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Takács Viola 

Csillagom 

 
Megálltam pillanatim mögött, 
megálltam holt pillanatom előtt. 
Sötétnek fényes csillagjait fürkészem, 
Sötétnek csillagjai közt fényét keresem. 
 
Karcolatok égvonulaton át, 
Tejutunk hosszas útján.  
Hét legfényesebbeim, 
Göncölöm, szekereim. 
 
Gördülnék utamon,  
Medvém fel ne faljon. 
Tudattalan erős vad állatom, 
de útját, nem áltatom. 
 
Édes nedű, mi éltet, 
keserű élet, mi elveszt. 
Mámorom súgta hajadon,  
napnyugta fényében maradjon.  
 
Lecsukom fáradt szemem,  
mint a havas hegyem  
szürke, majd fekete lepellel  
haragom elvetem. 
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S csak nézem vak szememmel,  
pislákoló, fényes hét hegyed.  
Mintha rajtam égnél,  
mint kanóc végén, forró tüzed.  
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Takács Viola 

Kereslek 

 
Száguldozó szívem,  
éjjel s nappal keresve fényedet. 
Nincs másom, csak az, mi szívedben megérintett. 
Én voltam másvoltod,  
Én vagyok mivoltod. 
Rejtett érzelmem. 
Rejtett hangom. 
Rejtett haragom. 
  
Nincs vége, mi kettőnk közt egybefonódott,  
de nincs  az, mi kettőnk  közt maradhatott.  
Érjen paszulyfánk a jövőbe, mert 
minden ott van elrejtve. 
Rejtve ereklyéd, 
rejtve, melyben sebed hordozod. 
 
Kérésed, mint árkádok alatt növekvő 
hajadon szavaid. 
Árnyékodban látszottam holtan,  
s haltam volna is. 
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Takács Viola 

Suta vágyalom tán 

 
Száll a harangvirág szent templomunkba, 
összekong lelkünk édes harangja. 
Okkal tégy velem bármit, 
érzéssel vidd szabad szíved szállni. 
 
Súgd oda, ahová tetteid mutatnak, 
had halljam tél csendjében meleg szavad. 
Okkal mutasd tekinteted, 
ha táncra hívnál szíved mélyiben. 
 
Szaladnánk szentjánosbogarak fényében, 
a körtisztás kellős közepére. 
Okkal forgass szélnek forgójával, 
megállott idő, nagy kapujában. 
 
Suta gondolatok eme nagy világban, 
s folyónk olykor kettéválhat. 
Okkal kapaszkodj elsodródott farönkbe, 
eszméd tudja, mi sohasem válhatunk el.  
 
 
 
 
 
 



54 

 

Takács Viola 

Hosszú szegénység 

 
Sajgó öregség, 
szépség eszméjén. 
Hosszas sóhaj, 
hosszas fonal. 
 
Kemény munka, 
drága lengombolyag. 
Életének hosszas, 
életreszóló sodronya. 
 
Olykor karcolt kéz, 
erőt vesztett lét. 
Szíve érc, 
királysága csak a holt vitéz. 
 
Küzdeni nem mer, 
mert esztelen tette, 
megvetett lelke  
immár tehetetlen. 
 
Megfáradt, 
elszunnyadt. 
Megmutatta, 
mi a maga valója. 
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Takács Viola 

Körhinta 

 
Elképzeltem a szépen zöldellő fákat 
a tél kellős közepén. 
Egymásba bújó-kapaszkodó virágillatokat, 
a megfagyott jégvirágok között. 
 
Kis kezemmel fogtam a hideg csészét, 
frissen töltött forró teával. 
Ajkam finomával megérintve hideg, 
majd forró emlékeimet. 
 
Karcos térdeimmel éltettem a télben 
más évszakban megélt élményeimet. 
Az a fránya legszeretettebb diófám… 
együtt értük el egymást. 
 
Vissza-vissza térnék mindig. 
Oly szép volna megállítani az időt, 
legalább egy pillanatra.. de jó hosszan,  
s játszódjon le újra meg újra, 
minden pillanatban. 
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Takács Viola 

Közelemben 

 
Mit tud a mi két lelkünk, 
ahol két lángja szítja tüzünk. 
Felejtjük a múltat,  
s csak reméljük a jövőt. 
Oly sokan taszítotok ki, 
pedig őrültek lennétek ti is. 
 
Nem szárad ki a csemete, 
ha esik az eső felette. 
Ne hagyj cserben,  
bár vadnak születtem, 
vadul váltom színeimet, 
de melletted áll a szívem. 
 
Legyél gally törzsemen, 
legyél lombkoronámon ékesebb felem. 
Ne tévessz meg, hogy megszáradsz,  
hisz örökzölded jelenti végeláthatatlan életed. 
Legyünk növény, s állat…élő, s holt 
legyünk te és én, a Nap és a Hold. 
 
Lássa egésznek mondott nagy világ, 
égig érjen titkolt tiszafánk. 
Mindenhol a sok fagyott szempár, 
időtlen kapunk határán. 
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Átléptük rég mi már, 
hogy tested mindig mellettem lehessen.  
 
Mit tud a mi két lelkünk, 
ahol két lángja szítja tüzünk. 
Felejtjük a múltat,  
s csak reméljük a jövőt. 
Oly sokan taszítotok ki, 
pedig őrültek lennétek ti is. 
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Takács Viola 

Ábránd 

 
Ábrándozom szép szobámról, 
körnek közepén szép asztalomról.  
Apró szívnek hangjáról, 
évszakok sok esztendőnyi tájáról.  
 
Ábrándozom alacsony fákról, 
s alacsonyabbnál alacsonyabb fűszálról.  
Mindenkinek barátja lenni, 
a sötét éjt közel tartani.  
 
Ábrándozom szép szavadról, 
daliásnak mondott, de csak vak lovadról.  
Mindenkinek elmesélném, 
ha szép paripám újra lennél.  
 
Ábrándozom ezer és egy virágról, 
de csak egy szakasztaná szívem fogságából.  
Meződ, réted lennék... 
egy lakatlan sziget kellős közepén.  
 
Ábrándjaimban választanám a békét, 
a sok fát, mit elültetnék.  
Hatalmat, s gazdag házat, 
de mélyen ott lapul a válasz, drága hazámat.  
 


