzan éned retteg, 
perc a percre órát enged. 
Magány kínnal zordan mordul, 
sár-időben harang kondul. 
 
Egek könnye marja arcod, 
kopott lelked fényért kapkod. 
Tavaszt vágyó illatárral 
meddőn megbújsz a világgal. 
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Ős(z) szonett 
 
Bolyong az őszi szél a kertek alján, 
nyomába rőt levél lohol borúsan; 
fakóra vált a napnyaláb, ha túlan 
egy hűs futamra már elúszik csalfán. 
 
A fák is úgy hajolnak, hogy megérzik, 
életük halálba tart, de lesz Tavasz, 
mi újra várt csodát csal, derűt fakaszt, 
mikor sziromra száll a kedv zenéin. 
 
A Sors ilyen; úgy vesz el és ad nekünk 
világnyi pusztulásra puszta létet, 
hogy megannyi árnya néha fényre küld, 
 
tüdőt szorít, de újra szít a lélek, 
és csak élni kell, csak győzni ott belül, 
hol őszbe tűnsz, s talán tavaszba tévedsz. 
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Most szól, nem vár… 
 
Míg fakóaranyba hull a nyár, megint  
oroz, s a holt virágokat fakasztja; 
sötét magányba bújik új tavaszra, 
torz reményt regél a múltra és ha int, 
 
sikolt a zöld, de most a hangja mérged; 
zihálsz és szelén a lélek is bolyong, 
óhatatlanul magába húz, s bolond 
lidércek állnak itt fölöttem ébren. 
 
Ne tudd és ne halld, ne éld e tetszhalált; 
egy röpke virradat úgy sodort feléd, 
mint a táj aludni kész megért dalán 
 
vár a csönd, vakít a pőre, messzi lét, 
ám ha van nyomod és kéznyomod, talán 
röpít a szárnyam, s röpülni hív a kék. 
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Szürke 
 
Hiányzol. Itt az ősz, a színek érnek, 
ám a gong morajlik, él a szürkeség; 
dal dereng amint eloldaná, ha még 
a játszi képzeletre járhat ének. 
 
Árnyas álmaink ma adnak, és kivárt 
varázs ül édesen fölénk, a tegnap 
úgy zokog, hogy mosolyba sír a holnap, 
ölembe égve ring a „hol vagy", „mi bánt". 
 
Így vagyok veled. Könnyem éjbe oltom, 
ám a kézfejemre írja csöndesen, 
hogy cseppre csordult enyhe cseppje ólom; 
 
lágyan átölellek és tovább lesem, 
ha pillanat-szabad szavad: hiányzom... 
és te megtalálsz az őszben, kedvesem. 
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Nekem az Ősz… 
 
Az ősz nekem ma mást jelent. 
Avarba szédült létemet, 
hol ég tovább salakba zárt,  
s esőre ring e ritka láng. 
Nekem az ősz Te vagy. 
 
Az ősz nekem ma mást jelent.  
Titokba tévedt végtelent, 
világnyi létet és varázst, 
belőle bajló tisztulást. 
Nekem az ősz Te vagy. 
 
Az Ősz nekem ma mást jelent. 
Mosolyba szépült könnyemet, 
derűre hulló harmatot, 
hisz én is neked az vagyok. 
Vagyok, s Őszöd leszek. 
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Tavaszt mesélj… 
 
Mesélj nekem tavaszt, virágot ontson 
őszi árnyad, add magadból azt, mi fáj, 
söpörj avarba bánatot, mert silány 
napok keserveket kuszálnak folyton; 
 
és illatot mesélj nekem zenékben, 
hol madárjajokra írsz egy ősi dalt, 
s rügyek fakadnak ott, ahol rég kihalt 
az élet, ám szavadra majd feléled. 
 
Úgy mesélj nekem, hogy sírjon itt mező, 
a rét virága főhajtással éljen, 
hogy ne fájjon ősz, ne múljon létező, 
 
ne súgja semmi azt nekem, hogy végem; 
új tavaszt mesélj, de még a tél előtt, 
hisz én is épp tavaszt mesélek érted. 
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Ne félj… 
 
Zord idő tolul fölém, elönt a fagy, 
de langy kezed deríti most a ráncom 
és elsimul, hogy többé nem találom; 
ám a tél nyomul, gonosz s ledöntve hagy. 
 
Varázsra nem hiszek és feszít a gond, 
de én igézlek, s igém imámba zár, 
s a jégcsapok zenélnek... olcsó  bazár, 
elgyötört virágra ontja szólamod; 
 
s amint szitál a hó, elernyedek, hogy 
holnapomba véssek ártatlan jelent, 
elírt jövőmbe ősi dalt, csak nehogy 
 
oldja félelem, mi gyomron üt jelet 
majd, ha tárt szemed előtt erőm kifogy, 
ajkad ajkamra tér;  ne félj... nem lehet. 
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Elveszett szonett 
 
Megint a szürke tél terült a tájra, 
fák jajongnak, és a földre köd szitál; 
sötét időnk a lelked úgy kitárja, 
hogy lázad oltanám, míg tüdőm zihál. 
 
Ne félj, az arcod íriszembe zártan 
gyönyör; gyötört a ritka kép varázsa, 
szemed megégetett, de mégse láttam, 
csak így igéztem versbe vitt parázsra... 
 
és mesémbe mártom álmod szép szavát,  
bolyongva bódulok beléd az úton, 
űz a holnap és a múltra száz karát, 
aranyba hull a tél is, félve súgom... 
 
csak Te vagy, s az évek óta rótt körök, 
dalom kihajt, mert a szólam így örök. 
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Nem ér örökre 
 
Március felé szaladt a toll, amíg 
a rongy lapom betelt, s papírkosárba 
hullt a képzelettel; begyűrt a mámba 
és a telt fiók visong, a tört radír 
 
melódiája bús igent remélne. 
Így fogant e vers, vajúdni kényszerült, 
mert a szóvirág se nyílik bűnbe szült 
varázsra, bár a holnapot megélte... 
 
lám, a Tűz elandalít borús szaván; 
a hónapok cikáznak, ám a Fény nem 
ér örökre, s dúlt betűkkel áll tovább... 
 
titokban úgy lesem, hogy jajdul énem, 
és eközben dalt üvölt a Kormorán, 
ha már a Lélek elveszett egészen. 
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Tavasz, maradj! 
 
 
Álmot ont az éj, nyomába 
jégcsapokra ég derül, 
érzi már a csöppnyi pára, 
árny helyére fény vetül. 
 
 
Fagyhalálra kél a hajnal, 
nem talál ma téljogot, 
mert elűzte csalfa jajjal, 
s tűnt Tavasz hagyott nyomot. 
 
 
Fűzfa gallya rügyre pattan, 
újra zöld az ága is, 
bennem éled ősi dallam 
és üzen, de még hamis. 

Óaranyra színbe fordul, 
szürkeségre így köszön, 
ébredek, de vészbe kondul, 
túl korán e fényözön. 
 
 
Kórus ébred, és madárraj 
zengi át az éteren 
szólamokba szórt dalával, 
mert ez is ma lételem. 
 
 
Ringok így, tovább az éjjel, 
elfelejtek én havat, 
majd a rég-remény szeszéllyel 
újra létezést avat. 

 
 
Hív a színek orgiája, 
már mosolyba lényegül, 
átkos ára nincs hiába. 
Szép Tavasz, maradj belül! 
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Csalogató 
 
Pattanó rügyeken fakasszon az ének 
cseresznyevirágot, fricskázva a télnek.  
Dúdoljon az élet ébredező fákat, 
csacska csalogánnyal tisztuljanak árnyak. 
 
Piano hegedűn, allegron a fanfár, 
mosolyokat sírjon milliárdnyi szempár. 
Hangok hurrikánján sikkantson az „újra” 
zongorán zubogó százezernyi dúrja. 
 
Mollokba mártózva magasztosan égjen 
„sosemvolt”, „deméglesz” áhított regéken. 
Lepkéket libbentsen kikeleti ének, 
iszkoljanak fagyok, dongjanak a méhek. 
 
Szertelen szólammal a szakadt szívekre 
szabadon szállhasson szakadatlan, szerte.  
Lelkeket lázítok csalogatón, ó, jaj, 
koncertet kurjongat a tavaszi sóhaj! 
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Árad 
 
Jégcsapok könnye hull eszterhéj alatt, 
amíg az Ámoson még siklik a szán. 
Lelke ott, de már a múlt kihányt falat, 
csupán jelenbe játszik, mitől a lány 
a Magány.  
 
Délceg ágyú köp felé hamis havat, 
hegytetőre vágyik, hát a szirtre tér. 
Szemében képek és képbe gyűlt szavak, 
hogy új tavasz köszön, és életre kél, 
ha remél; 
 
alatta bősz patak zubogva duzzad, 
fölötte tiszta ég zenél, a kékek 
harsogják benne ezt - Te végig tudtad -, 
feladja önmagát, s e kósza lélek 
Tiéd lesz. 
 
Szívébe szebb tavasz virága nyílik, 
szemébe télutó haván egy szikra, 
fülébe hang-harang, hiszen a sírig 
bőre borzolón akarja, s mi tiszta, 
beissza. 
 
Csak áll. Bámulja bénán, amint a víz 
a völgyet átkutatja, ahogy árad 
és kiönt; ma mindent visz, de míg az íz 
tart, valóra válhat, s holnap már várad 
az Árad. 



Horák Andrea Kankalin                                                                                           
 

132 
 

 
 
 
 
 

Nyüszítenék 
 
Tavasz kering, s nem ér az illat, kihalt 
belül virágom egy édes éneken. 
Az orrom elfajult. Nem tudom, mi hajt 
tovább, de járt utad vakon vétkezem.  
Hogy jó veled, elmondom én, de fájhat, 
ha úgy adom magam, hogy porba hullhat 
fejed, s ölembe hajtanád, de várhat, 
csak pillanatra jár, bogozna múltat, 
s csekély esély maradt: erőnk hatalma. 
Stabil kötél e szalmaszál?  Nem tudom, 
de úgy kapaszkodok belé kaparva 
veled, hogy felébred minden zegzugom. 

Nyüszítenék, de csöndbe csalt a holnap, 
ha némulok, az nálam ritka kórlap. 
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Csakrám 
 

Hajnaltájt hűs szellő 
télből kelt álmot sző. 
Álmomból létem lett, 
ábrándtól kegyvesztett. 
 
Kertemben két cinkém. 
Trillázzák úgy, mint én, 
trilláznak félvállról, 
dalt írnak, fényár szól. 
 
Dalt írnak fényedről. 
Eltépett lélekből 
Holtam már múltat jár 
fátyolkép arcodnál. 
 
Ebből gyűlt új csakrám; 
éltet, hát így hagynám. 
Örvényt hány, őszintén. 
Csak rám vár két cinkém. 
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Érverés 
 
Már virágot ölt a som, vadalma szólt, 
hogy kökény előttük illatolt felém, 
halni tűnt viráguk éhe szép mesén 
majd kihajt, s az érverés tavaszra folt. 
 
Ébredést sugall felém a tiszta szó, 
szirmokat terít elém e lenge kép, 
s bodza bontja mámorát, pedig te épp 
meg sem érted azt, mi titkon átható. 
 
Még virágba bújhat arcod, így enyém 
mind, mi volt az élted és amerre tart, 
mert enyém a lelked is, mikor zenén 
 
andalodva majd szelíd ölembe hajt, 
és vigyázom úgy, magamba rejtem én, 
mint beérkező hajót a büszke part. 
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Virágesőm 
 
Tavasz virul, de már nyarat vajúdik. 
Köröttem illatok, s ahogy terülnek, 
a lelked érzem át; virágbetűket  
röpít felém az életár, egy Új Hit.  
 
Virágesőm adom, s a puszta múlik.  
Szemernyi ébredés nekem, kerülget...  
lapokra vésve szirmaim, nem ül meg  
csalóka lét, öröm hevít, a csúcsig. 
 
Megannyi fény szökik kisírt szemembe;  
tiéd e fény, felőled ér titokban,  
megannyi vágy tolul, meg annyi eszme,  
 
mitől a ritmusoddal újra dobban, 
s virágporom papírra hull; helyette  
van erre szó, nehogy ma még kimondjam. 
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Látomás 
 
Itt vagyunk. Vakít a július, ma hint 
álmot ősi csóva, ég a napfonat. 
Leáll az óra, várlak... s a hangodat, 
de már hallgatag tapadsz a számra kint, 
 
és amint magunkra zárva ring szobánk, 
behúz a vágyvihar, dúl a nyílt titok, 
Te már nyúlsz felém, amíg feléd nyitok, 
szótlanul halunk, s a csönd zihál tovább, 
 
ruhánk lehull, és bejárt utunkra ér; 
felér e nyár a dőltbetűs tavasszal, 
mi felold időt, kitágul itt a tér... 
 
elolvadunk, de még a vágy marasztal 
és erünkben úgy zubog megint a vér, 
hogy újra átadom magam malaszttal. 
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1 Dalt hozok (haibun) 
 

(Az út érzékelhetetlen, érdektelen: sivár, alélt-aszfalt. Kátyús és ki-
etlen. A járgány magától szalad: robot, irányítás nélkül eltalál oda, 
ahova ösztönből is sűrűn navigálják. A kilométerek egyre kopnak, az 
emlékek párhuzamosan halványodnak velük, bár félelmetes meghatáro-
zói az agynak.) 

 
Az ösvény a régi: mohos sziklaszirtek között szabad az átjá-

rás, bár ma már több helyen ember-alkotta. 
A táj igéző, hamisítatlan gyönyörűség, mesélni akarna, de 

minden próbálkozására ugyanaz a válasz: régi, elavult, más 
szelek járnak. Hiába könnyeznek a fák még a színpompás nyár-
ban is, a zöld már nem ugyanaz. Nem kopott el, inkább arany-
lóbban tündököl, de nem lelik meg többé magukban azt, aki 
egykor bennük élt, beléjük rejtőzött. 
A völgy tölgyfákkal ölelt csodás ösvényein párok andalognak, 
egymás kezét fogva jelzik az összetartozást. A nyári libegő-
felvonóról örömkacaj, gyerekzsivaj hallik. 
Ez a Világ Közepe ma. 

Hogy miként sóhajt ott a lomb nyár derekán, amikor sötét-
zöldbe veszett hitén elhajol, csak kevesen tudják. 
Azt is, hogy ha füttyent egy dalos madárka, hogyan rejti el tit-
kos bánatát a lelkében, valahol. 
Aztán a víz, az a völgyi hűs patak, ami szelíd szólamokkal ontja 
csörgedező ígéretét, s amelyben ott a hangja annak is, aki bűnte-
len tékozol... 

Egy dalt sugall a táj, és éppen azt a dalt, amit már rég meg-
komponált az élet. Szólni kellene a fáknak, a szélnek, esőknek 
is, amikor cseppekben tisztítanának, hogy az ő daluk csak szép 
ígéret, mert helyettük más énekel. 
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A dalt csakis Te hallhatod. Úgy, ahogy eldúdolják neked a 
büszke fák, hegyormok, az éltető, illatos avar, a hűs, sebes pa-
tak, a karéjos tölgylevél sötétzöld ígéretével, de még a virgonc 
vadvirágok is örök, igéző illatukkal és a fű is, simogató sely-
mén, ahol elveszett lelkek ölelkeznek. 
Az Élet hangján szól e dal, és nem ma írt zene. 
Egy dal, a hangomon. A Dal. 

 
 

árnyakra fények 
dús tölgyekbe karolva 
holnapot írnak 
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Eldúdollak… 
 

Csordogál az ősz, bár dereng még a nyár, 
sziporkáit szórja, de már erőtlen. 
Múló dalba hull halomnyi csillagár, 
a hangjuk lebomlik fakó felhőkben. 
 

Bennem úgy borong az élet, hogy zenél, 
mert akkordokat bont bensőd varázsa; 
szólni nem merek, hogy mindig itt legyél, 
álmomat vigyázd, s ügyelj a parázsra. 
 

Elénekellek. Dalomban tiszta hit, 
a hangjegyek tudom, vénádba folynak; 
a szólamok suhannak és nem hamis, 
mert összecsendül mind, talán ha holnap 
 

dúrokat is szórok, ritka szépeket, 
a tölgyek lombja lengedezve hinti, 
s ha bús szemedből szitálnak kék egek, 
én is ott leszek a könnyedben mindig. 
 

Eldúdollak. Mollok magánya nem árt, 
világod válaszát is értem, szavam 
kacag, elér egészen, lelkedbe zárt 
etűd ez s örökre szól, Tiéd marad. 
 

Csordogál az ősz, bár dereng még a nyár, 
sziporkáit szórja, de már erőtlen. 
Búvó dalba hull halomnyi csillagár, 
a hangjuk fényfolyam, fakó felhőkben. 
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Zsolozsma 
 
Dúl a nyár, s megannyi tört aranyra már 
az őszbe csordogál, hiszen forogna. 
Még maradni kéne itt. Egy zsolozsma 
úgy sorolja végzetem, miként az ár... 
 
és titok vagyok, akár a csillagok,  
míg a vérbe varrom áldott álmaid, 
tudom, az élet úgy felel, hogy hasít, 
de vágy vajúdik, ezért ma itt vagyok; 
 
a csönd csak andalít, vakon követlek, 
és elér a félsz, a vér valómra hull; 
imám csak az, hogy maradhassak Benned, 
 
hogy halld az énekem, hogy dalom rabul 
csak úgy ejtsen, amint a szél a tengert; 
s a könnyed érezd szavamra, szótlanul. 
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Nincs évszak, csak fétis… 
 

Őszmosoly 
 

Már beköszönt, így jelezte 
uralmát a nyár felett.  
Cseppek csordulnak csak egyre,  
s az ajkad ráncán eredt 
esőbe hajló, bús mosoly.  
Így látlak, ez igézet,  
őszi kedved bennem komoly,  
s évszakok összeérnek;  
hát ne mondd, hogy egykor elmész,  
hisz nem hagyhat halni Hermész,  
mert az én Őszöm maradsz,  
kiből kihajt a tavasz.  
 

Novemberi eső 
 

Egyre hull, s a lelkem mossa,  
sós patakkal egyesül.  
Ég haragja bennem sorsa,  
vízzé váltja legbelül 
időm ostorát és a kínt,  
mi szép szavakkal öltve 
vágyakból hamis csöndet int,  
hát hagyom, hogy e csöndbe 
úgy vegyüljön, mint mi örök,  
hol hiába halnak körök,  
értően látom sorát,  
bár játszom az ostobát. 
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Őszi billog 
 
Már megint az ősz kesereg,  
kertem alján utat tör.  
Álmot ront, e hős szerepet 
rám írta, és elgyötör.  
Míg nedűjét issza a föld,  
a lelkem reszket belül,  
virágok halnak, s fáj a csönd,  
illat-avarba merül,  
és esőmbe sír ez a csönd 
könnyzáporral és egyre fönn,  
pedig belőle nyílok.  
Az ősz csak ócska billog.  
 
 

TélcsengŐ 
 
Versbe bújok, hogy ne fázzak,  
ha jeges szél diderget,  
és csak úgy oltsam a lázat,  
hogy ontsam azt, mit kellett.  
Szűk szavakba rejtem magam,  
hát írok rendületlen,  
már nem bánt a tél sem, ha van,  
bár tavaszt se feledtem.  
Csengő hangon szól e képzet,  
fülembe sír, hát enyém lett.  
Látom tiszta íriszét,  
még a tél sem tépi szét.  
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Télige(n) 
 
Szól a tél. Még esőt szitál 
és ködöt hullat, ledér.  
Csak ólálkodik, mert kivár 
álmot, ritka percekért.  
Jó volna így aludni el,  
ölelni a Végtelent 
és szeretni, hisz hinni kell;  
a tél új tavaszt jelent,  
e szép tavaszban létezel,  
majd ősz a nyárra ráfelel;  
mind érzik, amit én is,  
hogy nincs évszak, csak fétis. 
 
 

Tiéd a tél 
 
Tiéd a tél, hordd magaddal,  
fázz csak paplanod alatt,  
fájjon, ha majd nem fakad dal,  
és sírj, hogy az se maradt,  
és érezd, amint reszketek,  
mikor halott lesz minden,  
ha nem várhatok két kezet,  
ami eltöröl kínt benn,  
mert itt fagyos a tél, szikár,  
nyakamba liheg, jég szitál,  
te tűnj el, ha menni kell,  
de ne hagyj a semmivel.  
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TavaszlesŐ 
 
Még él a tél, incselkedik.  
Zord arcát úgy mutatja,  
hogy mohósága csöndet int.  
Hozzád bújnék, tavaszba,  
hol virul az élet, Veled. 
Nem számít semmi. Érted?  
Érted élek, vagyok neked 
s te vagy, hiába féled.  
Vágyott tavaszod nálam él,  
és bennem a tavaszmesén 
olvadnak el jégcsapok.  
Vacogva, nálad vagyok.  
 
 

Bolond a tél 
 
Bolond a tél. Tavaszt mutat,  
de zord arcát is adja.  
Azt nem értem, ha jól mulat,  
miért hagy így magamra.  
Én csak nézem a jégcsapok 
olvadó neszét, hallom 
a látványt, így bőven kapok 
belőlük zenét s vallom,  
belém zokog a várt tavasz;  
és hiába halnak szavak,  
Te mindig bennük leszel;  
már Mindenben létezel.  
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TavaszkeresŐ 
 
Kacsintott egyet s elhagyott,  
fényét orcámra sírta.  
Madárfütty zendült, de fagott 
kavarta fel a líra 
csendüléseit, hát letűnt.  
Hiszem, felém jön megint,  
mikor fülében ég kihűlt 
dalom, s a télre legyint.  
A kikelet mindig ilyen,  
nem állítja meg semmi sem.  
Nincs rá hatalom, s egyre 
tavaszba szédülsz benne.  
 
 

Tavaszcsaló 
 
Kertemben tavasz csivitel,  
madarak zengik létét.  
Halottas homály viszi el 
az érkezést, hisz kér még 
napsütést, tőled áradót,  
s ha sziporka is, éltet,  
hát ne légy fukar, átkarolt 
szelíd szavad, mi képlet.  
Hol bújsz? Nélküled nincs tavasz.  
Már látom, Te magad vagy az. 
Picinyke fényt küldj nekem,  
érezzem, hogy létezem.  
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Nyárfosztott 
 
Valahol elveszett a Nyár, 
s tűnni kész a rejtelem.  
Álmaimban még visszajár,  
hát rémülten keresem.  
Talán belém halt egy reggel,  
mert nem találta magát,  
vagy nem érzett a beteggel 
sok álmatlan éjszakát.  
Ma rádöbbentem, valahol 
gyönge szívemben zakatol.  
Sorolhatnak évszakok,  
Nyár nélkül halott vagyok.  
 
 

Őszmosoly 
 
Már beköszönt, így jelezte 
uralmát a nyár felett.  
Cseppek csordulnak csak egyre,  
s az ajkad ráncán eredt 
esőbe hajló, bús mosoly.  
Így látlak, ez igézet,  
őszi kedved bennem komoly,  
s évszakok összeérnek;  
hát ne mondd, hogy egykor elmész,  
hisz nem hagyhat halni Hermész,  
mert az én Őszöm maradsz,  
kiből kihajt a Tavasz. 
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Utószó 
 
Amikor elkezdtem összerendezni a műveimet ehhez a kötethez, 
új, némileg más értelmet nyertek, mint korábban, egyenként 
olvasva. Ahogy sokasodtak az oldalak, hol a könnyeim hullot-
tak, hol mosolyogtam, miközben újra felidéztem a hátrahagyott 
időszakot annak minden örömével, szomorúságával, nyert és 
elvesztegetett perceivel.  
Így állítottam össze ezt a könyvet, s közben mindvégig előttem 
voltak azok, akik nélkül nem tarthatnék itt. 

Első helyen áll Hepp Béla (aLéb). Tőle tanultam meg a szonet-
tek mélységét, a kötött formák nagyszerűségét, tiszteletét. Min-
dig számíthattam rá, ha bármiben kétségeim támadtak, a segít-
ségemre volt. Egy jól kitaposott útra terelt, ahol magam is egyre 
magabiztosabban lépkedhettem. A példaképemnek tekintem 
Őt. 

Irodalmi közösségek aktív tagjaként sok alkotót ismertem 
meg az elmúlt években, akik szeretettel vettek körül, és építő 
véleményeket mondtak a műveimről. 
A Napvilág Íróklub oldalán alkotó-szerkesztőként is jelen vagyok.  
A FullExtra Irodalmi és Művészeti Portál a második irodalmi ott-
honom, ahol a legtöbb művem gyökerezik, és ott tudatosult 
bennem az az út, amin jelenleg is járok. 

Nagyszerű emberek segítettek abban, hogy ez a kötet létrejöj-
jön. 
Máté László (winner) áldozatos munkájának köszönhető, hogy 
nyomdakész lett a gyűjteményem. 
Fazekas Miklós végtelen türelemmel szerkesztette a borítót, és 
tanácsokkal látott el. 
Az Amatőr Művészek Fóruma irodalmi közösségben csodálkoz-
tam rá Tóth Edit Magdolna Edafelicia művészetére, akitől enge-
délyt kaptam, hogy a borítót az általa készített kedvenc képeim 
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díszítsék. 
Itt ismertem meg Kovács Attila (bladeattila – Mákvirág) személyé-
ben szigorú, de igazságos kritikusomat, aki rávilágított a verse-
imben rejlő lehetőségekre.  
Nagyszerű Alkotótársaim érdeme is, hogy ez a kötet kézzelfogha-
tó lett. 
Mindezt az Olvasók is elősegítették, akiktől ösztönző visszajelzé-
seket kaptam, kapok. 

Nem hagyhatom ki a felsorolásból, hogy csodálatos Gyerme-
keim biztosították számomra azt a nyugalmat, ami az alkotáshoz 
szükséges. A mai napig átérzik, hogy mit jelent számomra az 
írás. A legnehezebb helyzetekben is mellettem álltak, nagy sze-
repük van abban, hogy eddig juthattam. 
Köszönöm Mindenkinek a lelkes, lelkesítő támogatást, a szerete-
tet, amit remélem, viszonozhatok, 
Csillagokba írva… 

 
 

Horák Andrea  
Kankalin 
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