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NORMANN ANNA 
 

Ajánló 

 

Ó, halandó, ki – majd ha egyszer – e lapokat olvasod, 

Ne gondolj rólam semmi rosszat, mert fiatal vagyok. 

Én más elől a babért le nem szaggatom, 

S a nagyok tanítását nem gőggel hallgatom. 

Ha versem szárnyalása néha a magasba visz, 

A föld azért még költőnek úgyse hisz. 

Költeményem nem pátosz, nagyzolás, 

Az élet van benne, semmi más. 

S ha netán egyik-másik másnak is tetszene, 

Az lenne szívem legszebb öröme. 

De ha fűzfapoétának tart a világ, 

Nem lesz olyan, ki ezért sírni lát. 

 
 

Őszi gondolatok 

 

Még nyár volt a minap, forró tüzű nyár, 

Sugarán megérett a gabonaszár. 

Felvillant a sarló, zúgott a gép, 

A kalász felett pergett a csép. 

Nevetett minden, kék volt az ég, 

Harmatos tiszta, könnyű a lég. 

Egy ilyen este mit se várva, 

Merengve néztem az éjszakába. 

S csodás jelenség, szomorú álom, 

Borzongás fut át a némaságon. 

Fekete szárnyát teríti némán 

Szét a vidéken, s megdermed bénán. 

A lenge szellő csípőssé válik, 

Sárgul a levél, fonnyad a pázsit. 

A madarak halkan, fázósan szállnak, 

A patak hullámi borzongva járnak. 
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A szelíd holdfény félelmessé válik, 

A bársonyos lég semmibe mállik. 

És jön egy tündér, kezében pálca, 

Szemében bánat, s ránéz a tájra. 

Igéző nézés, mit a halandó, 

Ha öreg, úgy lát: minden mulandó! 

Az ifjú szívében csak fájó sejtést  

Ébreszt, mely ott él, s nem szenved késést,  

Feltámad mindig, minden ősz táján 

Egy lomot tépve az élet fáján. 

Mindig fájóbb egy ilyen hullás, 

Utána kevesebb öröm, virulás, 

Szomorúbb tavaszok, rövidebb nyár jön, 

S az ősz belőlük mind többet megöl. 

Nem látjuk máskor, a percek hogy vívnak 

Véres csatákat, s az órák hogy múlnak, 

De egy őszi nap magában hordja 

Egy év halálát és megtorolja 

Minden perced, ha haszna nincsen 

A sok elszórt, nem talált kincsen, 

Mit elmulasztál lelkedbe gyűjteni, 

Keserű önvád malmába kerülni 

Érzed a lelked – ezt mondja nekem az őszi tájék: 

Zörrenő levél, fakuló árnyék, bágyatag napfény, 

Kaján holdsarló, a partok közt lomhán elomló, 

A tél fagyától előre fázó szürke holló, 

Míg holt vetés közt kajánul járkál, 

S tolvaj varjakkal kiáltja: kár, kár! 

Kár, hogy elmész az élet mellett, 

Kár, hogy segít’ned még sehol se kellett. 

Kár, a szívedben nincs szelídség, jóság, 

S egy élettréfához merész komolyság. 

Kár, hogy álmodban nem arra vágyol, 

Hogy lábad szép s bölcs között járjon. 
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Sugaras szívvel nem tudsz örülni, 

Az ég kékjében elmerülve mosolyogni. 

Ha bánt az élet tanulni bölcset, 

Hogy a szépet megértsed. 

Kár, hogy mindezt elmulasztod, 

S az ősz láttán csak elhullajtod 

A mit sem érő könnyeket, 

Helyette olvass könyveket! 
 

 

Ember és mindenség 
 

A kék eget úgy szeretem, 

Hisz benne már a végtelen 

Sejtelmes képét lelhetem. 

 

Ha látok rohanó folyót, 

A mindig küzdő alkotót, 

Embert mintáz, a harcolót. 

 

A sugár törzsű jegenyén, 

Ha ormára omlik égi fény, 

Eszembe jut a büszke „Én”. 

 

És látni éjjel csillagot,  

Vakítva, gyengén ragyog, 

Ki tudja, vajh, melyik nagyobb? 

 

Fenn szálló sas vagy denevér, 

Mindkettő fenn, de ez mit ér? 

Az egyik éjben, a másik napban él. 

 

Pacsirtahang az űrbe’ fenn, 

Gyermekkacaj a mélybe’ lenn, 

Visszhangra lel szívembe’ benn. 
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Fényei árny, mély és magasság, 

A mi éltünk játszadozzák, 

Égi példájuk földre hozzák. 

 

 

Zene 

 

Ki tudja, hajdan kinek az ajkán 

Csendült először vígan a dal! 

Talán a puszták sivár homokján, 

Erdőknek mélyén, hegyeknek ormán. 

 

Azután fölszállt, magasba hágott. 

Beszőtte, -fonta a nagyvilágot. 

Minden halandót magához láncolt, 

Amerre lépett, amerre táncolt. 

 

Istenek egykor evvel üzentek 

Harsonák mellett a földieknek. 

Háborúk után diadalt zengett, 

Örömben, bajban csak énekeltek. 

 

S míg az örömdal máshová szállott, 

A szomorúság e honba vágyott. 

Bárhol is sír fel sóhajtva, keser’gve, 

Egy egész nemzet zokog fel benne. 

 

De ha panaszát más küldi hozzánk, 

Idegen nemzet, idegen ország, 

Megértjük egymást, bármilyen furcsa, 

De hiszen megvan a titoknak kulcsa: 

 

Zenében minden egyforma lészen: 

Palotás-gazdag, kunyhós-szegényen, 

Bűnösök, szentek egy úton mennek, 

S kezet nyújt Isten az embereknek. 
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Porszem se vagy 

 

Lebegtél képzeletben már a föld felett? 

Ember! Láttad éjjel a csillagos eget? 

Mit felfogni nem tud tán még az agy, 

És rájöttél arra, hogy porszem se vagy? 

 

Ha akkor rád szakad az égi kupola, 

Ha jó vagy, lenéz rád Isten mosolya. 

Utad szabva van, hogy merre haladj, 

Jöjj hát rá arra, hogy porszem se vagy. 

 

El tudnál szállni a messzi Marsra? 

S a Földet megállítani készakarva? 

Mégis a teremtés urának érzed magad? 

Majd hamar rájössz, hogy porszem se vagy. 

 

Épít’ni próbálsz Bábel-tornyokat, 

Bálványt imádni egyszerre sokat, 

És mikor az Isten végleg cserben hagy, 

Akkor majd rájössz, hogy porszem se vagy. 

 

Készíts zöld lombot a száraz fának! 

Teremts nyugalmat s békét e világnak! 

Mindkettőt próbálod, mióta vagy, 

Ám feleded: e műhöz porszem se vagy. 

 

Gyűjtesz pénzt, vagyont, hírnevet, 

Jön a halál és rád nevet. 

És mikor a pap már a földnek ad, 

Akkor jössz rá, hogy porszem se vagy. 

 

*** 

Ajánljuk a VERSLISTA YouTube csatornáját,  

ahol több száz Verslistához kapcsolható írás videofelvételét  

nézheted/hallgathatod meg: http:/youtube.hu/Verslista  


