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Versekkel - a könnyek útján 
  

(Bemutatkozás - „élőben" - Miskolc-Tapolcán, a Barátok 
Verslista 10. születésnapján, fiam, Gősi Zoltán halálának 10. 
évfordulóján, amikor talán tényleg sikerült elengednem Őt…) 
Köszönet minden kedves barátomnak, aki segített, mellettem 

volt az úton. 
 

 
 

 „A levél is kézirat! - üzent nekem több mint 30 évvel ezelőtt Bálint Gé-

za bácsi, a helyi megyei napilap „Kéziratokról üzenjük" rovatában éle-

tem első, és évtizedekig egyedüli novellájára. 

  

„Írásmű, igen, műalkotás, vázlat, vagy tanulmány egy ember és a világ 

viszonyáról, tudati és érzelmi raktárkészletéről, készségéről, hogy van-

e bőven türelme és megértése a közösségek dolgai iránt. 
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Szép a novellája, mély érzelmekről vall, de szerkezetét megkuszálták a 

feltoluló érzelmek, idősíkokkal játszik az idősíkokkal való játék szabá-

lyainak mellőzésével. 

Hanem a levele: igen! Igen, tisztelt Olvasó, gazdagon szerkesztett kéz-
irat olykor a levél. Képességet próbára tevő és meglatoló írásmű. Kö-
szönet érte, és gratulálok, kedves Levelező!" 
  

Eddig az üzenet, ami - visszatekintve a közelmúlt éveire - az egyik leg-

fontosabb üzenetté vált számomra, hiszen sok éves, mély csend után 

győzött meg arról, hogy számomra is létezik az Út, az amelyről igazán 

sohasem tértem le - az irodalom közelsége ugyanis életemben mindig 

fontos volt, és az elmúlt években ez egyre erősödött. 

Értékes tanítást hordoz Géza bácsi üzenete, különösen ennyi év távla-

tából visszatekintve, és főképpen azért, mert időközben - igaz, több 

mint 30 évvel később - rendszeresen írni kezdtem... 

Erről az útról - az én különös, de nagyon fontos, szomorú-szép életszaka-

szomról szeretnék vallani az olvasónak a magam szerény eszközeivel - amely 

út alatt éppen annyi idő telt el, mint amennyit ez a kis társaság, a Barátok 

Verslista már eddig megélt együtt, és el ne felejtsek hálás köszönetet mon-

dani mindannyiótoknak, akik velem voltatok az úton, bíztattatok. 

Levélben, naplótöredékekben, versben mondom el közel 10 éve, hogy van 

kiút a legkegyetlenebb sorshelyzetekből is, és vallok arról, hogy honnét, 

hova érkeztem a „lélekúton" - és egyúttal talán mély önismeret során - 

s talán azt is, hogyan... 
  

2001-ben született a legelső félszeg versem, az Aludj kisfiam - amely 

ma már a Barátok Verslista honlapján, és más Internetes irodalmi por-

tálokon is olvasható, és Ábel Anita hangján hallható, amely az Irodalmi 

Rádió felvétele. 
  

Ezt megelőzően csupán kétségbeesett leveleket írtam Zoli fiamnak ál-

matlan éjszakákon, aztán szinte észrevétlenül követte ezeket sorban a 

többi írás, amelyekről akkoriban még azt sem sejtettem, hogy hasonlí-

tanak a vershez. Ösztönös dallamok voltak ezek, lélekhangok, üzenetek 

a végtelenbe... 
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Akkoriban csak az volt fontos, hogy érezzem: a leírt gondolatok által va-

lami különleges, misztikus, fájdalmasan is szép, s a végtelen távolság elle-

nére mintha mégis egyre szorosabb kapcsolat maradna - és egyre erősö-

dő szeretet - a 26 éves korában örökre eltávozott fiam, és köztem. 

Gyászolni akartam, és elengedni... Egyszerre hallgatni, és beszélni a 

mérhetetlen fájdalomról, de fogalmam sem volt, hogyan, és arról sem, 

hogy kinek. 

A gyász ugyanis elszigetel... A gyász társadalmunkban manapság szinte 

tabu. Keveset - sőt, alig beszélünk róla. 

  

Talán éppen ezt az elszigeteltséget szerettem volna oldani az írással - 

először ösztönösen, később tudatosan... Talán ezért kezdtem írni. 

Ám ma is félve vallom be, hogy idővel csitult a fájdalom, amelyhez oly 

sokáig szinte eszelősen ragaszkodtam...de lassan-lassan már nem érez-

tem bűnnek, hogy kevésbé fáj a hiány - a fiam hiánya. 

A kétségbeesett levelek aztán csendes elmélkedésekké - naplójegyze-

tekké változtak át észrevétlenül, s - mint később ráeszméltem - ösztö-

nös, dallamos sorok is megszólaltak bennem, és először még félénken, 

bizonytalanul, de elfogadtam: a leírt sorok hasonlítottak a versekhez... 

Néhol rímeltek is... Afféle verstöredékek voltak, némelyik cím nélkül, 

némelyiknek később, utólag - talán már tudatosan - címet is adtam. 

*** 

 

Élek hát mégis... 

Halálos csendben, 

nélküled simul 

némán a lelkem 

emlékeinkhez, 

s a múlt átölel. 

* 

Fényed már örökkön ragyog, 

mert világítanak a csillagok, 

amerre szórod a szeretetmagot. 

*** 
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Ha átkarol a végtelen 
  

Ha átkarol majd 

fönn a végtelen, 

s szerelmes táncát 

lágyan lejti velem, 

kinyílnak akkor 

az égi ablakok, 

s szeretteim 

angyalcsókjukkal 

várnak ott, 

ahová nem kísérhet el 

a félelem. 

* 

Csodák világa várja a gyermeket, 

amíg anyja meséjén szendereg. 

S ha a csodavilágból zord létre riad, 

lelkében meglelheti a régi álmokat. 

* 

Ha elérhetnélek, 

szorítanálak, 

nem engednélek, 

áldoznám én is 

magamat érted, 

ahogy a tél is 

jégvirág-csókot 

áldoz halódva 

a tavasz elé. 

(2006) 

*** 

 

És időközben egyre erősebben vonzódtam a versekhez, az irodalomhoz. 

Egyre többet olvastam, és írtam. 
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Megérintett a japán költészet is, öröm volt megismerni, és öröm volt, 

amikor - már tudatosan, persze mindig annak tudatában, hogy ezek so-

hasem érhetnek a japán költészet nyomába sem  - tanka-próbálkozások 

is születtek tollamból, talán, hogy megmaradjon a hangulata fontos lét-

pillanataimnak, amelyekről végre beszélni, írni is képes voltam... 

*** 

Ahogy ma éjjel 

hosszan az égre néztem, 

egy csillag köszönt. 

Arany fényével üzent 

nekem Csillaggyermekem. 

*** 
 

Hát így kezdődött, és tart ma, tíz évvel később is ez a különös, fájdal-

mas csoda. Írok, és könnyebbé válik a lelkem, ha arra gondolok, hátha 

elérnek Zolihoz a dallamok, hátha meghallja lelkem üzenetét... 

Írok, és tovább gondolkodom a miérteken...- miközben az esengő vallo-

mások egyik - másika ma már antológiákban is megjelent (Képzeld el, 

Sodrásban, Az Univerzum Művészei Antológia, a felsorolás teljessége 

nélkül - amiért megint csak köszönetet kell mondanom - elsősorban a 

Barátok Verslistának - Baranyai Attilának - aki bíztatott, és segített, 

de minden irodalmi alkotóközösségnek, ahol az olvasóktól is biztatást 

kaptam. 

Számos irodalmi portálra kaptam meghívást, egyelőre kötetem nem je-

lent meg, de  szerintem érdemes élni az Internet-adta lehetőségekkel 

is, ahol az olvasótól szinte azonnali visszajelzést kaphatunk, gyakran 

segítő tanácsokkal, építő kritikával. 

Gyakran összeszorul a szívem, ha olvasóktól levelet kapok, hogy - leg-

alább - „sírni segíthettem gyászoló anyáknak", de e fájdalmat soha meg 

nem ismerő embereknek is - talán azzal, hogy  oldódtak megkövesült 

érzéseik leírt gondolataimat olvasva. 

Elfogadtam hát, hogy adhatok valamit én is, ami az embereknek fontos 

lehet, akkor is, ha leírt gondolataim sohasem válnak igazi alkotásokká, 

hiszen aki verset ír, nem biztos, hogy valaha is költő lesz. 

*** 
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Angyalok sírnak… 
  

Nem ezt az életet kértem én, 

s talán majd megbocsát az Isten, 

áhitatom amiért elvetélt, 

és csillogó angyalhaj sincsen 

képzeletemben, 

ha néha még álmodni merek 

derűs, szép, földi életet. 
  

Pokol a lét már köröttem, 

s míg bűn és félelem 

jár karöltve erre 

- feslett-cédán - 

évre év borul búsan, 

némán, s az Idő ártatlan kínján 

a zöldülő tavasz sem 

enyhít sokat már. 

Fekélyes lábnyomán 

- mint kéjsóvár átkozott, 

tiltott vágy után - 

oson a világ vad szégyene: 

fény elől bujkál. 

  

Ám feloldozás 

és megbocsátás helyett 

csupán kín és gyötrelem 

terem a meddő lelkeken: 

száraz fűcsomó lett az ember 

a megperzselt réteken, 

és a beteg, kihűlt világban 

- ahol már testvér s barát is 

egymásnak idegen - 

csupán az üresen 

múló nappalokra ájuló, 
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fénytelen éjszakák várják, 

hogy végre örökké együtt járják 

a lét halálos páros táncát 

lassan, félholtan, szüntelen. 

  

Pokol ez itt - reménytelen, 

halott tetem. 

Föld és ég együtt sír velem. 

S ha néha mégis 

angyalokról álmodom, 

köröttem csapzott szárnnyal 

némán mind zokog. 

Álmomban, ha én is ott vagyok, 

egy köztük biztat még, 

s mosolyog. 

*** 

 

Csak táncolok 
  

A semmi szélén táncolok 

egymagamban, s hallgatom 

a mindenség halk csenddalát, 

egy fájó lét-melódiát. 

  

Csak táncolok, csak lépdelek 

a semmiben - most nem veled, 

világon átnyúló kedvesem, 

te sem vagy most már itt velem. 

  

Magam vagyok - a semmiben, 

talán az Isten sincs velem. 

Most nem kísért'nek tegnapok, 

A semmi szélén táncolok. 
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Lehet, hogy már én sem vagyok, 

csak árnyam lép: árnyék vagyok, 

és indulok a mély felé, 

hol semmi nincs, csak fény, a FÉNY... 

*** 

 

Mostanában is, ha írok, gyakran - ugyanazon dolgokról - gondolkodom... 

  

"Hogy miért is tartjuk olyan nagyra a sztoikus könnytelenséget? Miért 
nem lehet kimutatni, ami belül van, ha az sebektől vérzik? Sírva kitar-
tani nem éppen annyi erőt kíván tőlünk, mint sírás nélkül élni? Muszáj 
mindig leplezni a szenvedésünket? Nem engedhetnénk meg néha, hogy 
lássák az emberek és osztozzanak benne? És miért olyan fontos, hogy 
erősnek mutatkozzunk? Kitartó, erős természettel áldattam meg. De 
hátba támadtak és súlyos sebeket kaptam. Tegyek úgy, mintha mi sem 
történt volna? Könnyeimen át fogom nézni a világot. Talán olyasmit is 
meglátok, amit száraz szemmel nem láthatnék." - vallott helyettem, és 

fiunk örökké gyászoló édesapja helyett is - Nicholas Wolterstorff, 

amerikai filozófusprofesszor - aki maga is gyászoló apa - Korai sirató 

című megrendítően őszinte naplójában. 

A megható, egyúttal szeretettel tanító vallomásban végigkövethetők a 

gyász különféle stádiumainak, a veszteséggel szemben érzett, néha hul-

lámzóan vissza-visszatérő változásai: a halálhír által kiváltott pillanat-

nyi (először szinte szégyellt), fásult belenyugvás érzése, az ezt követő 

villámcsapásként hasító sokk a visszafordíthatatlanról, a szembesülés-

ről azzal az „igazságtalansággal", hogy a fiú előbb hal meg mint az apja, 

az emberi individuum megismételhetetlenségének nagyszerűsége és 

fájdalma, a szenvedés - s talán a gyász megélésének szinte szükségsze-

rű - magánya, a miértek végtelen és megválaszolatlanul maradó sora, és 

az, ahogyan az élet kettéválik „azelőttre" és „azutánra". 

*** 

Valahogy így történ ez velem is. A versekben életre keltek újra halott-

nak hitt, fásult  érzéseim - előbb a fájdalom, később, a halkuló hiány el-

fogadásával az egyre erősödő szeretet. 
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És menekültek a „Halottnak hitt szavak", először csak Zolihoz, a végte-

lenbe, azután másokhoz - felétek, mindenkihez, aki képes volt leülni 

mellém a gyászolók padjára: 
 

*** 

Halottnak hitt szavak 
 

Ahogy a hínár alatt 

makacs kagylóban  

megbújó  

félénk gyöngyszemek  

titkát sem tudja más, 

csak a tengerek, 

úgy rejti bánatom 

lelkem tengermélye, 

mely minden kínt 

hosszan eltemet. 

 

S a fájó,  

bús titokban fogant 

néma gondolat, 

mielőtt végsőt hördül, 

halálos kín alatt, 

még megszüli kárhozott, 

véres magzatát, 

nem bánva már, 

hogy nem érti őt 

a gúnyos, rút világ. 

 

Utolsó sóhaja alatt 

zihálva megszületnek 

a halottnak hitt szavak, 

s féltett titkomról 

feloldozást remélve, 

esengve vallanak, 
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ahogy lassan, ernyedten 

a szürke, gyűrött 

papirlapra hullanak, 

s bennük új életre kél 

a tűnő gondolat. 
 

Erről az útról vallok azóta is - arról, hogy a fájdalom ez esetben talán 

örök, mégis vállalnunk kell, és én elfogadom, vagyis inkább talán beletö-

rődöm, miközben ma már újra képes vagyok elfogadni a sors ajándékait 

is, hiszen - valami különös kegyelemként a gyász tollat rejtett a ke-

zembe, talán, éppen azért, hogy írjak - s ne csupán megrendítő 

gyászomról - de  a túlélésről, az életörömök, az értékes emberi lét 

újbóli felismerésének, megélésének lehetőségeiről is. 
  

*** 

Lét-Halál 
  

olykor még 

ha a tükörbe nézek 

szememben ismerős 

riadt-tört fények 

veszettül kergetőzve 

múltat s jövőt idéznek 

a sorsomról lemálló maszk alól 

s a múlt-idő 

csak szájam szögletén hagy 

egy megbújó fénymosolyt 

  

s a rezzenő 

nemrég még 

derűtől redőző 

homlokon 

ma mélyülő 

szomorú 

ráncokon 
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mint jussával lopva távozó 

kapzsi vérrokon 

a vén IDŐ 

a sors-szövő oson 

nem búcsúzik 

csak mint ki mélyen rejti könnyeit 

vissza se néz 

lopva távolodik 

az árulkodó 

leleplező 

vakító fény elől 
  

... talán a bársony anyaölből 

lágyan kígyózó köldökön 

a lét-halálba 

törtetőn 

idő előtt megérkező 

koraszülött 

vergődő csecsemő 

gyötrődik így 

mielőtt fényre érve 

először fölvisít 

mert sejti már 

hogy jöttével örökre búcsúzik 

sorsával 

új halál 

születik 

*** 
 

Az légy, aki vagy! 
  

Ábrándok helyébe 

álmodj új világot, 

mosoly-fakasztót 

és igaz-boldogot! 
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Ne csupán álmodozz, 

tedd meg, ami jó: 

legyen az álmod 

végre már való! 
  

Minden, mit remélsz, 

rajtad is áll, 

s ha álmod egyszer majd 

eléd odaáll: 

- megvalósultam, itt vagyok - 

hulljon le akkor a maszk 

végre konok 

lelkedről, 

és légy, aki vagy, 

vesd le álarcodat! 
  

S ha álmodozón 

mégis tévútra térsz, 

hol a hazug Hold csupán 

bódít, megigéz, 

és fényében vágyott világod 

végül elenyész, 

vagy hiú ábránd marad, 

megnézheted 

akkor majd magad: 
  

semmivé leszel, 

ha már álmod sem marad! 

Zokogva ott állsz 

a röhögő ég alatt, 

elsiratva jövőt, 

reményt, 

s halott 

ábrándokat. 

*** 
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Ma, tíz évvel később - gyakran írok már arról is, hogy van élet, létezik 

„azután" egy gyászoló anya számára is, s bár a fájdalom örök, mégis vál-

lalnunk kell. 

„Hiszen, ha szeretetünkre méltó volt, méltó ara is, hogy gyászoljuk őt." 

*** 

 

Gyöngykagyló-ballada 
  

Gyertyaláng játssza el 

néha még 

bús árnyjátékával 

nélküled élt, 

de éjszakánként még 

valóságnak remélt 

esdeklő álmomat: 

jöttödet, 

a hiú reményt, 

halott boldogságomat, 

mi reggelente 

néma könny, 

tűnt álom marad, 

s nyomában a 

vágyott érkezés 

csak üres, sötét, 

reményvesztett, 

magányos ébredés. 

  

A gyöngykagyló is 

hiába tárja szét vágyón 

kincsétől megfosztott ölét, 

már elpártolt tőle 

a szerencse: 

egyetlen kincsét 

a gyöngyhalász 
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örökre hazavitte, 

és a meddő, 

kifosztott kagyló-anyó 

kábultan bolyong a parton 

viharverten, 

mint törött hajó 

vitorlák nélkül, 

partra vetetten, 

drága kincsére 

hiába vár már hosszan 

minden pirkadatban, 

s esténként is 

a lebukó nappal. 

  

Ott vár az éjben is, 

mint őrült, ősz anya, 

ki hiába várja 

a fiát haza, 

de ott áll a parton 

minden éjszaka, 

ha ismerősök gúnyolják, 

nevetik is, 

és mögötte 

suttogják titokban: 

- ő az... 

megint ott áll, 

némán, mozdulatlan, 

és énekelget 

magában valami 

altatót, vagy balladát 

halkan... 

Talán a fiát hívja ma is 

minden könnyes dalban, 

kit itt találtak - 
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sok éve már - 

a habokban, 

holtan... 

*** 

 

Te vagy... 
  

Te vagy, 

ki úgy érzed, 

vétkeid, 

s feledhetetlen múltad, 

bűneid, 

száz kudarctól halott 

céljaid 

furcsa, 

megvénült rabja vagy 

- bús-ráncú bolond - 

kit rég' halott ősök 

emléke vonszol 

bezápult, 

bomló, 

halódó sorsból 

a remény villanó, 

gyér fénye felé. 

  

Te vagy, mégis, 

ki másoknak fényt adsz, 

ha mosolyra váltod 

könnyeidet, 

s fejed a földről 

a végtelen égre 

- fohásszal értük - 

fölemeled. 

*** 
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Gyönyörű terhünk 
(férjemnek) 

  
Barlang mélyén 

megkövült kincsek ős-titkáról 

suttog úgy a múlt, 

ahogy bús-mozdulatlan 

sötét szemed óvó leple, 

szempillád alól 

valami időtlenségben rejtőző  

mély titok  

lopódzik "azóta" felém  

hangtalanul,  

míg végre  

egy fukar könnycsepp 

csiszolatlan, 

apró gyémántként 

a tenyerembe hull, 

elárulva rút kétkedésem, 

s szinte vakít a szégyen, 

amiért ebben a furcsa, 

fájó időtlenségben 

kétkedve kutatom 

megkövesült, 

rejtett fájdalmadat,  

amely - már tudom - 

örökre 

a kettőnk 

gyönyörű terhe,  

bús 

titka  

marad... 
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Elengedtük. 

Elment örökre 

a végtelenbe 

a fiam, 

a fiad. 

2008. 

*** 

 

Vallom, hogy akinek végül sikerül túlélnie e mérhetetlen veszteséget, a 

gyermeke halálát, a mély, megélt gyász különös módon egyúttal - szinte 

észrevétlenül - élni segít, újra élni - különösen az irodalom, a művésze-

tek közelségén át. 

S idővel halkul a hiány is... 

*** 

 

Halkuló hiány 
(változatok) 

  

Hiányod halkul. 

Csituló csend bújik, 

s békesség suhan 

ezüstfény-emlékeden. 

Csillag vagy éj-könnyemen. 

*** 

 

anyák 
(töredékek) 

  

anyák  ha sírnak 

csak éj-csendben  hangtalan 

s könnyeik nyomán 

a gyermekük mosolyán 

hajnalszín virág fakad 
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anyák  ha sírnak 

könnyeik nyomán  

fényvirág fakad 

  

a nő ha anya 

csak lét-dallamot dúdol 

bársonyos ajkán 

és altatódalára 

gyermek s apa álmodik 

(2009) 
*** 

 

A megfakult fények idővel újra pislákolni kezdtek, a remegő gyertya-

fény ma már a reményt is elhozza, hogy akit igazán szeretünk, azzal lé-

lekben örökre, a halálon túl is együtt maradhatunk. Többször írtam 

ezekről a fényt hozó pillanatokról is: 

*** 

 

Fényt csókolsz rám 
  

Ha elvágyódom, 

s nyomomban halál oson, 

szivárvány-mosoly, 

napsugár, s nyár bókol: várj! 

Lehajolsz, fényt csókolsz rám. 

*** 

 

Fénymosolyod 
  

Kinyílt 

az égi ablak 

s virág helyett 

odaálmodtalak 
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magamnak 

ahol vársz 

míg az örök 

csend ölel 

s fénymosolyod 

végtelen 

utat mutat 

örökkön 

világít már 

nekem 

amíg majd végre 

álmom lesz való 

s földi létem 

csupán a múló idő 

tűnt varázs 

mély 

örök 

álomba 

ájuló 

*** 

 

Ma már tudom, Zoli fénye az, amely képes volt átmelegíteni újra meg-

fagyott lelkemet, és ő segít, hogy őrizhetem soha el nem múló, sőt, egy-

re erősödő szeretettel fájdalmas-szép emlékét, szellemi hagyatékát, 

életének, sorsának, tettének üzenetét: azt, hogy a szeretet halhatat-

lan. 

 

Az évek múltával - szinte észrevétlenül - csitult a fájdalom, halkult a 

sírás, halkult a hiány - amitől még évekkel később is megrettentem: hi-

szen, az nem lehet, hogy ne fájjon úgy, mondtam el gyakran félhango-

san... Sokáig féltem, hogy a fájdalom csitulásával halványulnak majd az 

emlékek is... Nem így történt... 

*** 
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Emlékek nélkül félek 
  

félek 

hogy végül 

magányos csend ölel 

álmom sem kering már 

emléked körül 

  

félek 

hogy végül 

emlékek nélkül 

dermedt magányra 

ébred a kifosztott 

lélek 

mint hajótörött 

kit tépett vitorlaroncs mögött 

viharverten 

partra vetett 

a dühöngő tenger 

s lázálmából 

riadtan 

arra 

retten 

a lusta parti hullámokon 

hogy sorsát 

- akaratlan - 

örökre összefonta 

a lakatlan 

buja szigettel 

bár csak a testét adja oda 

jeges-kényszeredetten 

félek 

hogy végül 

reszkető csend ül majd 
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velem az éjben 

s emlékeimtől 

megfosztva 

üres lélekkel 

élek 
  

emlékek nélkül 

félek 

*** 
 

Kegyelemért 
  

Mondd, Uram, 

lehet-e még, 

hogy minden megkövült fájdalom, 

ami már rég a lelkembe égett, 

egyszer majd könnyűvé válik? 

S nem úgy, hogy valaki lelkébe 

terhemet átrakom, 

mint szekrény mélyéről 

sok megunt, ócska kacatom, 

végül egy avitt nejlonzsákba, 

koldus-szegény éhezők számára 

kis ételmaradékkal 

összepakolom 

- nem, nem így akarom! 

Hanem e súlyos terhet 

- összes kínomat, 

s minden kőnehéz bánatom, 

ha túlcsodul már, 

mint telt kehelybe öntött bor, 

vagy szomjúzónak szánt 

tiszta víz, 

mit nem fogad be már a megtelt pohár - 

lebegő létem végén 
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- talán bőséges, langy eső után, 

egy napfényes hajnalon - 

ébredő színes szivárvány-hajlaton 

lenyomatként, 

mosolyokért, 

magam után hagyom. 

  

Mondd, Uram! 

Lehet-e még, 

hogy minden, teher, 

ami ma fájón a földre nyom, 

elszáll - tán velem majd, 

úgy, és akkor  -  súlytalan - 

és ékes kincs lesz ott, 

hol a sírók is boldogok, 

s ahol fagyos lelkekre várnak mind 

az örök-szép, 

fényes otthonok? 

*** 
 

De a hang, ott legbelül már egyre hangosabban bíztatott. Talán Zoli 

hangja volt az, kedves, halk, rekedtes hangja... a végtelenből, amely 

annyira hiányzik ma is: 

*** 
 

Hang vagy 
  

Csendemen néha 

átszalad egy kósza hang, 

és a pillanat 

egy emléket hátrahagy... 

Hang vagy, illat, mozdulat... 

*** 
 

Az ünnepek a legnehezebbek ma is, és a reggeli ébredések - immár örök-

re nélküle... Az, hogy anyák napján én viszek virágot a fiam sírjára... 
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Mégis - ha mégoly szomorúan is - de gyakran ünnepeken is - ma már 

versben - üzenek neki: 
  

Ma 
(tankahangulatban) 
  

Megálmodtalak. 

Legördülsz könnycseppemen. 

Itt vagy ma velem. 

Fényrózsa tenyeremen. 

Porszem ül fényképeden... 

(anyák napja hajnalán 2008) 
*** 
 

Különös, hogy ma már - a kezdeti, túlzott féltést legyőzve - képes va-

gyok megélni életem legújabb csodája, unokám érkezése óta tartó, 
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mondhatatlanul gyönyörű élményeket, képes vagyok elfogadni és viszo-

nozni a belőle áradó tiszta szeretetet. Néha arra gondolok, Zoli küldte 

hozzánk őt is... fényes égi jelként, ahogyan a késztetést is, hogy kitár-

jam lelkem rezdüléseit. 

*** 
 

Féltelek... 
(Mirára várva) 
  

Jaj, úgy féltenélek, 

el  hogy engednélek 

a szivárvány-szélnek, 

a  langyos esőnek 

a nap melegének 

folyók mély vizének 

rejtelmét keresni, 

s vágyakozva lesni 

a fénylő kék eget, 

kíváncsi kisgyerek? 

Titok hív, védelek, 

melletted  lépdelek. 
  

Ha elengednélek 

felhőnek, hűs szélnek, 

folyók mély medrének, 

csillagfényes égnek 

titkait keresni, 

oda'dnám szívemet, 

esengő  lelkemet, 

éberen lángoló, 

ölelő fényemet, 

kísérje léptedet, 
  

ha majd én nem leszek... 

Jaj, nagyon féltelek! 

*** 
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Mira egyébként - ahogy a neve jelentése is jelzi - egy kis csodalény, és 

nagyon hasonlít a nagybátyjára - mindenben! 

Ő is imádja a meséket, verseket, ahogy édesanyja, Orsi lányom, és Zoli 

is így volt ezzel. Hálás vagyok, hogy ma már képes vagyok Mirának is írni 

- mondókákat, kis, vidám életmeséket, történeteket, és ő kitörő hálával 

és örömmel viszonozza, amikor meglepem egyre újabbakkal. 

 

*** 
 

Álomtündér 
(altató Mirának) 

  

Lábujjon 

beoson az este... 

Tündérálmodon ezüst árny szalad, 

álom-csókjával még mosolyt fakaszt, 

s arcodon elszunnyad a béke. 

  

Nézlek... 

S amíg az álomtündér simogat, 

elfogom könnyű-varázsú mosolyodat, 

és csendben feloldozásért imádkozom, 

amiért e mosolyt titkon 

ellopom. 

  

Aludj... 

s én mosolyod tovább álmodom... 

Hajnalig őrzöm, és angyalarcodon 

reggel, az első napsugártól fényesen 

hajnal-tündérek csókja vár, 

velem! 

*** 
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Kérdez a gyermek 
(Ádventi ringató) 

 

Vajon miről álmodnak a télen 

az elfáradt, kis szorgos krampuszok? 

Alhatnak-e tétlen, hosszan, mélyen, 

ha éheznek az őzek, mókusok? 

 

Gondolnak-e karácsonykor arra, 

hogy van, ki fázik, van, ki éhezik? 

S ha harang szól, karácsonyi dalra 

az árvákhoz is angyal érkezik? 

 

Nem felejt el senki sem szeretni? 

- Dió csörren, alma mosolyog. 

Karácsonyi tűznél melegedni 

mind, ki szeret, ugyanúgy szokott. 

 

Betlehemi csillag fénye lángol. 

Könnyűléptű angyal dalol himnuszt. 

Hócsipkéből van a tündérfátyol, 

három király Jézuskához indul. 

 

Gáspár, Menyhért, Boldizsár sietnek, 

szívük boldog, lelkük, mint a hó. 

Ajándékul szeretetet visznek, 

karácsonyi dal szól, ringató. 

*** 

 

A legfontosabb mégis talán, ami a fájdalmasan szép út során mára újra 

megerősödött bennem: az életigenlés. 

***  
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Élni először! 
  

„Látni a földet, látni, csak egyszer," 

mielőtt végül majd betakar, 

mint langymeleg hajnalon, 

párás ajakkal, 

szerelmes csókkal a hitves akar. 

  

Látni a hajnalt, inni, csak egyszer 

szomjasan, 

hosszan a fénysugarat, 

mint reggel a friss tejre 

vágyik a gyermek, 

kit anyja ölében a fény betakar. 

  

Látni a csillagok éj-ragyogását, 

Hold búcsúját, 

ha majd az ég-sátor 

rám borul végül, 

nagy éjjeli csönddel, de 

„élni először itt e világon!" 

(idézett sorok: Kosztolányi Dezső: Harsány kiáltás tavaszi reggel) 
*** 
 

Havat szitál az ég 
  

Egy délután majd gyérül még a fény, 

és fáradt földjeinkre úgy terül a tél 

hófehér lepellel, tisztán, fényesen, 

mint első éj jogán 

büszke földesúrra váró 

riadt, szűz arára 

óvó félhomály, 

hogy rejtse könnyeit, 

bús báját, s bánatát. 



GŐSI VALI: VERSEKKEL – A KÖNNYEK ÚTJÁN 

30 

S az éjszakán, hol tolvaj vágy fakad, 

a fény lopózva éppen csak átszalad, 

halványan világlik, és szemérmesen 

megrebben hófehéren 

a csillagok alatt, 

táncát a hold vigyázza, 

s míg az álom csókját várja, 

havat szitál az ég 

a hűs, szerelmes tájra. 

(2009) 

*** 

 

Talán a gyertyaláng… 
  

Talán egy színes festmény a lét csupán... 

Talán nagy, vidám ház e világ, és végtelen falán 

Talán a fák, az ég is csak képek... 

Talán a porszem földi lények 

- köztük az emberek - angyalok ma már, 

s Isten épp' rólunk mesél. 

  

Talán való az álom, hogy nincs halál... 

Talán a sötétből hajnalpír fakad... 

Talán halott szerelmek élednek újra... 

Talán az angyalok szemében, 

aranyló reszketéssel megcsillan most a Nap... 

s nyár csókol, szél dalol tavaszt. 

  

Talán még visszatér a tűnt varázs... 

Talán fény-ébredésre kék hajnal fakad... 

Talán éled halott szerelmünk újra... 

Talán bús szemedben megcsillan még a Nap, 

s fényével visszatér a nyári láz, 

napfény-tűz ébreszt, fénycsók varázs. 
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Talán a fagyos, hófehér táj is álom... 

Talán csak tisztul álmában a világ, 

Talán gyertyaláng kelti föl, kinek e lét örök álom, 

Talán harmatot csókol a hajnal a halott fákon. 

Gyere, aludjunk, kedves, talán való az álmom, 

s mire ébredsz, szerelmem, álmodat valóra váltom! 

*** 

 

ha ugyanúgy... 
(férjemnek) 

  

ha 

ugyanúgy 

ahogy a réges-régi ősz 

első éjjelén 

halkan 

hajnalt 

lehelnél  

derengő szememre 

s a kelő nap fényétől 

bársony 

meleg kezed 

simítva 

csendben 

ugyanúgy 

ébresztgetne 

bánatunk köddé válva 

tűnt álom lehetne 

repülnénk 

együtt 

szállnánk örökre 

újjászületve 
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ahogy a régi őszön 

suhannánk megint 

messze 

amíg a fényből 

talán 

egy angyal 

ugyanúgy 

felénk 

integetne 

*** 

 

Mára - s talán valamelyest verses gondolataim is tükrözik ezt - elfogad-

tam, hogy a mérhetetlen, semmihez sem fogható fájdalom, a soha be 

nem tölthető űr, a fájdalmas hiány, mind - mind a gyász szükségszerű 

megélése, s ha sikerül túlélni, egyúttal az élet minden területén legfon-

tosabbra, a feltétel nélküli szeretetre, a tiszta szerelemre, a csa-

ládnak, mint a legkisebb, mégis legfontosabb emberi közösségnek fel-

becsülhetetlen értékeire, azok minden körülmények közötti megóvására 

taníthat az irodalom, a versek alázatos szeretete is - élni segít, és 

meghalni tanít. 

*** 

 

Hiányod 
(Zolinak, 10 év múlva) 

  

Néha egy álmatlan, éji órán 

szobámban újra elképzelem, 

hogy koppanás hallatszik, 

mosolyod megszólít 

- rezdül a megfagyott csönd is velem - 

„anyu, megjöttem", kérlelsz, mint régen, 

„beszélgessünk kicsit, 

mesélj nekem!" 
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Sorsunk csak színház, és színpadán álom, 

játék ez, dráma? - gondolkodom... 

Válaszul tompul a szó és a hang, 

elrejti árnyadat barbár és vad, 

ködös homály - bús végtelen - 

s a dermesztő némaság, mint fagyos éji társ,  

marad a halott 

csendben velem. 

  

Szétfoszlik álmom, szökik az árnyon, 

nyomában valódi létemet látom, 

s a haldokló  mában, 

kihült szobámban 

hallgat a jéghideg csend velem, 

míg fejemet újra 

a párnára hajtva 

altatódalodat énekelem. 

*** 

 

ha lenne egy dal 
(férjemnek) 

  

ha szirmairól 

hűvös harmatkönnyet is 

áldozna lágyan 

ám a fűre simulva 

hervadna el a virág 

  

és fészke után 

ha fecske sírna árván 

lennék fa lombja 

várnám és befogadnám 

fodrozó levél alá 
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s reszkető fényben 

a felhőkhöz bújó nap 

ránk mosolyogna 

hullhatna hűvös zápor 

szivárvány óvna 

  
ha lenne egy dal 

melynek dallama hosszan 

lágyan altatna 

halkan hajolna fölém 

újra a hajnal veled 

*** 

 

szelíd ölelésben 

  
lángra lobbanni 

szelíd ölelésben 

égni észrevétlen' 

narancsszín fényben 

egymásba olvadni 

hamvadó vágyban 

megperzselődni 

ködös félhomályban 

egyazon dallamú 

halk 

szívdobbanásban 

megsemmisülni 

álomba 

merülni 

tavasz-éledéssel 

virágos fűágyon 

lombok súgására 

újra felébredni 
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élni 

élni 

élni 

*** 
 

 
 

(Fotó: Hanyecz István) 
 

Mottómul - remélem - elkísérnek már utamon mindig e nemrégiben leírt 
sorok: 
  

„Nekem a versek, a könyvek, az irodalom - élet és halál. Nekik köszön-
hetem, hogy hálás vagyok létemért - még ha megmutatta kegyetlen ar-
cát is - és nem hívom, de nem is félem már a halált. Nekem a rím, a vers 
ritmusa a lét dallama. A boldogság, és a fájdalom muzsikája. Nekem a 
vers - a lelkem is." 
*** 
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Tündérmese a falumról (Mirának) 
  

Azt hittem akkor én, 

hogy egyetlen világ  ez 

a lankás völgy ölén, 

dombok tenyerén bújó, 

fenyvesek-ölelte táj, 

s e mélyzöld, büszke fák 

csípős gyantaillatát szívja 

velem az egész világ - ami 

nekem csupán 

az a néhány kicsi ház volt, 

ott a dombok oldalán, 

ahol a cserfes kis patak 

előlem szaladt talán, 

vagy anyja - a folyó - után 

viháncolt pajkosan, 

míg dalolva csobogott. 
 

Azt hittem akkor én, 

hogy esténként majd mindig visszatér, 

csak éhes most szegény: 

folyó-anyjához fut, és tőle enni kér. 

Sokáig vártam mindig ott, 

ahol a csörgő kis patakkal 

sok pajkos tündér is 

együtt kacagott. 

Csodáltam, ahogy lobogott 

sötét, fénylő hajuk a víz alatt, 

ahol kergetőztek velük a kis halak, 

és a csillogó, arany homok 

tisztára mosta táncos talpukat. 

A tündérek, és a patak dala 

keltette hajnalonta 

a völgyben szendergő kis falut. 
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S a házak is tündérpaloták voltak ott, 

fölöttük nádtető aranylott, 

előttük mesebeli, hívó kis padok. 

A szobák sem voltak nagyok, 

s bár némelyiken a festék 

kissé megkopott, 

mindnek apró, hófehér fala 

mosolygó manók 

és tündérek bálterme volt, ahol 

víg táncot ropott a sok bolond-vidám 

tündér- és árny-manó, 

éjféltől néha reggelig 

- de ők csak éjszakánként éltek itt. 

Nappal erdők, mezők, 

s bokrok kincseit kutatta mind, 

és esténként megállt az idő velük 

mindig kicsit 

- bár akkor talán még idő sem létezett, 

- minek? Felesleges, 

hiszen a tündér-emberek 

varázs-szavára mindig este lett, 

s dalukra megszülettek újra 

a napfényes, tiszta reggelek 

- akkor még így hittem ezt, 

ahogy az összes, ott élő 

tündér-kisgyerek. 

  

Azóta - ha a falumban ébredek - 

sokkal csendesebbek a reggelek. 

Halkabban kondul a lélekharang, 

és csendben, lassan halad a kis patak 

folyó-anyjához - már nem szalad - 

s amikor odaér, 

- nem éhes ő, csak szomjas - 
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némán inni kér, 

ott az erdők rejtekén 

bújó domb alatt, 

ahol - ma is hiszem - 

manók és tündérek alszanak örök álmot 

a suttogó, 

vén fenyők alatt. 

*** 

 
Céltalanul 

  
Mint ábrándos gyermek, 

ki csodára várva 

messzeségbe kémlel, 

valami végtelen, 

mesés időtlenségben, 

úgy áll, és úgy várja ő is 

sok éven át, tétlenül epedve, 

hogy odaszegődik hozzá újra 

tűnt öröme, sok régi vágya, 

s kíséri majd megint 

útján a szerencse, 

és szaladnak együtt 

játszva-nevetve, 

kergetőznek gondot, 

bánatot feledve, 

míg nyomukban loholva lassít, 

és végül 

megáll mögöttük 

még a vén IDŐ is, 

magát megadva, 

végsőt lihegve. 
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Ám hiába vár sok éven át a létben, 

sóváran, 

tétlenül, 

szinte rezzenetlen', 

mögötte némán meglapul a MÚLT 

sok hamis fényű 

ócska kincse, 

fakul minden elaggott, ósdi emlék, 

és beborul végül az ég is felette, 

homályosul vakító, tiszta kékje, 

szürkül a remény fénye is egyre, 

és a haldokló mában 

időtlen mozdulatlanságba 

dermed múltjával együtt 

a jövője, 

és minden elvetélt reménye. 

  

Íme, a céltalan ember, 

ki a gyorsan eltűnő 

MOST-IDŐ-ben 

üres lélekkel, 

magánytól megkövülten, 

valami kábult, 

bénult tétlenségben 

múltját siratja, 

s az húzza le, 

egészen mélyre, 

hol sok, istentelen,  

fénye-vesztett vágya -  

az anyag-lét milliárd, 

csábító, hamis álma - 

foszlik éppen széjjel, 

s az emberlét 

éltető, tiszta fénye 
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belehull végül 

a semmiségbe, 

ahol az IDŐ 

- rabolt jussával, a mával - 

kajánul röhögve 

örökre elszáll 

felette. 

*** 

 

 
 

(Fotók: Gősi Ferenc) 
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