
SODRÁSBAN 2010 

88 

POLGÁRNÉ DORNAI KLÁRA 

 

Egy festmény margójára 

 

Eső kopog monoton az ablakomon, 

ősz van tán, vagy borongós a hangulatom?  

– Nem is tudom. – 

Ütött-kopott könyv hever az asztalomon: 

életed regényét szomorúan lapozgatom… 

 

     Megszültek, meg se kérdeztek, 

     szerettek, meg sem érezted, 

     megvetettek, meg sem értettek, 

     övék voltál, meg sem érdemeltek. 

     Jöttek a gondok, rád találtak, 

     ajtód előtt kézen fogva álltak, 

     nem kíméltek, nem sajnáltak, 

     ütöttek, vágtak, amerre láttak.  

     Harcoltál kórral, mely láthatatlan, 

     küzdöttél dacból, önmagaddal, 

     megjártad azt, ’mi megjárhatatlan, 

     a világnak csak azért is megmutattad… 

     Tele voltál kétséggel és érzelemmel, 

     együtt éltél kínokkal és félelemmel, 

     ám lelked szárnyra kélt az értelemmel: 

     kiléptél a fényre ékezetnek. 

 

Évtizedek elevenedtek fel és tűntek el végleg, 

álmok váltak valóra és hulltak le a mélybe, 

az öreg óra meg-megállt a kopott falon, 

teámban az aroma már régen halott. 

Valami fojtó átok ül belül a torkomon, 

s az eső még mindig kopog monoton… 
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Virágszál 

 

Ha szemembe nézel, látod, 

sír a belső világom – 

Megbántottál. 

Most magányra vágyom. 

Megyek, 

szedek mezei virágot, 

egy csokor illat – talán enyhülést ad. 

Ám megszólal a virágszál:  

jól gondold át! 

Itt élhetek még néhány napot, 

míg kezedben azonnal meghalok! 

Ezt nem akarhatod! 

Biztosan megnyugszik a lelked, 

ha végignézed, 

amint szirmaim csendben 

elvéreznek? 

 

 

Egy akácos emlékére 

 

Motorfűrészek zúgása veri fel a csendet, 

fészekrakók hada riadtan menekül, 

fűrészport vérzik az akácok törzse, 

majd nagy robajjal földre dűl, 

ág-agancsok lobognak a tűzben, 

körülöttük izzik a levegő, 

pokol hője sem éget nagyobb hévvel, 

megtisztul tőle a szenvedő, 

favágók szitkai szállnak a széllel, 

dolgos kezük után halál marad, 

évgyűrűk gurulnak a sarjadó fűben, 

eltűnik egy akácos – nyomtalan. 
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Kacéran… 

 

kacsintott a fénysugár, 

széttárta szirmait 

a szemérmetlen tulipán, 

a heves csábításnak 

ellenállni nem tudott, – 

szégyenükben elhervadtak  

mellette a jázminok. 

 

 

Görgetem hát 

 

Alkonyodik már… 

szorosra zárja szirmait a tulipán, 

ez a nap sem tartogatott csodát, 

görgetem hát napjaimat tovább… 

 

 

Éjjeli gondolat 

 

A tegnap megint elszökött, 

itt hagyott a mának, 

hordalékán szöszmötöl, 

minden idegszálam. 

Egyszer mellé szegődöm, 

elhagyom a mákat, 

verseimmel költözöm, 

nyíló virágszálba. 

 

 

Lelki béke 

 

Ellazultan hallgattam a csendet, 

lelkemben a nyugalom csengett. 


