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KLOTZ MÁRIA 

 
Csendre hangolódva 
 

Advent időszakában 

csendre hangolódom 

zajtól, csillogástól 

más utakra kanyarodom –  

legalábbis szeretnék. 
 

Még soha nem sikerült 

a nyugalom mindig került 

fény, kirakat, árudömping 

előttem hevert, csábított –  

idén másképp terveznék. 
 

A belső csend számít 

fogyasztási trend nem ámít 

lelki hangoló, nyugalmat árasztó 

merengő időszakra készülök –  

hogy sikerül-e, nem tudom.  
 

 

Klotz Mária: hiányzol  

 

fényes napsütés éget 

lágy szellő hozza a képed 

muzsikálok egy kicsit 

elmélkedem picit 

hadd feledjek 

régi bánatot 

kijátszom magamból 

a napi gyalázatot 

ó, anyukám 

csak ne hiányoznál olyan 

nagyon 

ne marna annyira a  
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fájdalom 

minden illat 

tárgy 

hang 

rád emlékeztet 

soha nem fogom 

kitörölni magamból 

áldott lényedet 

erőt ad 

egy selymes hang 

amit ma is sugallsz 

bennem marad 

ott lüktet 

majd szétszaggat 

erős személyiséged 

még mindig fogva tart 

oly régen 

elveszítettelek már 

de fényed 

emléked 

imád 

intelmed kísér 

lelkemben 

mindörökre él 
 

 

néha  
 

olyan jó lenne néha szédülni 

széllel szemben szabadon repülni 

beszívni a levegő frissességét 

élvezni a napsugár fényességét 

néha 

leszállni 

kíváncsian tovább állni 

új illatokat szippantani 

édes mézet kóstolgatni 
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olyan jó lenne néha jövőbe látni 

hátralevő életemet tudatosan várni 

meglátni az aprócska szépet 

megragadni a kínálkozó lehetőséget 

néha 

elmerengeni 

tévútra nem térni 

éberen szemlélni a létet 

érezni a szédítő messzeséget 

 

olyan jó lenne 

mi is lenne jó 

csak nyugalom kéne 

Jóistent kérve 

megpihenni a korban 

elmerülni a jóban 

néha 

csak ez kéne 

 

 

Mi ez? 

 

Nagyon jó, amikor a föld fölött lebegsz, 

képzeletben már karjaiban remegsz, 

nem tudod, milyen érzés ez, 

de nagyon kellemes. 

 

Nagyon jó, amikor semmit sem látsz, 

vakon a másikra vágysz, 

nem is tudod, mikor volt ilyen, 

de kell, mint a fény, igen.  

 

Jó nagyon, amikor csak őt várod, 

utadat szédülve járod, 

nem tudod, meddig hajt, 

egy biztos, a varázs markában tart. 
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Jó nagyon, amikor rá gondolsz, 

vele őrületbe omolsz, 

tudod, sokáig nem áld meg a kegyelem, 

férges lesz a szerelem. 

 

Jó nagyon? 

Nagyon jó. 

 

 

Virágos nyár 

 

Hurrá, itt a nyár! Kezdődik a vakáció! – halljuk a diákok harso-

gó kiáltását, és valljuk be, mi is nagyon élvezzük a forró évsza-

kot! Gyermekeink felhőtlenül örülhetnek a hosszú alvásnak, a 

tanulásmentes napoknak. A szabadság tele van veszélyekkel, 

ezért figyeljünk még jobban rájuk! Tegyük napjaikat hasznossá, 

vonjuk be őket a hétköznapi teendőkbe, nehogy unatkozzanak. 

Ajánljunk nekik könyveket, kirándulásokat, jó kis programokat! 

Használjuk ki a nyári szünetet feltöltődésre, gazdagodásra!  

A nap aranysárga színe megbabonáz bennünket, sugarainak 

csiklandozó csípése pedig kifejezetten jólesik. Mintha egyfajta 

energiabomba lenne, ami feltölt bennünket. Az ég kékje láttán 

pedig elmerengünk, a megfoghatatlan végtelenség jut eszünkbe 

– legalábbis nekem.  

Végre tűz a nap, lehet lubickolni a strandok vagy a természe-

tes vizek hűsítő zuhatagában. Eljött az a meghitt pillanat is, 

amikor eszegethetjük az érett, ropogós, magyar dinnyét, és az 

őszibarack zamatos húsát is élvezettel cuppanthatjuk be. Per-

sze a gondos háziasszonyok el is rakják a gyümölcsöket, zöld-

ségeket télire, hogy legyen akkor is valamilyen íz-emlékünk a 

nyárról.  

„Nyári napnak alkonyulatánál” pedig hallgatjuk a tücskök ciri-

pelését, a madarak csicsergését, a természet adta lehetőségek-

ben „fürdőzhetünk”. Látjuk a színeket, érezzük az ízeket. Csak 

meg kell tapasztalni, észre kell venni őket. Élvezni a virágos 

nyarat! 
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nyár 

 

nyár 

barnító fényes napsugár 

trillázó kicsi madár 

homokos hullámos tengerpart 

szárnyashajó lassan halad 

nyár 

lágy szellő tovalebben 

miért jobb a kedvem 

felhőtlen a kék égbolt 

este nagy vörös telihold  

nyár  

sok kék búzavirág 

kinyílik a színes világ 

hűsítő eperfagylalt 

ki teheti itt-ott nyaral 

nyár  

búbánatot messzire elzavarom 

szabadságot tárt karokkal akarom 

lélek dalát dúdolva dalolom 

maradj sokáig sztár évszakom 

 

 

Nyaralás 

 

Napfény selymessége kényeztet, vigyáznom kéne, a nap leéget. 

YouTube-mentesen éldegélek, a tenger hulláma hűvösen dédelget. 

Adria partján heverészek, gondtól, bútól mentesen nyaralok. 

Rivaldafényben lenni nem akarok, magamnak fényeset dalolok. 

Amíg tehetem, felfedezem a világot, ámulom a sok szép színes virágot. 

Lélekben otthon vagyok, édes unokám mosolyára gondolok.  

Áldás az élettől a megfoghatatlan végtelenség, szabadság élvezete. 

Sokszor felderengő gyermekkori képek, nyári idill képzete. 
 

 


