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KRAUSZ ISTVÁN 

 

Falusi emlék 

 

Lankások közé rejtett kis falum… 

Ha arra járok, felderengenek 

Pipázó házak téli képei 

És a nyárvégi, fáradt emberek. 

 

Mind ott vannak a zörgő szekerek, 

Zápor utáni, mélyre vájt nyomok, 

Házak előtti, festett kispadon 

Tarka csokorban ülő asszonyok. 

 

Nap barnította, megtört arcukon 

Ott van a hit és minden esemény, 

Nem siránkoznak fáradt tegnapon, 

Holnap mindig lesz megújult remény! 

 

A sok szerelmet látott utcasark 

Pislákolva egy oszlopról neszel, 

Ha alkonyatkor jobbra, balra néz, 

De a titokból mit sem árul el. 

 

Egy-egy megrogyott háztető alatt 

Hány nemzedéken voltak boldogok?! 

Pajkos gyerekek lábai nyomát 

Őrzik a gyommal benőtt udvarok. 

 

Sok szép emléke ma is bennem él,  

Bár koptatja az elfutó idő –  

Egyre szűkül a kedves kis falu, 

És mind nagyobbá nő a temető. 

 



AMATŐR KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 
 

107 

Az volt a jó 

 
Az volt a jó, mikor nem létezett 

Se nyíl, se kard, se szörnyű gépezet. 

Nem borította el szmog a napot, 

Mikor még minden ember jóllakott. 

Amikor egy tál volt az asztalon, 

Egyformán ültek mindkét oldalon. 

Nem volt erős és nem volt gyenge sem, 

Ahol nem maradt senki éhesen! 

Mindenki tudta, mit kell tennie, 

Nem leselkedett soha senkire 

Sem az ármány, se gonosz indulat, 

Tudták, merre van kelet és nyugat. 

Nem volt kiváltság, felsőbbrendűség, 

Még nagy viharban is kék volt az ég! 

Nem járt a szél a futóárkokon, 

Nem állt senki a barikádokon, 

Nem volt őrszem, nem volt besurranó, 

Nem volt mocsok, és fehér volt a hó. 

Mikor az ember még nem kéjjel ölt, 

Amikor még nem hatalomra tört, 

Ha néha bár ejtett egy-egy vadat 

Az életért, ha kellett a falat. 

A nyugalom, a béke néma volt, 

A megnyugtató csend távolra szólt! 

 

 
Mindenek előtt! 

 
Hát üdvözöllek, gyönyörű világ! 

Tisztelettel én, Léna itt vagyok. 

Azért jöttem, hogy őrködjek reád, 

És hogy veled töltsek sok szép napot. 



SODRÁSBAN 2009 

108 

Hódolatom Isten- és emberé,  

S ami összeköt minden életet! 

Az én kis szívem hogyne féltené 

A leghatalmasabb természetet! 

 
Kísérjen mindent olyan nyugalom, 

Ami körülvett kilenc hónapig. 

Csend, béke és feltétlen bizalom 

Édesanyám szerető trónjain.   

 
Méhét, szívét és féltő szellemét  

Emelte trónra a ragaszkodás, 

S míg ösztöne csiszolta jellemét, 

Megvalósult a nagy találkozás. 

 
Nem kívánhat ember nagyobb csodát 

A pillanatnál, mely ott átölel, 

Nincs harc, amivel nemesebb csatát 

Egy tartalmas életre dönthet el! 

 

 
Egy kis Leoninus 

(disztichon) 

 
Nyár közepére jutottak végire annak a sornak, 

Melyet a tél derekán megfogadott a leány. 

Holtomig éget a vágyam, nem lehet érdeme nálam 

Másnak a Föld kerekén! Hű leszek, édesem, én! 

 
Ám a regének a vége, jött a nagy Ő meg a népe: 

Hozta a szép vagyonát, vitte a kedves arát. 

Vad szerelem tüze éget! – Mindene rég az enyészet… 

Hamvairól mese kél, messzire hordja a szél. 


