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ÚJLAKI T. ERZSÉBET 
 

 

Ádám teremtése 

 

                   Michelangelo freskója alá 

                           A Sixtus-kápolnában 

 

 

Az Isten 

 

Rögből teremtette: földből, 

vízből és porból – 

sárrá gyúrható Mindenségből, 

örökkévalóságtól született pillanatból –, 

de én sohasem láthattam, 

csak tudom az Ősanyagot, 

csak amivé lett: 

Ádámot, az Ember-magot. 

És alkotott Színeket: 

sárgát-napnyit, 

azúrkéket-tengernyit, 

zöldet-erdőnyit, 

de előttem rejtve az út 

portól a lélekig, 

kéktől a zöldig, sárgáig: 

az Édenig. 

S lett a Titokból Ember, 

fény és sötét, 

Nap és Hold, 

minden, aminek lennie kellett, 

és semmi, ami sohasem volt. 

Az Isten akkor ott ilyen volt: 

Ádámra mutatott. 

  



AMATŐR KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 
 

159 

A Festő 

 

Ott a palettáján az Ősanyag, 

a Szín: a kék, a sárga, a zöld, 

az isteni fehér, s ahogyan az Embert 

megalkotta, már látom én: 

az állványon, a magasban, 

a kápolna tetején 

mint ömlik szét a Fény 

a megszületett Ádám testén… 

Csak ecsetvonásnyira a két ujj 

– hosszú lesz az út Embertől Istenig –, 

aztán engem ott felemelt, elragadott, 

és én láttam a Festőt, amint alkotott 

és Istenbe kapaszkodott. 

 

 

Március 

 

Még fájnak nekem a fák 

– magam is az vagyok, 

engem is kéreg vesz körül,  

rám kérgesedett egészen az Idő, 

hordom, mint rongyos, téli ruhát -, 

vállamon lóg a szélkendő, 

s utánam cinegeujjú fűzfa kiált. 

 

Pattanna már a rügy, a mag, 

hasadna melegre a virág, 

de még jeges tócsákba pislog a nap, 

s tenyeredben elfér a kinti világ. 

 

Tört tükörben nézed magad 

– arc egy levetett maszk alatt –, 

benned vacogva ébred egy halk ének,  

s ledobod fájó időkérgét a télnek. 
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Homoródi esték 

Eszternek 
 

Két fenyőág közé születik a hold, 

ezüstre váltja vizét a Homoród, 

paták alatt lassan elfogy az út, 

esti imára csobog a Mária-kút. 
 

Levetett gúnyákban fáradás alszik, 

keszkenőbe sóhajtás hajol, 

harangvirág kongat régi meséket, 

s Csaba király itt jár valahol. 
 

Fenyők tetejéről csillag hull, 

sötét pántlikát ír már a patak, 

fecskebújtató, öreg eresz alól 

csikóként az álom kiszabadul. 
 

 

Ablakok 
 

Ablakok, 

zárt embergondolatok: 

függönyözött félelmek, 

sötét álmok, 

titkok, 

szerelmek, 

halálok – 

rettegett világok.  
 

Ablakok, 

nyitott házgondolatok: 

fények, 

magasságok, 

ébredések, 

vágyak, 

virágok, 

kiáltások – 

kitárt világok.

 

 

Őszi ének 
 

Szálfákat kínoz már a szél, 

avarrá lesz minden levél, 

kő alá búvik az Idő, 

a tisztás szomorú kerengő. 
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Hűvös esők énekelnek, 

barnulnak rövid perceink, 

apró ködök tornyot ölelnek, 

sárrá váltak nyári lépteink. 

 

Halkulnak fecskehangjegyek, 

száraz levélen fáradt bogár; 

látod, sokasodnak az időjelek, 

s a zöld színeváltozása fáj. 

 

 

Este nagyanyámnál 

 

Házát a dombnak feszíti az este, 

muskátlis ablakában szűkül a világ, 

csillaggyújtó, kis bogarak szállnak, 

s sziromruhát zárt egy álmos virág. 

 

Öreg gerendában szú perceg, 

lámpavason csüng ökölnyi fény, 

mesék szőttesébe takaródzunk, 

a tornyos ágyban  nagyanyám és én. 

 

Boszorkák, tündérek, óriások jönnek, 

falvédőről dunnámra kék galamb röpül, 

kockás kendőben kenyérillat pihen, 

s nyugodt álmok gyűlnek az ágyam körül… 

                            * 

Gyermekévekkel ellibben a meseszál, 

el-elkapom még megkopott fonalát, 

égig érő fát araszol az emlék, 

s keresi ibolyaszemű nagyanyám’. 


