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Bognár Stefánia  
 

Szerelemről szóljon az ének 
 

Lángban és vérben ezredévek 

nyargaltak, mint tüzes lovak, 

de szerelemről szólt az ének. 

Mi lehet annál fontosabb? 

Rombolás után dolgosak 

kellettek, gyors helyreállítók. 

S legyen, ki táplálékot ad, 

ha kérnek új fegyverforgatók. 

 

Az asszonyok szültek és féltek, 

ám az ajkukon dal fakadt, 

a házi tűzön főtt az étek, 

míg haza várták párjukat. 

Így csordogált a lét-patak, 

sodort pár mihaszna álmodót, 

kincsük a szó, mi ránk maradt. 

Ők nem lettek fegyverforgatók. 

 

Volt hatalomra vágyó lélek, 

épített birodalmakat, 

ám a császárok, hadvezérek 

letűnt korokban porlanak. 

Nyílvessző, dárda, kard, tarack 

helyett öl ma a drog-dáridó, 

orvul bombát robbantanak 

az újstílű fegyverforgatók. 

 

Ajánlás 

 

Drága uram! A Nap alatt 

gyakorold, mint kell szeretni jól. 

Megleled boldogságodat, 

hol nincsenek fegyverforgatók. 

 

2019. március 15. 

 

 

Negyven éve szűnt meg 
 

Nem volt kérdés, hogy eljön-e még, 

akin a napsugár csillan, 

ünnepelni — nem megszűnését —, 

szellemét főiskolánknak, 

mi azóta is bennünk van. 

Fiatalságunk lázát, hevét 

éltünk kemény napjaiban 

sem törölte ki a negyven év. 

 

A meghívás szőlőhegyre szólt. 

Három irányból vonattal 

jöttünk, feledkezve korunkról 

és az elénk küldött buszban 

szemünkben régi fény lobbant. 

Igen, időutazás történt. 

A sár hiába marasztalt, 

lábunkat sarkallta negyven év. 

 

A fogadtatás, az együttlét 

vetélkedett álmainkkal. 

Hiába támadt a hideg szél, 

a melegség nem a borban, 

hanem rejtett szív-zugokban 

indult útjára és terjedt szét. 

Búcsúztunk néhány szép dallal, 

mit nem némított a negyven év. 

 

Ajánlás 

  

Drága Uram! Buszod hol van? 

Értünk jössz, így szólt az ígérvény. 

Ügettünk hosszú sorokban… 

Végszóra küldött a negyven év. 

 

2019. május 26. 
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Távolság ködén átragyog 
 

A szívünk lassulón dobog már 

és van, akié megpihent. 

Az óra egyre gyorsabban jár 

a napfény-csókban idefent. 

S a vágyunk egyre kevesebb. 

Öröm idéz most sok szép napot, 

a múlt köröz fejünk felett, 

mely távolság ködén átragyog. 

 

A harang ebédre invitál, 

az asztalnál üres helyek 

jelzik, hogy e megtépázott nyár 

már sokunkat nem engedett. 

Más a szándék és más a tett, 

ám a gondolat-hídon eljutok 

egy koccintásra Veletek 

s a szemekben régi fény ragyog. 

 

Int sejtelmesen a láthatár: 

találkoznunk majd még lehet. 

Az élet szigorlata ránk vár, 

bátor kitartás, „gyerekek”! 

Az akarat csodát tehet 

s a csoda akkor szebb s nagyobb, 

ha táplálja szeretet, 

mely távolság ködén átragyog. 

 

Ajánlás 

 

Drága Rektor Úr, odafent! 

Add, tegyük le a szigorlatot, 

az nekünk oly sokat jelent! 

A távolban gyémánt-fény ragyog… 

 

2019. június 1. 

 

 

 

Alma 
 

Mióta költőnek „becéznek”, 

az egyetem felé menet, 

kicsit Sándorral üldögélek, 

ha az úton megpihenek. 

Hátha rám lelnek a rímek! 

Most nagy a tét, feladat vár rám. 

Csekély kitérőt is teszek, 

az almát is megsimogatnám. 

 

Számok közt teltek munkás évek. 

A babonában nem hiszek, 

egyedül erőfeszítések 

jutalmaként lesz sikeres 

a vizsga s bármely terület. 

S világom mégis fejre állt, lám, 

jött Kalliópé-üzenet, 

az almát hittel simogatnám…  

  

Talán ebből erőt merítek: 

nincsenek lehetetlenek! 

Írok szellemeset és szépet 

a hatvan év szereplőinek. 

A mindenkori gyerekek 

szellem s tudás egy-egy darabját 

őrzik tanáraik helyett, 

az almát már ők simogatják. 

 

Ajánlás 

 

Tanár úr, tanárnő! Lehet, 

Alma Materben hivatássá 

váltak adatok, képletek! 

A jelkép-almát simogassák! 

 

2019. június 15. 
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Főnyeremény 
 

Ha megnyerném a főnyereményt! 

— Álmodoznak sokan sokat. — 

Mennyi vágyam teljesülne még, 

megfordítanám sorsomat. 

Most oly vékonyan adogat 

az Államkincstár nyugdíj címén 

némi pénzt, ami elszalad 

az árakat utolérni még. 

 

Csak magyarázat, mi van elég, 

de abból senki sem harap, 

feledjük a csekély emelést, 

látva a zöldség-standokat. 

Kellene a jó hangulat, 

a műsorokban mit látok én? 

Luxus-lakot, reklámokat, 

s morzsákat kell utolérni még. 

 

Ha már elég hosszú lett a lét, 

előbb feldobták talpukat 

a gépek sorra, de a cserét 

még megálmodni sem szabad, 

hiszen kibillen, megszakad 

az ingadozó költségvetés. 

Lesz-e merszem mihamarabb 

a szerelőt utolérni még? 

 

Ajánlás 

  

Kedves Herceg! Nagy dolgokat 

viszel véghez, de a szakadék 

elnyeli a pór-gondokat. 

Próbálj minket utolérni még! 

 

2019. július 7. 

  

 

 

„Elemi ösztön” 
 

Bájosak, szépek, gazemberek, 

leplezetlen érdek-lények. 

Bár elpuhultan lézengenek, 

tudat alatt múltban élnek. 

Az ösztönük madár-végzet. 

Értelmetlen a cselekedet, 

amit éjjel visznek véghez. 

Áldozatát egy sem eszi meg. 

 

Hasonlóak az emberekhez, 

azok biz’ élteket tépnek. 

Gyilkos ösztönük honnan ered? 

Kivéve kannibál-népet, 

nincs, ki emberhúsra éhes. 

Ok: féltés, bosszú, szükség lehet, 

talán aberrált kéj-érzet. 

Ki öl, a testet nem eszi meg. 

 

Szegény harkály, mit vétett neked, 

fekete démon, az éjben? 

Holtában lépcsőre vetetted 

hóhérmunkád végeztével. 

Talán macska-fajelmélet 

miatt tartod természetesnek. 

Ajándék. Gazdáidé lett, 

akik sajnos, ezt nem eszik meg! 

 

Ajánlás 

 

Macska Úr! Tartsad már féken 

rég elavult ösztöneidet! 

A madár nem ellenséged, 

ha ölöd, senki sem eszi meg. 

 
 

2019. július 7.
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„Fűszál hegyén hintázó 

harmatcsepp” 
 

Rabindranath Tagore nevét 

ki tudja-e még mondani 

az, aki a hegy finom levét 

testéből nem spórolta ki? 

Azt már senki sem kérdezi, 

van-e morzsa emlékezetén, 

az életről mit írt neki: 

„Könnyű tánc az Idő peremén.” 

 

Mi hintázik a „fűszál hegyén”? 

„Harmatcsepp”. S ha elképzeli 

az olvasó, ébred a remény, 

talán egyszer megélheti 

ezt az érzést, megérdemli. 

A költő elérte, hogy e kép 

szavakkal festett színei 

pompáznak lét-nemlét peremén. 

 

Amint cirógattak könnyedén 

az ihlet édes percei, 

máris tűntek démonok kezén. 

Hulltak a múzsák könnyei: 

a kép már reklámmal teli. 

A nagyok lelkét míg vágyom én 

alázattal érinteni, 

szívem inog a pénz peremén. 

 

Ajánlás 

 

Szolgáltató! Hogy képzeli, 

a felhalmozott érték helyén 

áruk hatalmas hegyei 

hintáznak átverés peremén? 

 

2019. július 10. 

 

Árnyékcsuporka 

(episcia cupreata) 
 

Olyan sokan megkívántak már, 

de csak ma tudtam meg neved, 

a lépcsőházban te vagy a sztár. 

Sarjadat lopni nem lehet, 

aki kap, arra ránevet 

piros-pötty virágod pajkosan. 

Mást nem kérsz, csupán sok vizet… 

Hiszek bűbájos hatalmadban. 

 

Kopott szobámban fénylő sugárt 

lövell minden piros szemed. 

Hűséggel vársz, hol senki nem vár 

s én sokasítom életed. 

Végre megkaptam képedet. 

Kritika érte, alkalmatlan 

fedőlapra. A kis füzet 

bűbájt veszít ily arculatban. 

 

A felvételt selejtezni kár, 

védtem joggal vélelmemet. 

És felvonult az egész képtár, 

mikor néztük a levelet. 

Egy gép ilyent hogyan tehet? 

Folyam indult, hozzá sem nyúltam! 

Régi arckép uralt teret… 

Csuporka-bűbáj, hatalmad van! 

 

Ajánlás 

 

Isten virága! A neved 

előkelőn ül tudatomban. 

Csodálják a szépségedet! 

S higgyenek bűbáj-hatalmadban! 

 

2019. július 23. 


