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„A fák között besüt a nap” 

 

Körforgalom      

 

Ami már volt, az a holnap is, 

A holnap is volt már egyszer, 

a Földre a Teremtés ráborult 

mindent szabadító szerelemmel. 

 

Mi tegnap tiéd volt, ma is a tiéd 

mert senki semmit nem birtokolhat, 

kölcsönbe kaptad mindened 

Úgy dukál hát, hogy a kijáratnál  

 visszaadjad!
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„A Dunánál” 
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Az öbölben 

 

Többször ültünk  

stégeden őszi alkony, 

elúszó aranyhidat nézve, 

hogy nem harap csalira 

egy rabló balin, 

nem tesz semmit, 

így is megérte. 

A tó elhagyott öblében, 

szegett fejű nádszálak 

dideregnek. 

Mégis várok!  

Egyszer újra  

csobbanhat úszó, 

hálóban a zsákmány 

megvillan, gazdag életed! 
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„Égig érő fa” 
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Elemek között 

       

Szél hozott a karjaiban,    

Szélben születtem. 

földdé majd csak  

Akkor leszek, ha bevégeztettem! 

 

Szabad vagyok, 

Szárnyatlanul dombláncok felett, 

Kristálykövek szemcséibe, 

Bele remegek. 

 

Horgonyom még  

Nem dobtam ki, 

Bár nem szárnyalhatok, 

Csontjaimba a tél dere beleharapott. 

 

Szél és Föld között - 

Meddig maradok? 

Míg porszemekben  

Visszahúznak rezgő csillagok! 
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„A fák között lemegy a nap” 
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Az erdő fehér násza 

  

Az erdő felett fehér éjszakák húzták mennyasszonyi fátylukat. 

A fenyők a kérőt a napkeltétől várták, furcsa tánccal ringatták 

éltes, kérges, öreg csontjaikat. Tudták, az új nap újra fiatal lesz, 

délcegen, s fehér lovon sétál majd át a fák között. Bekukkant 

majd az ágak közé s fényével fürkészőn feltár minden titkot.  

Az éjszaka hullott, szűz hóban hagyja majd a nyomokat, me-

lyek lassan eltűnnek, mint a csodálatosan tiszta, holdfényes éj-

szaka.  

A fenyők fa-nyelven suttogják sokáig a kapott szerelmes szava-

kat, miközben a hó-gyapjú melegen takarja a földet, az avart, az 

elhajolt fűszálakat, apró bogyós bokrokat. 

A természet mindig megüli menyegzőjét, csodás násza minden 

évszakban, minden éjszakával bekövetkezik. 

Nem hezitál, nem kételkedik, nem bizonytalanodik el soha. Teszi 

a dolgát, megél minden pillanatot, hagyja magára hatni az őszi 

beteljesedést, a téli elcsendesülést. Visszavonul téli álomra sok 

kis lakója, a menyegző sok kis tanúja. Összebújnak a fák, az álla-

tok. Lelassul a vérkeringés a téli erdőn, hogy majd virágba borul-

hasson a szerelem új gyümölcse a tavasz, amikor elérkezik az 

ideje. 
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„Délibáb” 
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Az elme oázisa      

 

Forró homok 

a nyár konok 

hőjével lecsapott, 

mint sivatagi sasok, 

s a kiszáradt torok 

teve lábnyomok 

után lihegve, 

oázisok illúzióját 

kereste. Elméje 

tavat teremt – 

abból mohón iszik, 

s elterülten 

lecsillapodik. 
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„Forró kövek” 
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Hosszú, forró nyár      

 

Kiszáradt, forró patakmedrek 

mint lázas ágya a betegnek 

olyan a nyár – mi a sivatag 

felől vágtatott, majd lecsapott 

nyomán a zsenge zöld mind 

földre rogyott, 

levegő után kapkodott, 

mint a gyulladt torok. 

Ki nap hevét nem kerülhette 

sugár özön perzselte, égette 

s a tüzes szekér láng lovának 

lehelete a tegnapi tavaszt 

megsemmisítette. 

A remegő hő mögött 

felhő sereg nyomul zárt, 

tömör sorokban ellene 

s a hőség vérteken 

a jég-golyó zápor 

hatalmi harcba kezd hirtelen. 

Hőség és Vihar rombolva tombol, 

hatalmon hogy osztozik? 

- a friss, tiszta béke győz, - 

s a két acsargó - hőség és vihar - 

fáradtan csillapodik. 
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„Kő-kapu” 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 

13 

Útra-való 

 

Amikor keménnyé válik a szemed, 

s félelemmel belemered a semmi-létbe, 

majd elönti arcod a valami felé forduló 

csodálat békessége, 

szemed hunyva marad, figyel a fényességre 

 s már érdektelen az itt maradt boldogság, 

vagy boldogtalanság szemfényvesztése. 

Akkor tudhatom, neked már kitárták 

azt a kaput, amin látják a belépni 

érkezők a jelet: - ki ide belépsz, lelked 

megmenekedett – földi pokloktól, 

sorscsapástól, ugyan úgy, mint a földi 

jónak káprázatától . Tested súlytalan  

elereszted ezer képpel körbe veszik  

elmúlt életeid lelkedet. Ne félj hát –  

lépj még egyet e léphetetlen fényösvényen, 

s már nem kívül, már belül vagy, 

már nem alant, hanem felül vagy 

hová megérkeztél egy pihenőre, 

két lét között nem heverőre, 

hanem, hogy hallgass a tervezőre, 

hogy elszámolj magaddal, 

s túra zsákodba – a visszaútra – 

majd bele tedd, megtervezett,  

jól szervezett, újra váró, új életed! 



BODÓ CSIBA GIZELLA: A FÁK KÖZÖTT BESÜT A NAP 

 14 

 
 

„Földi létben” 
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Assisi      

 

Költő volt Ő 

türelmes mint a Föld 

fejére nem királyi kéz 

helyezte babér 

az örökzöld. 

Számára a koldus 

volt a múzsa, 

ki sebes lábát a 

porban húzta 

néhány réz garasért 

bár göthös volt 

és szegény, mégis 

Ő mondott áldó szót 

a pillanatér. 

A lélekben gazdagoknak 

a sivár szívűeknek 

is azt üzente: 

most tegyenek 

egy szikrányi üdvöt 

másért, vagy 

önmagukért 

mert minden elszáll 

mi e földi létben 

egyetlen jó szót megér. 
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„Kő-kövön”  
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Csak az holt… 

 

Csak az holt, kinek nem adnak életet, 

akiben nem remeg fel szívünk vérének lüktetése, 

ki után nem dereng fel senkinek emléke, 

aki önként vonult a síri messzeségbe. 

Ki után nem maradtak tettek, 

kit már őseink is elfeledtek, 

ki máshoz jó szóval soha nem szólt, 

csak az holt, - aki soha nem volt. 

 

 

Porrá leszek      

          

Nem vészek el ha por vagyok, 

megkeményedem ha kő. 

Új születéssel újként gondolkodom 

a szellem szabadsága és szárnya nő. 

Mi itt idő, a végtelenben végtelenség 

Fényév centivel hogyan mérhető? 

Széllel járom a világot, köpenyébe rejtező 

lelkem könnyű pihe, - emelkedő. 

Csontom por formába hullik jövőm elébe, 

mi szemem fényében már tetten érhető. 
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„Petra” 
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Hajnali elmélkedés     

 

Nyitott kapu vagyok – e én, vagy 

huzatos ház, melyen átjár a szél? 

Képes vagyok-e nyitni másokat, 

vagy szívem rozsdás, kulcs nélküli lakat? 

 

Tudok-e menni, ha menni kell, 

marasztalok-e, aggódva valakiért? 

vagy csak húzom a falakat, másnap lerombolom,  

s siránkozom a romok tetején? 

 

Csak úgy csapódom, mint gazdátlan kutya 

ki rúgástól, simogatástól egyformán fél? 

Szabadság, vagy szerelem, nem kell választanom, 

mi köt, mi old, mi mennyit ér? 

 

Szabadságom már mindenki visszaadta, 

szerelem húséggel nem engem kísér, 

csak elmélkedem kicsit még magamról 

hogy épp most? - meg hogy mivégre?  

 

kint vijjogva fütyül a szél! 
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„Palmyra” 
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Ősi földön      

 

Rőt, s arany fény 

kúszik le Palmyra 

oszlopain a hegyek 

mögött, s még ott 

kering ezer évek 

reszkető emléke 

kő-fenségekbe vésve 

él a csend végtelenje 

rezgések őrzik az időt 

a történéseket, 

mit nem rabolhatnak 

el kósza szelek, 

a világ minden korszaka 

mindig újra ébred, 

vihar földrengés, vagy 

Te ember  

hiába temeted! 
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„Égő csipkebokor“ 
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Honnan hallom?     

 

Honnan, honnan hallom 

ezt a halhatatlan, 

levegőn átrezgő éneket? 

sikoltás-csíkot szakító 

két kezet 

rajzol a gyertya fénye 

égő csipkebokor, 

lángja visszacsókol az égre. 

Boróka ágak közt elhamvadó 

dal simul rám – szeretsz? 

Honnan, honnan hallom, 

hogy nevetsz? 

Már nem fáj, hogy vársz 

mindegy milyen messze 

szívemen rezeg át a hang 

ott a fészke – megkereste. 
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„Tavasz-ág” 
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Tavaszi szél 

 

Pendül a szellő, sürög-forog 

mint boldog kis kobold elrobog 

szerte szét szórja szirmait 

elhagyja lágy-szárú virágait. 

Szél válik belőle, tovább repül 

bokor ága közt megszelídül, 

pelyheket libbent egy fészeknek 

csókot dob virágnak  

sárgáknak, kékeknek, 

egy újságot felkap és lapozza 

szemetes dombra csak rádobja 

elnyargal, sapkádat ellopja 

kacagva fűz sálba csavarja. 

Orrodat pirosra paskolja 

fák rügyét hirtelen megnyitja 

lány arcát pirongva pirítja 

látszatra semmi sem aggasztja. 

Szél kamasz vidáman így tekereg 

a világ tőle már elevenebb 

a tavaszt szélvészként ő hozta 

tél – subát jól össze kócolva 

őszig - a fogasra feldobta. 
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„Fény-ágak” 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 

27 

Az első napsugarak 

 

A nap kilőtte napsugár nyilát 

két fa között parányi földre szállt 

a hóvirág kíváncsin kikandikált 

mikor kilőtte második nyíl sugarát 

jégcsap-fürt megadón megadta magát 

elolvadt szinte nem bírta tovább  

az áldóan meleg cirógatást. 

 

 

Amíg nem késő 

 

 Engedd kelyhedbe a méhet, 

 Hogy bibédről vihesse a mézet, 

 Mert szirmod elhervad, a tél beáll, 

 S akkor feletted sem donganak már. 

 Páncél gubóban lesz lovagod, 

 Megfagyott álmodás ha most hagyod, 

 Hogy úgy szálljon el, hogy nem tudod 

 A méhek csókja mily varázslatos. 
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„Tükör” 
 

A kiadvány fotóit Bodó Csiba Gizella készítette. 
*** 
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