
KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

179 

TAKÁCS MÁRIA 
 

Érints meg… 

 

kezednek hűs érintése 

mikor gyengéden hozzám ér 

lelkem apró rezdülése 

ha közben lágy hangod kísér 

 

míg arcomon végigsimít 

kezed, s közben összekócol... 

nem bírom tovább, s nem segít 

semmi sem, csak ha szád csókol 

 

érints meg, hogy érezzelek 

érints meg, kell, velem legyél 

érints meg, s hagyd, szeresselek 

szád helyett a szíved beszél... 

 

 

Megint 

 

Megint itt vagyunk... és megint 

ülünk egy szűk kórházi ágyon, 

s míg az élet egyet legyint, 

életed múlik egy hajszálon. 

 

Makacs vagy, hányszor kértelek 

és reszkettem, ha összeestél, 

kértem, hallgass rám, féltelek, 

de te csak némán rám nevettél. 

 

S megint csak aggódok, látod, 

míg te fáradtan nézel engem, 

már te is, tudom, belátod, 

anyád lettem, s te a gyermekem. 
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Karomba veszlek, óvlak, lásd 

mindentől, mi úgy fájhat neked, 

csak hagyd, hisz az hoz megnyugvást, 

ha azt, hogy segítsek, engeded. 

 

 

Apa 

 

Apa...  

Kérdeném, másnak mit jelenthet e szó? 

Apa...  

Átölelő, simogató, vigyázó. 

Apa...  

Amíg veled van, nem érzed hiányát, 

Apa...  

Ha nincs már, feleded minden hibáját. 

 

Elmúlt 46 éve, hogy nem vagy velem, 

46 éve e bánatot cipelem, 

46 éve, hogy érzem a hiányod, 

s félárva lett kicsi leányod. 

 

Hosszú ez az idő, öregszem, 

a fájdalom nem múlik, s hiszem, 

hogy egyszer, valahol még látlak, 

s nemet mondunk az elmúlásnak. 

 

 

A nő olyan, mint… 

 

A nő olyan, mint a hóvirág, 

az újjászületés hírnöke, 

karjában kitárul a világ, 

méhében a jövő gyermeke. 
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A nő olyan, mint az amarillisz: 

büszke, csodás, oly, mint a költészet, 

hát öleld át imádott nődet, hisz 

ölelése mély boldogságérzet. 

 

A nő olyan, mint a kis árvácska, 

magára hagyod, lehajtja fejét, 

és nem számít, hogy szép vagy csúnyácska, 

de magányos, s rejti levertségét. 

 

A nő olyan, mint egy szép, feslő rózsa, 

virul, hogyha a szerelem tüze ég, 

de szirmát hullajtja, ha hűl parazsa, 

s hiába kéri, hogy viszontszeressék. 

 

A nő olyan, mint a barackvirág, 

rabul ejt, fennkölt, de állhatatos, 

szemében tűz ég, tárul a világ, 

szerelme igaz, sőt varázslatos. 

 

A nő sokszor olyan, mint a bogáncs, 

szúr, fáj, megérzed, ahogy beléd mar. 

Mégis, ha kéred szép szóval, ne bánts, 

szíve tárul, hát öleld át hamar! 

 

A nő olyan, akár a téli fagyöngy, 

csókodra vár, és elűzi bánatod, 

védd, óvd, hiszen ő számodra drágagyöngy, 

s ha elveszíted, örökké bánhatod. 

 

A nő olyan, mint a viruló frézia, 

megbízhatsz benne, habár örök talány, 

de mégse higgy neki, ha elköszön, szia, 

mert visszatér hozzád, majd egyszer, talán. 
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A nő olyan, mint a viruló tulipán, 

tökéletes szerető, az igazi nő, 

a hű feleség, boldog, életvidám, 

lángoló szerelmet és hűséget rejtő. 
 

A nő olyan, mint tarka réten a virág, 

sokszínű, kiismerhetetlen, de csodás. 

Mondd, mit tenne e büszke férfivilág, 

ha nem lenne a nő, s kedves csacsogás? 
 

Minden férfi tudja, bár néha tagadja, 

nők nélkül az élete csak üres volna, 

a férfi, ha okos, rögtön megragadja 

az első alkalmat, ha szíve lángolna. 
 

A nő olyan, mint bármelyik nyíló virág, 

szívét tárja feléd, ha érzed, s engeded, 

tüskéit behúzza, s a női praktikák 

eltűnnek, csak ő marad, és a szeretet. 
 

 

Gyerekszerelem 
 

Rövid nadrág kézen fogva 

fehér pöttyös szoknyát vezet, 

így haladnak andalogva, 

szőnek együtt nagy terveket. 

 

Rövid nadrág már térdig ér, 

a pöttyös szoknya pöttytelen, 

két kis kezük még összeér, 

és gyermeklelkük bűntelen. 

 

Rövid nadrág másra kacsint, 

pöttyös szoknya még titkon vár, 

de tudja, feladja, amint 

beköszönt a szünet, a nyár. 
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Rövid nadrág már öltönyt hord, 

pöttyös szoknya kosztümre vált, 

elfeledték a gyermekkort, 

és útjuk végleg különvált... 

 

 

Tiszta szívből 

 

Két szemednek rabja lettem, 

kék szemedben, jaj, elvesztem, 

szemed tüzében elégtem, 

szemedbe, hogy belenéztem.  

 

Két karodban megnyugodtam, 

két karodban álmodoztam, 

két karomban éreztelek, 

két karommal öleltelek. 

 

Tiszta szívből szerettelek... 

 

 

Ha én egyszer... 

 

Ha én egyszer gondolatolvasó lehetnék, 

és minden gondolatodba beleláthatnék, 

lehet, talán többet eszembe sem jutna már, 

hogy te lehetsz az az ember, ki csak engem vár. 

 

Ha én egyszer gondolatolvasó lehetnék, 

és minden gondolatodba beleláthatnék, 

megtörténhetne, hogy talán boldog lehetnék, 

és te lennél az, akit szívből szerethetnék. 

 

*** 
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