
Kozma László 
 

SzavalóestSzavalóestSzavalóestSzavalóest    
 

(Szabó András előadóművésznek) 
 

Történelem, amely lehetne 
Gördül fűszálra, levelekre, 
Kibomlik rügyön és virágon 
Magyarország, gyönyörű álom. 
 
Szava a Halotti Beszédnek 
Minekünk azt mondja: élet 
A foszló pergamen-kötések — 
Siralom volt az öröm-ének. 
 
Hálaadás és könyörgések 
Míves és aranyos kötések 
Hová szóródott az a könyvtár 
Mátyás király, kiben lapoztál? 
 
Tenger-hullámok fehér fényén 
Egy tompa sóhaj: — Édes néném! 
Ki olvassa és ki lapozza 
A sorsunkat ki csillagozza? 
Ragyog a tenger tükrén szerte 
Erdélyországnak tündérkertje… 

Mert ott van, hullámokba rejtve 
Balassi és Mikes szerelme. 
Lehet, csak egy-egy lapját látod 
Örök Ige a fény- meg árnyfolt. 
 
Történelem, amely lehetne, 
Amely tebenned teljesedne, 
Ami szétfoszlik, újra rajzold 
És tiszta tűzzel gyújtja arcod. 
 
Rajzolj arany iniciálét 
Foszló s örök emberi szándék. 
Egybe fogja és nem esik szét 
Szavalatod a könyv gerincét. 
 
Munkácsy-kép, örök valóság 
Festménybe hajlanak a rózsák. 
És a rózsa, mely ég felé tör, 
Szívedbe hajlik a festményből. 

 
 

Szivárvány fénylikSzivárvány fénylikSzivárvány fénylikSzivárvány fénylik    
 

Mit adhat más táj: Alpok, Dolomit, 
A hegység, amely önmagába szép. 
Patak őrzi futó sorsod itt 
És történelmet rejt a hegyvidék. 

A fejedelem erre menekült, 
És itt sújtott le rá a végzete. 
Vészben a nép erre a hegyre gyűlt, 
S a nyírfaág a győzelem jele. 

 
A szelíd lanka itt szőlőt terem, 
S tudást érlel az ős kollégium. 
És mesél a két fűzfa Enyeden, 
És szivárvány fénylik a borún. 
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Faragott facsillárFaragott facsillárFaragott facsillárFaragott facsillár    
 

Károly Jánosnak 
 

Széthulló perceinket 
Mi fogja egybe mindet? 
Míg sorsod szétbarangol,  
Faragni egy darabból. 
Egymásba kulcsolódva 
Mint rejtené fa odva. 
Kifaragni a láncot, 
Amely a szélben sírt még, 
Fenyőfák, bükkök ívét. 
Amit a kérgük rejtett, 
Feszülő, hű szerelmet, 
A kemény élet titkát, 
Szellős madár-kalitkát 
Mert lombjából repülnek 
És visszatérve gyűlnek. 

Viszi, hogy bontja szárnyát, 
Az erdő suhogását. 
S a zöld lombok megóják 
Az aprócska fiókát. 
S amely a csöndjén termett 
Faragni történelmet. 
A szárnyaló meséket, 
Ami sors volt és végzet. 
Kemény földet hasítva 
Virágozzon a szikla. 
Faragjon búzaszárat, 
Forrást, mely zúgva árad. 
Esőcseppből szivárványt, 
Könnyből a néped álmát. 

 
 

HívásHívásHívásHívás    
 

Mely körülvesz, ezerféleképp 
Suttog, csobog, megérint a lét. 
Hívásod, mint levél-ujj, remeg — 
Add, Uram, hogy felismerjelek. 
Felém hajolsz arcán a szenvedőnek 
És harmatod foszlik szét, mint könnycsepp. 

 
 
 


