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KISS ANNA 

Angyal a fán 



tán gyermek hangja 

körüled, mintha 

ég szalagja, 

suhog fülednél, 

alszik, ébred 

selyme a hűs 

hatalmas égnek, 

 

körüled, mintha 

ég szalagja, 

suhog, magát 

köréd suhogja, 

sarkait villantva 

a szélnek, 

valami véled 

szóló lélek, 

 

megoldja nyelvét, 

elsodorja 

az ébredés 

letűnő holdja, 

suhogja hűs szavát 

a minden, 

kioltja félelmét 

a hunyt szem, 

 

angyal a fán, 

szerelmek hangja 

körüled, hol 

a mák nyugalma 

még a tükörben, 

alszik, ébred 



2009. december 19  
 

selyme a hűs, 

hatalmas égnek, 

 

körüled lélegzet 

szalagja, 

merül a hold a 

virradatba, 

merül homályba 

már a minden, 

ne lássa végzetét 

a hunyt szem, 

 

angyal a fán, 

dob-lélek hangja, 

hintál körülötted, 

fel nem adja, 

hintál fülednél, 

alszik, ébred 

selyme a hűs, 

hatalmas égnek, 

 

körüled, a 

dob-lélek hangja, 

a rejtezés 

fehér szalagja, 

magát homályba, 

szélbe oldja 

az ébredés 

letűnő holdja, 

 

angyal a fán, 

a köd leszállott, 

kürtjében 

hervadó virágok, 

angyal a fán, 

a ködben alvó 

szívén kinyílt 

valami ajtó, 
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angyal a fán, 

tán gyermek hangja 

körüled, mintha 

ég szalagja, 

suhog fülednél, 

alszik, ébred 

selymes a hűs, 

hatalmas égnek, 

 

körüled, mintha 

ég szalagja, 

suhog, magát 

köréd suhogja, 

sarkait villantva 

a szélnek, 

valami véled 

szóló lélek, 

 

megoldja nyelvét, 

elsodorja 

az ébredés 

letűnő holdja, 

suhogja hűs 

szavát a minden, 

kioltja félelmét 

a hunyt szem, 

 

angyal a fán, 

szerelmek hangja 

körüled, hol 

a mák nyugalma 

még a tükörben, 

alszik, ébred 

selyme a hűs, 

hatalmas égnek, 

 

körüled 

lélegzet szalagja, 

merül a hold a 

virradatba, 



2009. december 21  
 

merül homályba 

már a minden, 

ne lássa végzetét 

a hunyt szem, 

 

angyal a fán, 

dob-lélek hangja 

hintál körüled, 

fel nem adja, 

hintál fülednél, 

alszik, ébred 

selyme a hűs, 

hatalmas égnek, 

 

körüled a 

dob-lélek hangja, 

a rejtezés 

fehér szalagja, 

magát homályba, 

szélbe oldja 

az ébredés 

letűnő holdja, 

 

angyal a fán 

– a köd leszállott, 

kürtjében 

hervadó virágok – 

világosból a 

ködbe tartó, 

szívén talán 

egy másik alvó. 

 


