
SODRÁSBAN 2009 

90 

HORVÁTHNÉ NAGY ZSANETT 
 

Csodalámpa 

 

El-elgondolkodom, 

Vajon mit adhatnék neked, 

Ha egyetlen mosolyommal, 

Már megvan mindened. 

 

Úgy találtam, írok rólad, 

Egy csöppnyi költeményt, 

Hogy mások is lássanak, 

De feladtam a reményt. 

 

Azt mondtad, ismerlek, 

Az egyetlen vagyok. 

De más hogy’ érti majd, 

Mi benned a titok? 

 

Akartam, hogy tudják, 

Nekem Te vagy a remény, 

Ahogy hajnaltájt kel, 

Percről percre a fény. 

 

Messzi barlangban, mikor 

Elhagyott lámpásra lelsz, 

Kézbe veszed, tisztogatod, 

S majd ámulva figyelsz. 

 

Megsimítod, s fel-felragyog, 

Telve csodával, varázzsal, 

S minden álmod teljesül, 

Egyetlen egy lámpással. 
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Lényed így világítja be, 

Egész kies életem, 

S nem kérsz cserébe többet, 

Mint két meleg tenyerem. 
 

Míg szereteted tündököl, 

Nem számít semmi más, 

Mert leomlik az éj is, 

Melletted, Kislámpás! 
 

Fényed teljessége gyúl 

Hálás szerelmemben, 

Nélküled sötét ölel, 

Hát hogy írjam ezt szebben? 
 

Szeretlek. Százszorta jobban, 

Mint ahogy szóval mondható, 

S hogy mások értik, vagy sem, 

Most már nem mérvadó. 
 

Mondd, mit adhatnék neked, 

Csodalámpám, fényem? 

Hisz a sírig tiéd, 

Szeretetem, s éltem. 
 

 

Kis gyufaárus 
 

Hó hull kinn az utcán, 

Halkan koppan a csend, 

Bolyongok a télben, 

S látom: csodát üzensz. 
 

Árva lelkem felnéz 

A szitáló égre, 

Egy angyalnak szárnya, 

Pelyhek ölelése. 
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Úgy szeretnék hinni 

Szép dajkamesében, 

Mezítlábas lányban, 

Szilveszter fényében. 

 

Követni őt végig 

Hóban, fagyban, jégben, 

Érezni a lángot 

Csöppnyi tenyerében. 

 

Varázslatos tűz ez, 

Puha bársony álom, 

Új hitet remélek, 

Mosolyodat látom. 

 

Egyetlen szál gyufa, 

Ennyire vagy tőlem, 

Hogy eltűnjünk együtt, 

Mint mese az éjben. 

 

 
Nem tudhat jövőt 

 
Nem tudhat jövőt, ki múltat nem ismer, 

S ha múltat tud, jövőt már nem is mer. 

Én ezért szeretem a múltam veled, 

Mert szebb jövőt nem ismerhetek. 

 

 
Teavers 

 
Kezemben a teásbögre, 

Körbe-körbe lögybölöm, 

Lám, kergeti egymást egyre, 

Az illat s az íz-özön. 
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Mint nyáridőn, ha fény 

A vízben körbe-körbe jár, 

S cirógatja a vízcseppet 

A huncut napsugár. 

 

Fel-felcsap a tea gőze, 

S körbe-körbe forog velem 

A forró illatfelhő: 

Egy forgó világegyetem, 

 

Hol a méz egy csöpp boldogság, 

S a citrom benne: élet – 

Hát ilyen savanyú 

S édes is a lélek? 

 

Kezemben a teásbögre, 

Körbe-körbe lögybölöm, 

S eszembe jut mind, ami volt: 

Sok bánat és sok öröm. 

 

Emlékek szunnyadnak 

A bögrém legalján, 

Belenézek, s felkavarom, 

Ehhez legjobban értek tán. 

 

S milyen jó, hogy ily egyszerű, 

Egy teával bánhatnom, 

Ha túl savanyú: kell bele méz, 

Hogy a múlt ne bánthasson. 

 

S ha nem tetszik, hát az se baj, 

Egykettőre felhörpintem, 

Csak nem mondja meg egy tea, 

Hogy elvesztettem, hogy már nincsen!? 
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Kezemben az üres bögre, 

Még mindig körbe mozgatom, 

A teát megittam, de még itt az íze, 

S lenne még mit mondanom. 

 

De elhallgatom, mint annyiszor, 

S ezek az elnyelt mondatok 

Adnak majd holnapután, 

Egy új teára indokot. 

 

 

Valakivé válni 

 

Valakivé válok, 

Mégis ugyanaz maradok, 

S közben csak hozzád, 

Hozzád rohanok. 

 

Elveszítve határokat, 

Betegen, de boldogan, 

Nem rád haragszom, 

Te eltűnt, nyomtalan! 

 

Csak ha téged nem talállak, 

Akkor azt a magamat, 

Aki darabokra tép, 

Mielőtt még felkel a nap. 

 

Valakivé válok, 

Mégis ugyanaz maradok, 

Álmok martaléka 

S néma sóhajok. 


