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Könny 
Arcon csókol, és midőn  
kényes tér a vén időn , 
félreoszlott menedék,  
ott simulva: te meg én.  
 
Magas csúcsok tetején,  
mélyre szánt a szív helyén, 
homály lep el szent-egén, 
fényt koldulva: te meg én. 
 

Húzd csak, húzd csak 
 

Kínnal robotolsz alázatosan.  
Ölelnek fukarok rém cinkosan,  
igaz szavuk beteljesületlen,  
de fogadd el, ami jut, megfeszülten.  
 
Ha alkalom nincs, pír homlokodon,  
kezeddel remegő ujjal dobolsz.  
Előtted vonszolod nehéz múltad,  
mint tele lisztes zsák, de húzd csak, húzd csak. 
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Nem kell 
 
Van, hogy hiába szólsz őszinte szóval,  
visszaél a jóval, mit adsz valóban,  
mert kevésnek tartja, még többet akar.  
Ne bánd, ha úgy hiszi, hogy őt becsaptad.  
 
Lelkéből ilyenkor sártenger fröccsen,  
hagyd okádni, csöpögni –közömbösen 
Ha elmegy durcásan, ő keseregjen,  
kilóg a lóláb, nem kell, hogy szeressen. 

Kődarab  
 

Játszik a napsugár a víz és a szél.  
Gyöngyhabokban fürdő,  
tündöklő a fény, reppenő,  
csillámló apró csillogás.  
/Mélyen csend, árnyék- lázadozás./  
 
Hullámokban hál, pereg sok villanás,  
sebes ár merül álmán, a valóság.  
Lesz egy kődarab, a titka végtelen,  
benn él az idő, mit még rejt az elem. 



17 
 

Dittrich Panka 

Ébred a nyár 
Annyira éget, egy szégyenlős 

kicsit szeplős gondolat. 
Valami halvány titkon vélt 

hajszálér szerelem. 
- Megint vár reám. - 

 

Ellenállhatatlan,  elviselhetetlen 
a szívemben rekedt izzó napsugár. 

- A csitri szende vágy. - 
 

 

Kihalt e táj 
 
Kopott nyarunk ősznek hátán 

levelet nyúz múlt vigaszán, 
lenn a mélyben vágy a vágynál 

esőverte űzött szárnyán. 
 

Körmölt emlék: írás-tusám. 
Botlik a toll “jössz-e, talán”? 

Dobban a szív, kihalt e táj, 
szépre festve hamis ábránd? 
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Nincs vége 
 
Csak hiszed, hogy egyszer 

mindennek vége... 
ami elmúlt, helyette űr tátong. 

 

De hidd el, a viharvert partokat 
rejti ezernyi játék, apró kövek közt 

megannyi ölelés, szikrányi csoda. 
 

 

Talán lesz 
 

Ha majd arrafelé megyek,  
nézni fogom a Dunát!  
Talán lesz rajt hajó,  
mely télen tavaszra vár.  
 
A nap szikrázni fog, előre tudom,  
bennem ringat majd dallamot,  
ahogy nézem a nagy folyót. 
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Beleszerettem /részlet/ 
 

Beleszerettem én is az őszbe,  
a vele vénülő kócos időbe.  
A harmatos hajnali ködben  
belevesztem a kopogó esőbe.  
 
Beleszerettem csalfa szemébe,  
a csendesen zúgó levelébe,  
és dallam szőtte sugallatában  
a belenyugvás halk viharába. 

Remeg rezgőn /részlet/ 
 

Benned féltett lélekfestmény,  
kutatva még az éjben rejtélyt.  
Álmod velem úgy lesz édes,  
ha veled vagyok ébredésben. 
  
Benned szívem, együtt ketten. 
Nyisd a szíved, néked mi lettem.  
Fényben tévedt árny egy napon,  
mélybe zuhant csalfa csillagon. 



20 
 

Dittrich Panka 

Egy csepp  
Szikra fények múlt jövője,  
borús felhők mosoly völgye. 
Hálát rebeg egy esőcsepp,  
szabadon hullt nehéz kőre.  
 
Kinyílt a tér börtönében,  
csillagot lelt éj sötétje.  
Maradjon meg így is csendben  
ábránd-álma szép füzérben. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


