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LÉNÁRT ANNA  
 

nem tudtam ma már merek 

 

nem tudtam hova nézzek 

nem tudtam mit hoznak a holnapok 

nem tudtam… féltem 

 

ma már merek távolba nézni 

ma már merek hangosan nevetni 

ma már merek… élni 

 

 

Csalódás 

 

Egy álmatlan éjszakán magamra maradtam, 

azóta kísért a sok foszladozó emlék, 

régmúltban tervezett szép jövőben csalódtam, 

szottyant jelen, amit adott, silány morzsalék. 

 

Arcom mély ráncai alatt csodát álmodtam, 

körülöttem mégis egyre több a síremlék, 

valamikor boldogság után vágyakoztam, 

a sorsom, amit felém sodor, csak hordalék. 

 

 

Hiányzol! 

 

Ha a meg nem élt múltra gondolok, 

Indulat ökölbe zárja kezem.  

Áldás vagy átok? Választ nem kapok… 

Nyugtalan álmom, fénytelen verem. 

Zörög az úton a kopott szekér, 

Ostor csattan, nyikorog a kerék… 

Látom a moha közt megbúvó reményt. 
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A vőfély 
 

Magamra maradtam egy gondolattal, 

szívet szaggató, fájó érzésekkel… 

bennem él, kimondani mégsem merem, 

attól félek, szóért, megver az Isten. 

A távolból cigánynóta hallatszik… 

a lakodalomban násznép gyülekezik. 

Vőfély kalapján szalagot fúj a szél, 

aki ott van, jót mulat, ahogy beszél. 

Éjfélkor táncba viszi a víg arát… 

ropja a táncot: rikkancsként kiáltja: 

„Eladó a menyasszony, a csárdás…  

– ma már nem ő fejezi be – … kisasszony!” 

Egy pillanatra tétován megállok… 

mély sóhaj… elmosódott arc… álmodok… 

összekulcsolom kezem; imádkozom. 

Uram! Lelkét kegyelmedbe ajánlom! 
 

 

Hang a múltból 
 

Homályos ablaküvegen át 

a régmúltba veszett árnyékkal 

vívom semmivé vált harcomat. 

Fülembe harsog a régi dal, 

soraiban csókjaink íze, 

dallamában ölelő karod. 

Mezőn feküdtünk a zöld füvön, 

arcunkat szellő simogatta, 

testünket vágy tartotta fogva. 

Ma már minden csak relikvia, 

mosolyt csal arcomra a pillanat, 

pattan a zár, hallom hangodat.  

A tücskök egyszerű zenéje 

feledteti az emléket, és 

dicséri a mai szép napot. 
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A festmény 

 

Egy pillanatra megálltam, 

megálltam és maradtam, 

maradtam, mert megfogott, 

megfogott, szorosan tartott. 

Szorosan tartott, hozzám szólt, 

hozzám szólt, inkább suttogott, 

suttogott, hangja szívemig nyomult, 

szívemig nyomult, meghatott. 

Meghatott, a jövőről dalolt, 

a jövőről dalolt, biztatott, 

biztatott, sorsot nem koldult, 

nem koldult, irányt mutatott. 

 

 

Haikuk 

 

voltam én bimbó 

voltam én kinyílt rózsa 

most hulló szirom  
 

a tegnap: emlék 

a holnap: bezárt kapu 

a ma: búcsúzás 
 

Azt kérdeztem, hogy… 

Hallod? – most hozzád szóltam. 

Á… dehogy hallod. 
 

Mennyi az élet? 

Születéstől – halálig. 

Így túl egyszerű. 
 

kilenc hónapig  

szív szívvel együtt dobban  

léted értelme 
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Iskolás évek 

 

Hatéves vagyok, a betűkkel ismerkedem, 

hétéves lettem, szorzótáblát ismételem. 

Nyolc évet betöltöttem, fogalmazást írok, 

kilenc évesen színpadon verset szavalok.  

Tízévesen kicsinek nagy, nagynak kicsike, 

tizenegy évesen minden gyermek büszke. 

Tizenkét évesen szárnyaim kiterjesztem, 

tizenhárom évesen már jövőm tervezem. 

Tizennégy évesen… véget ér… a gyermekkor. 

 

 

Szomorú 

 

Még ma is rózsaszínben látjuk ezt a világot, 

város végi magaslat ma is őrzi az álmot. 

Gyárak kéményei szürkévé festik az eget,  

a gyilkos füst mérgezi az ijedt természetet. 

Házak falán csorog a szenny, az érdektelenség, 

ablakon besötétített az üveg, nincs mentség. 

Utolsó tiszta toronyban megkondul a harang, 

utolsó felvonás megkezdődött, jelzi a hang.  

 

 

Apeva 

 

már  

érzem  

csókodon  

beszédeden  

más asszony ízét 

 

*** 

Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon: 

https://www.facebook.com/kortars.magyar/ 

https://www.facebook.com/kortars.magyar/

