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Válogatott verseim 
 

 
 

Írói hitvallásom:  

„és ne hirdessük fennen hangos szóval, hogy itt vagyunk, 

mert a föld úgyis érzi, ha magvető járja” 

Intenzívebben 2003 óta írok verseket, amióta a Barátok Verslista 

tagja vagyok. Mély alázattal rendelem alá magam a költészetnek. 

Verseim rendszeresen megjelennek a Verslista folyóirataiban, 

antológiáiban, valamint a kanadai Kaláka internetes folyóiratában, 

Megjelentem a Rímbe szedett múló idő című hajdúsági antológiá-

ban is. Megtalálható vagyok a Gothart Művészeti Portálon, saját 

honlapomon, valamint alapító tagja vagyok a városunkban – Haj-

dúböszörményben – működő Kertész László Irodalmi Körnek.  

Önálló kötetem 2009-ben jelent meg „Fény-térben” címmel. 
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Terhes a földnek méhe 
  

Sikoltsatok csak rozsdás falevelek! 

Zöldellő lombokból nektek mi marad? 

Sárba taposott álmotok nyüszít, 

Ellopták tőletek a nyarat. 

  

Dércsípte magányos reggelen, 

Bömbölve húrjába csap a szél, 

Vacogó ablak pislákol riadtan, 

Száraz faág dühöngő táncra kél. 

  

Bömbölj csak szél, tombold ki magad! 

Lejár a te időd is, ne félj! 

Terhes már a földnek méhe, 

S új tavaszt szül majd a tél. 

  

2009-10-27 

** 

  

Éjszakai pillanatkép 
  

Az ég összehúzta szemöldökét. 

Komor redőiben megbújtak a csillagok. 

Némán oson a bokrokon a sötét, 

hallgatva az esti harangot. 

  

Úszik a hold a városon. 

Hunyorgó lámpák sora vigyázban áll. 

Egy kutya vonyít fel hirtelen, 

riadtan rebben fel egy éji madár. 

  

2009-07-29 

** 
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Éjszakai árnyak 
  

A sötét kupola alatt 

szárny-szegett gondolatokat 

öklend az éj. 

A holdezüst csöndben 

fáradt csillag remél 

éber-bíbor hajnalt. 

Rejtelmes lombokon 

táncolnak vágyölő árnyak. 

Elmúlt napok fájdalom-emlékei 

ütnek sebet a horizonton, 

s vérvörösre rojtozzák 

a fekete vásznat. 

** 
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Éjszakai fények 
  

Szemhéjuk lecsukva. Pihegnek a falvak. 

Dermedt fénysugár remeg az ágakon. 

Tócsákban csillagok pezsegnek s halnak, 

vágyakat álmodnak buborék-tájakon. 

  

Öreg csősz járja örök vándorútját, 

fényes cipóként dagadva az égen. 

Széllovas pendíti csillagsarkantyúját, 

éjtündért röpít a Göncölszekéren. 

  

** 

  

Köd 
  

Leszállt az ég a városra. 

A szűkölő éjszaka sápatag 

lámpafényben ül vacogva. 

Reccsenő ágak karmai 

merednek a magasba, 

felkavarják a tejszerű masszát. 

  

Nyúlnak a fények, 

magukba zárják a sötétséget. 

Összefonódott árnyak vigyora 

oson a házak között. 

Álmos ablakok szemhéján 

roskatag szél zörög. 

Vak csönd emészti az utcát. 

  

2009-11-26 

  

**  
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Rabságban 
  

A platán rácsai 

foglyul ejtették a napot. 

Vércseppek fröccsennek az égre, 

szűkölnek a holnapok. 

Kétségek ülnek bíborban 

reszkető faleveleken, 

fenn komor felhők 

gyűlnek, s rekedten 

üvölt a szél. 

Valahol vércse vijjog, 

s erőlködik a korongnyi lét. 

Vörösbe borulnak a folyók, 

gátat szaggatva őrült 

rohanásban törik át a zubogót, 

s nincs ami véd. 

A platán rácsai 

foglyul ejtették a napot. 

Lángba borult az ég. 

Szűkölnek a holnapok. 

  

** 

  

Rabul ejtett nap 
  

A platán rácsain 

fennakadt a nap. 

Vért fröcsköl a horizontra 

és lángba borítja az eget. 

Elnémult madártollak 

pillednek a rácsok között, 

egy reccsenő ág a holnapra mered, 

majd aláhullik a mába. 
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Tűzben égő lombkorona 

bágyadtan tekint utána. 

Vörösben izzik az ablaküveg. 

Tört fénye belép a szobámba, 

végigfut a szőnyeg rojtjain, 

fáradtan piheg. 

Majd felkúszik a falon, 

s bíborszínű fátylat sző 

a szűz-fehér plafonon. 

  

2009-07-31 

 

** 

  

Ha volna időm 
  

Ha volna időm, 

talán írnék is. 

Vágyaim vetném papírra, 

s gondolatom csak folyna 

mint kiáradt patak, 

s a part mentén díszítő 

strófákat hajtanának 

a szomorúfűzek. 

  

Ha volna időm, 

talán mennék is. 

Suhannék hozzád, 

„fénytől vert mezők felett", 

ahol szélbalerinák 

lepketáncot lejtenek, 

s napsugárhidon 

várnám léptedet. 

 ** 
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Míg nem voltál 
  

Míg nem voltál, 

nem tudtam mily 

szőkék a mezők, 

nem értettem 

a madarak énekét, 

s a habzó felhők 

mögött nem láttam a kéket. 

Évődő szivárványok 

rejtettek téged, 

s az alkony bíborban égő 

fáiban szunnyadt a vágy. 

  

Míg nem voltál, 

nem tudtam, hogy hozzád 

vezetnek ezüstbe font 

napsugaras utak, 

hogy minden tavasz 

csak feléd mutat, 

s a tenger csókos habjaiban 

a Te ajkad feszül. 

Csak bolyongtam, 

árván és esetlenül, 

kerestem a hozzád vezető utat. 

  

Míg nem voltál, 

bénán csüngött a karom, 

s nem pihenhetett 

galamb-szelíd válladon. 

Szemem íriszén 

fényüket vesztették 

a boldogság-csillagok, 
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s nem sarjadtak 

mézízű-holnapok. 

Míg nem voltál... 

 

2009-05-18 

** 

  

Vágyakozás 
  

Lettem volna tüzes vágyad, 

gyönyör-fogant érzelem. 

Lettem volna inkább ágyad, 

ahol tested megpihen. 

  

Lettem volna törölköződ, 

lágyan öleltelek volna. 

Lettem volna fésülködőd, 

hajad ne a szél borzolja. 

  

Lettem volna tükröd, fényes, 

mindig bennem éltél volna. 

Csillagszemed -értem tüzes -, 

minden reggel rám hajolna. 

  

2009-09-10 

** 

  

Szelíd öledbe vágyom 
  

Úgy vágyom 

kiszakadni a földből! 

Fel, a fény mögé. 

Gyökérkapaszkodó térből 

a szabadság felé. 



CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET – VÁLOGATOTT VERSEIM 

10 

Ág- csipkézte vágyaim 

sötét tónusából 

nyújtom karjaim 

feléd, Teremtőm! 

Vonj napsugaras, 

szelíd öledbe. 
  

2009-11-16 

** 
  

Hajnali álmok 
   

Szivárványhídon jössz felém, 

s a ragyogó sátorból úgy 

hull rám kedves arcod, 

hogy megremegnek a 

sarjadó tavasz hírnökei. 

És te máris a nyarat óhajtod, 

az álmodó, fényből szőtt mezőket, 

ahol talpunk alatt, s fejünk felett 

csillagok rebegnek, 

s a búzakalász ölében 

a holnap ígérete üzen. 

Aztán mégis köddé válsz, 

mint csendes hajnalon az álmok. 

  

** 
  

Letargiában 
  

Rám fonódó árnyak 

uralják a testem. 

Ablakom görbe 

tükrén át enyészik 

szemem csillogása. 
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Fázom. 

Szobámra ráül a sötétség. 

Nehéz súlya alatt 

megreccsen a bútor, 

mintha utolsó jajszavát 

kiáltaná bele az éjszakába. 

Hirtelen téged látlak 

szobámon végig suhanni, 

furcsa, fémes csillogásban. 

Szemedben fekete rózsa. 

Némán fekszik a töviságyban. 

  

2008-07-23 

  

** 

  

Fényből kirekesztve 
  

Tébolyult éjszakák kapaszkodnak 

nappalok reménytelenségébe. 

Nyikorgó ajtó vajúdik valahol. 

Törött cserepekről vérvörös cseppek 

zuhannak a padló réseibe, 

s az üvöltés tarol. 

Pengeélen villannak riadt gyermekszemek, 

s ájult karok vonnak köréjük 

ledermedt védelmet. 

Grádicsok alatt vacogó félelmek 

bújnak a falrepedésekbe. 

Csak a sötét tudja mit jelent; 

Fényből kirekesztve. 

 

** 
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Árnyékban 
  

Árnyék és fény vibrál bennem szüntelen. 

Bénán harcol a képzelet, s az értelem 

arra késztet, maradjak néma. 

Lassan megszűnnek körülöttem a rímek, 

mint ősszel a rozsdanyűtt falevelek, 

ahogyan eltűnnek a sárban, 

s elenyésznek az alkony sugarában. 

Már csak a kopasz ágak merednek, 

s valami homályos fátylat sző 

az érzelmek felett a késő esti ragyogás. 

Tavasz van - mondják, 

ébredezik a kikelet. 

Nekem mégis mintha most hirdetnék 

a varjúkárogó telet, 

s fekete szárnycsapása úgy érinti 

meg szívemet, hogy körülöttem 

jégvirág-palástot ölt a ma. 

Szárnyszegett madár ül a fán. 

Néma rikoltása rátelepszik 

a megcsömörlött éjszakára. 

  

2010-05-10 

** 
  

Töredékek 
I. 
  

Úgy bukkantál fel újra, 

mint napfogyatkozás után 

a fényes korong. 

Bántja szemem a fény, 

s a lehunyt pilláim mögött 

fájdalom-emlék borong. 
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II. 

  

Gyűrött lepedő homlokod, 

melyben múltad lengeted, 

s ki tudja, mit találnék 

ha szelíd kezemmel 

kisimítanám, 

s rá csókot lehelnék. 

  

III. 
  

Hideg szél borítja rám 

kabátját. 

Didergő szövetei 

visszakívánják a nyarat. 

Emlékedből már csak 

arcod maradt, 

s utolsó csókod megbújt 

ruhám ráncaiban. 

  

IV. 
 

Sikolt a csend. 

Némul a fájdalom. 

Fekete nesz suhan a falon. 

Függönyrebbenésben 

alszik a holnapom. 

 

V. 
 

Vajúdik a csend. 

A kételyt szülő félhomályban 

jövőképek állnak 

álruhában sorfalat. 

** 
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Kiáltás / Koka emlékére / 
  

Nem! Az nem lehet 

hogy csak úgy kaszál 

a halál, jövet-menet, 

s irdalja mi drága kincs. 

Mi földnek volt jó vetés, 

az most lelkekben hajt ki 

mint szűkölő szenvedés. 

S ölelnél bár baráti vállat, 

de sajgó némaság a várad, 

s Te örökre rab maradsz. 

  

** 

  

Temetés 
 

Varjúkárogó nappalok 

ülnek a háztetőkön. 

Víztócsában borzong a fény. 

Ködbe burkolt mezőkön 

remeg a múlt, 

és álmodik a remény. 

Vértelen ajkak megdermedt 

szavakba fúlnak, 

lehanyatlik a fej. 

Nincstelen vágyak 

már hiába nyúlnak 

a fény felé, 

a sötétség magához ölel. 

  

** 
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Szárnyszegett madárkám 
 

Teremtő Istenem! 

Hagyd meg még őt nekem! 

Zöld szemében homály ül, 

nem csillan napsugár. 

Fáj! 

Ércsipkézte kezéhez már 

nem simul dagasztott kalács. 

Valami vadász ül lesben 

a félhomályban. 

Valami vadász. 

Ó, édes Istenem! 

Ha két karomban megpihen, 

oly könnyű, mint madár. 

Csak szárnya van szegve már. 

Nem szólal pacsirtatorka, 

mit annyira szerettem hallani. 

Némák a hegedű húrjai. 

Elsuhant élete ott pihen 

kedves arcán, 

s kérdőn néz rám: 

Miért? 

Miért jut el az ember 

ily haszontalan korba? 

S nekem nem kúszik fel 

értelmes szó a torkomba. 

Csak nézem, s szeretnék 

újra kislány lenni. 

Végy karodba, Anyám! 

 

2010-03-18 

  

** 
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Nővérsirató 
 

Közeledem feléd. 

Lépteim alatt haldoklik a fűszál. 

Acélos tőrként éri 

szívemet a döbbenet. 

Már soha nem lehetek veled. 

 

Közeledve hozzád 

villannak emlékképek. 

Alakod, mosolyod 

egy-egy sírkő mögül 

lebbennek elém. 

Kezed simítása 

még ott pihen  

ágyam szélén. 

Otthagytad, 

amikor utoljára 

velem voltál. 

 

Közeledem feléd. 

Apró kavicsok  

visítanak fel talpam alatt. 

Egy ima szól rozsdás 

falevélre tapadva, 

s viszi, viszi a szél 

sóhajod után kutatva. 

 

A fény megszökött sírodról. 

A kúszófenyő ájultan 

nyújtja karjait felém, 

mintha utolsó ölelésed 

akarná pótolni. 

Nem tudtál elköszönni. 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA – LIMITÁLT PÉLDÁNY 

19 

S nem tudtam elköszönni! 

Pedig mennyi mondanivaló  

porlik kiszáradt torkomban! 

Dörömböl bennem a fájdalom, 

mint rabságban őrzött 

oroszlán készül kitörni. 

  

** 
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Némán zokog a boróka ága…  
 

Emlékszel? Tízéves voltál, 

s én féltékeny voltam rád, 

mert a szomszéd fiú 

érted epekedett, 

s nem értettem, miért 

nem engem szeret. 
 

S emlékszel, hogy mindig  

Én voltam a bátrabb? 

 A sötétben előtted jártam, 

úgy védtelek. 
 

Most mégis téged ölel 

a föld magába. 

Ott a sötétben, 

nem félsz a magányba'? 

Sötét függönyt húzott 

arcodra a nemlét, 

de ráncaiban ott 

bujkál mosolyod. 

Él! Itt bennem, szerényen 

megbújva, kedvesen. 
 

Szemed ragyogása 

egy harmatos falevélről 

csillan elém. 

Mosolyod őrzik 

szőlőszemek a tőkén. 

Hangod visszhangozzák 

apró csengettyűk, 

melyek angyalokat hívnak 

a Teremtő közelébe. 

** 
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Keserű méz  

(a fénytér másik oldala) 

 

fekete kapuk nyílnak 

körültem 

távoli fénytelen arcok 

merednek  

felém 

rámcsukódott tegnapok 

nyomják vállam 

roncsolt tükörben arcom 

szétmálló masszaként  

aléltra váltan 

karom béna ölelése 

a tükör másik oldalán 

toldott szoknyájú kislány 

torzult mosollyal néz vissza rám 

szétdobálva sorsom szálai 

s a rokka csak kattog üresen 

az égen kéjes vigyorral 

baktat a hold 

figyelem, ahogyan meghágja a csillagokat 

egyszer majd új csillag születik 

most még terhes a föld és az ég is 

bennem a fájdalom szül magzatot 

mégis  

én nyögök 

s nyelem a keserű mézet 

 

2011-01-10 

 

** 
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Eltűnt nyár 

 

Halk léptekkel osont ki 

szívemből a nyár. 

Nem nézett vissza, 

csak vitte, vitte magával 

a kicsipkézett időt. 

Vitte az óceán moraját, 

mely úgy búg még most is 

fülembe, mint 

selyemfényű kagyló öble. 

Egy ecsetvonással törölte 

az éjszaka csillagait. 

Egyedül a hold, 

- mint fényes lepény - 

árválkodik a feketére festett mezőben. 

Halk léptekkel elhagyott a nyár. 

Fénysziporkás bércek is 

már csak ködöt köhögnek, 

s aléltan tűrik a rájuk hulló 

zúzmarás holnapot. 

A vadak rejteke, ott   

a csönd-pergetett erdőben, 

reményvesztetten ásít. 

Nesztelenül tovatűnt a nyár, 

lábnyomára hó és dér 

kajánul peregve száll. 

 

2011-01-03 

 

** 
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Fekete hangulat 
 

Most minden fáj! 

Még a harmatos mező is, 

ahogyan körüllengi a táj 

szépségét a szél. 

Fáj a dél is, 

amikor finoman  

kondulnak a harangok, 

de fejemen dübörgő dorombok 

ütnek hasítékot. 

S nem szűnnek a 

a zakatoló percek, 

indaként kúsznak 

artériámban, 

vért vedelnek. 

Még a csend is visít 

ujjaim között. 

Görcsbe rándul 

az ablaküvegen 

az enyészet. 

 

2010-10-12 

** 

 

A kitaszított 

 

Kifeslett ajak már 

holnapodon a tegnap. 

Szenvedés- rojtozta 

kabátban dideregsz, 

s míg szurtos-arcú  

gyermeked figyeled, 
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s mérges-ajkú embernek  

nevelve magad 

dühöd rajta ontod, 

lelkedben türelemcsengő 

szól, hogy sorsod 

csak egy állomás, 

s csak rajtad múlik 

melyik vonatra szállsz. 

 

2010-12-15 
 

** 

 

Utcagyerekek 

 

Kifeslett kabátban 

gyermekek ülnek 

szenvedés-rögökön. 

Csengő hangjuk 

már sikoltás-özön. 

Türelemrózsájuk 

sziromhullajtott, 

s mérges tövisek 

szúrják talpukat, 

de szemükben  

tisztalelkű remény, 

hogy angyalok tárnak 

aranykapukat, 

s átszövi őket a fény. 

 

2010-12-15 

** 
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Lehunyt pillákkal 
 

Arcomra hull a nap heve. 

Lehunyt pilláim mögött 

emlékek özöne, s agyam bont  

mézillatú kertet, 

hol veled éltem át 

bódult szerelmet. 

A vetítővásznon újabb 

kép villan, 

gyermekkor, testvér, 

anyám meleg keze, 

frissen sült kenyér illata, 

s vele kart karba öltve 

a hársillatú tavasz. 

Látom a szőlőfürtök 

mosolygását, s ízét érzem,  

ahogyan olvad számban az ősz. 

Látom aranyló sakktáblán a 

pipacsoktól vércsepp-  

foltos határt, s bősz 

termését a nyárnak. 

Utánam nyúlnak bágyadt,  

karmazsin vágyak, 

de árnyék lép szempillámra, 

s bármennyire is őrzöm  a 

bársony illatú nyarat, 

az ólom-szőtt jelen visszahoz. 

 

Karjába ragad. 

 

2010-11-17 

 

** 
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Hamis varázs 
 

Pedig már rügy fakadt. 

Már benne volt az élni- maradás, 

sarjadt, indult az akarat 

érinteni eget, földet, csillagokat. 
 

De hideg ölelést lehelt rá a hajnal, 

didergő palástban vacogott, 

s ezernyi meg-nemértő jajjal 

zárta magába a holnapot. 
 

Pedig már rügy fakadt, 

és sejtette az éltető ragyogást, 

már kezdett nyílni, mint rózsás ajkak, 

de rácsukódott valami hamis varázs. 
 

2011-03-03 

** 
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Városom 
  
Itt voltak első lépteim, 
itt ért először napsugár. 
Itt ragyogott rám anyám 
szeme először, 
itt zárt karjába apám. 
Hajdú-város. Régmúlt időket idézem; 
kusza gyermekéveim, 
csöndbe-rogyó utcák, 
mesélő falombok,  
- ők tudják,  
s őrzik a múltat –  
paták dallamos koppanása, 
fénytől vert macskaköves utak, 
apró tanya fülére húzott kalappal, 
- mára a földel egyenlő, nem marasztal -  
mézédes eprek mosolygása, 
szegénység, hagymaleves. 
Ünnepek; anyám kalácsa. 
Csalódások, örömök, vágyak, 
mind, mind a jövőmre tártak 
ablakot. 
Bár sokszor jártam másfelé, 
hívott, s tárta karját felém a világ, 
leráztam minden bilincselő csodát. 
Gyökereim idefúrtak, 
mindig visszatértem hozzád. 
Új palástba bújt épületek, 
lakótelepek, díszes házak, 
„Táncoló hajdúk” 
modern világ.  
Öreg-ifjú városom, 
megváltoztál! 
El soha nem hagylak. 
Őrizz meg magadnak. 
2011-02-09 
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Meggörbült percek 
 

Honnan jöttem, s hová tartok? 

Megannyi kérdés gyötör. 

Kínoz a tudat, hogy 

tudattalan megyek el. 

S bár nem könnyű a teher, 

mégis cipelem múltam. 

Botladoznak lépteim 

puha, hideg homokban, 

mit könnyű szél egyenget. 

Sivatagi vándor vagyok, 

S csak vonszolom előre testem, 

előttem csalfa délibáb, gyalogezred 

vagyok egymagam. 

Szomjúság gyötör, elesetten 

mégis haladok, s alaktalan 

álmokat bányásznak agyamból 

a meggörbült percek. 

Felettem keselyű repked, 

s kettéreped a vérbefúlt égbolt. 

Feltűnik egy kék színű szalag, 

ami felemel, vagy megfojt. 

 

2011-04-11 

** 

 

Kata emlékére 
 

Gyászszalag sikolt 

didergő néma síron. 

Lehullt egy csillag. 

 

** 
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Szivárványhíd / Megyaszói emlék / 
   

Az égi festő bemártotta ecsetjét 

festékpalettájába, 

majd húzott egy ívet a 

rétsirató szürke palástra. 

Mily gyönyörűség; 

a híd két vége lelógott a földre,  

tündérkertet varázsolva a mezőn, 

s a fényből szőtt fátyol remegve  

pilledt a pillanaton. 

Ragyogtak a fák, a bokrok, 

a selymes fű is aranyban pompázott, 

Szemem visszatükrözte a csodát,  

s már nem barnában, de szivárványban égett, 

magába fogadva e jelenséget. 

Lábaim vágytak fel az égi csodára. 

Csak menni, csak menni fel! 

S míg örömöm sikongott, 

én magamhoz akartam ölelni  

e színes fonatot, vagy siklani rajta, 

- mint gyermek – 

az égi csúszdán. 

Játszani, repülni vágytam. 

Ám minden előjel nélkül, gorombán, 

egy komor felhő a Napra lépett. 

Eltűnt a csoda, szemem elvesztette 

színes márványát, 

s a vágy nem maradt más, mint képzet. 

  

2011-08-20 

 

** 
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Befordult világ 
 

Belsőmből fakadnak e keserű szavak. 

A világ befordult. Rossz felé halad. 

Elnyűttem már közel hatvan évet, 

de a megfelelni akarásból már nem kérek. 

Csiszoltak eleget, mint kristályt a gyémánt. 

Elég volt! Elég! Repedezett, haránt 

vonalak futnak sorsom üvegfalán. 
 

Szomjas a föld, de már nem vár esőt, 

s a rügy sem úgy fakad, mint azelőtt, 

mint amikor még hajladozva a szélben 

egy fához tartozott. Csonk nélkül. Egészen. 

Most elszakadni kíván, más fát vágy otthonának; 

- ez durva és göröngyös, kell a csudának –  

Ha kérges tenyerét nyújtja egy koldus eléd, adsz-e? 

Megkérdezed-e: elég? 

Vagy rá sem nézel, hisz részeg – mondod magadnak –  

pedig lehet, csak éhségtől szédeleg, s mardosnak 

szörnyű kint gyomrába a nincsenek. 

A világ befordult. Közönyben hempereg. 
 

** 
 

Szeretném… 
 

Látni a földet, látni csak egyszer, 

hol a partot nyaldossa az Óceán. 

Hűs nyelvével forró szikláknak 

hevét oltja a száguldó hullám. 
 

Látni ott fenn, az éghez közel 

hófehér paplanban az ormokat, 

hol nyújtózkodó gleccserek alján 

azúrkék fényben ringanak a tavak. 
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Hol kolibrik járják gyorsröptű táncukat 

illatos szirmok nektáros tenyerén, 

s minden természeti csoda 

lélegző gyönyört tár elém. 

 

** 

 

A kéjenc támadó 
  

Látogatóm érkezett az éjjel. 

Csak úgy, bejelentetlenül, s mivel 

pőre testem takaró nem fedte, 

támadásba lendült.  

- minő kéjenc támadó , s mily zsenge -  

önkívületben a hajlataim kereste. 

De két karom dühödt harcba kezdett. 

- a helyzet jóval nem kecsegtet -  

Bár hadakoztam kézzel-lábbal, 

s ádáz csatát folytattam a vagánnyal, 

mégis alul maradtam, s kénye kedvére 

a vérem szívta a beste lénye. 

Ám egy jól irányzott hirtelen csapással, 

véget vetettem e kéjnek. Vérnásszal. 

  

2011-09-05 

 

** 

 

Esthajnal 
 

Hazaballag a méla este, 

Várja az otthon - a csillagos ég -, 

Kertkaput csukja az ezüstös hold is, 

Rebbenő fészkeket éjszaka véd. 
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Apró lakásban sötétség pilled, 

Csönd kúszik lassan a szoba falán, 

Kisgyermek édesded szuszog az ágyban, 

Álmában tündért igéz talán. 

  

Lázas hajnal pírjában ébred, 

S kócosan ámul a reggel; 

Ezernyi madárdal játszik az ágakon, 

Gyöngyharmat új napot szentel. 

  

2011-09-09 

 

** 

 

Pillanatnyi idő 
  

gerinceden  

megáll az idő 

néma ajkadon 

kávéd utolsó 

cseppje remeg 

magadba zárod 

önző vágyad 

sarokban 

pókhálószálon 

függ léted 

s mégis reméled 

a jobb holnapod 

szemeden hályog ül 

vigyorog. 

  

2011-08-22 

 

** 
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Vihar 
  

Ó Uram! Mond mi ez a 

szörnyű lárma ott fenn az égben? 

Tüzes nyilaid lövelled 

bosszúra éhesen, serényen. 

Visít az éj, mert fényesre 

fested a fekete palástot, 

eltüntetsz minden csillagot, 

s te uralod a világot. 

Kisgyermek felsír ágyában, 

nem vigasz számára anyja ölelése. 

Hajlékot nélkülözők rémült szemét lásd; 

nincs már földi béke, 

már a szabad ég is ellenség, 

nem marasztal, s nélküle 

a remény meghal. 

Zokognak a fák, s fájós derékkal 

hajlongnak előtted. 

Miért bántod?  

Miért bünteted őket? 
  

2011-07-16 

 

** 
 

Szeptember 11 
  

Álmosan nyújtózkodott a reggel, 

gyémántként csillant a napfény 

az üvegpalotán. 

Frissen mosott arcok mosolya, és 

sietős léptek hagytak nyomot az utcán. 

Már fürdött az új nap hevében a város, 

s a gyáros új terveket szőtt, 
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amikor szörnyű útjára indult a gonosz, 

bosszúra éhesen, s rőt szárnyai 

hasították a felleget. 

Titkok öveztek alattomos terveket, 

s megmutatta arcát a könyörtelen démon; 

lángot és füstöt okádva tombolt 

ég és föld között, 

- az irgalom más tájakra költözött – 

zuhanó testekből szöktek a lelkek, 

a járda, a bokrok vért vedeltek. 
  

Bömbölt, sikoltott az ég! 

Sötét függönyt húzott a ragyogásra,  

s pokol tüzébe rogyott a lét. 
  

A hiány s a rettenet ráült a mára. 

2011-09-16 
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VÁRHELYI KLÁRA: ALKOTÓI KÖZELKÉP 

CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET KÖLTŐ 
 

- Mikor kezdtél el írni? 
Már tizennégy évesen írtam verseket, talán ötven-hatvan gyűlt össze 

mintegy három év alatt, de idővel ezek elvesztek, éppúgy, mint később 

írt – főleg szerelmes – verseim. Intenzívebben hat-hét éve írok, lénye-

gében azóta, amióta a Verslista tagja vagyok. 

- Hogy találkoztál a Barátok Verslistával? Mit jelent számodra írni? 
A Verslistával való találkozásomnak előzménye van. 2001-ben „Boldogság-

keresés” címen megjelent egy írásom a Nők Lapjában. A közlés ténye adott 

bátorságot arra, hogy az interneten felfedezett Verslistának a tagja le-

gyek, s verseimet megismertessem másokkal is. Lényegében először csak 

olvasója és támogatója voltam a Verslistának, később kapcsolódtam be az 

alkotók munkájába. Hét éve vagyok tag, 2005-től jelennek meg verseim a 

Lista antológiáiban, irodalmi folyóirataiban, különböző pályázataiban. Ezek 

közül a legeredményesebb a „Négy Elem” című nyílt pályázat volt, ahol a 

közönségszavazat második helyezettje volt az egyik művem. Verseim je-

lentek meg a „Rímbe szedett múló idő” című verses gyűjteményben is, ami 

szűkebb pátriám, a keleti régió amatőr költőinek verseit közölte. 

Az írás számomra lételem. Először csak kérdéseim voltak, kerestem a 

válaszokat a körülöttem lévő lüktető világ dolgaira, s egy idő után szinte 

lelki kényszert éreztem, hogy kiírjam magamból mindazt, ami belülről 

szinte szétfeszített, és kikívánkozott belőlem. A versírás ugyanakkor 

egyfajta örömforrás. Nemcsak a lelki nyugtalanságomat – az örömömet 

is meg akarom osztani másokkal. Kifejezni, képekbe rendezni, lefesteni 

azt a sok gyönyörűséget, amit szemem és lelkem befogad. 

- Az írod, számodra elválaszthatatlan egymástól a zene és a költészet. 
A zene és a költészet számomra elválaszthatatlan, hisz verseket írok, rit-

musuk, dallamuk zeneként cseng a fülemben. Úgy vagyok a versekkel is, 

mint a zenével, énekkel, és ami mindegyikre jellemző: „AJÁNDÉK” legmé-

lyebb érzéseink megmutatására. Kodály Zoltán a következőket vallotta az 

énekről: „Az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. 



CZÉGÉNY NAGY ERZSÉBET – VÁLOGATOTT VERSEIM 

40 

Koncentrál, testi-lelki diszpozíciót javít, figyelemre-fegyelemre szoktat.” 

Ezt magamon is tapasztalom, hisz énekelek a városunkban működő 

Városi és Pedagógus Kórusban, s ez életem másik lételeme. Ugyanezt 

élem meg a versírás során is, ha kiírhatom magamból a mondanivalóm. 

Szinte felszabadulok, könnyebbnek érzem magam. 

- Megjelent egy köteted is... Mesélj róla, kérlek! 
2009. február 20-án vehettem kezembe első verseskötetemet „Fény-

térben” címmel. Ez volt életem legszebb napja. Ezzel a kötettel az 

utóbbi két év gyümölcse érett be. Főleg a 2008-ban írt verseim kerül-

tek bele, a korábbiak közül voltak, amelyek csiszolgatásra szorultak. 

Ebben volt segítségemre Varga Tibor, aki a szerkesztésben is részt 

vett. És persze, nem lehet kihagynom, hogy szponzor nélkül ez nem va-

lósulhatott volna meg. Végtelen öröm számomra, hogy adhatok valami 

pluszt magamból az olvasóimnak: valamit, ami csak én vagyok; az én 

szememen keresztül látják, érzékelik a világot, a szeretetet, a szépsé-

get, az örömöt és bánatot. Szóval – boldog vagyok. 

- A kötetben élesen szétválnak a mély filozófiai versek és a gyermek-
verseid. Hogy fér meg benned két ennyire különböző stílus? 
A felnőtt embert először gyermekei, később unokái teszik ismét gyer-

mekké. Nekem minden versem szeretetben gyökerezik, s a szeretet va-

lahol nemcsak pszichológiai, hanem filozófiai fogalom is. A kétféle ver-

sek közötti híd éppen ez a szeretet, hiszen én gyakorló anya voltam, ma 

pedig gyakorló nagymama vagyok. Ez persze csupán személyes körül-

mény, de mind a felnőtt, mind a gyermekversek értéktelenek lennének, 

ha pusztán személyes céllal íródnának. A szeretet – mint pszichológiai 

és filozófiai fogalom – minden ember és minden gyermek sajátja.  

Ez biztosítja általában az irodalmi művek általános érvényességét. 

*** 

Czégény Nagy Erzsébet (Pendzsi) honlapjának elérhetősége: 

http://verslista.hu/irasok/index.php?nev=pendzsi 

 

(A fenti Közelkép a Képzeld el… c. folyóirat 2009/03.-as  
számában jelent meg) 
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