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KISS ANGÉLA (MIMANGI) 

 
Hóvirág, hóvirág... 

 

Égi pályán érkező hóvihar, vad förgeteg, 

Tép süvítve hó arcával a fagyos szörnyeteg. 

Szédül a világ, a márciust vitte táncba, 

Éppen csak rügyező élete került a pácba. 

 

Hóvirág, hóvirág, 

zord lett a világ. 

 

Ágak hajlanak erős keze alatt, vagy megtörik. 

Hó csillag fénylik a zöld füvön, majd megszökik. 

Kiforgatott, hideg kabátok, jeges hajtincsek, 

Tavaszi idillre immár pusztán csak legyintek. 

 

Hóvirág, hóvirág, 

zord lett a világ. 

 

Menedék sehol sincs, az árkok megteltek, 

Jégpáncéljukkal minden lelket megleltek. 

Elfáradt a tavaszhozó a nehéz őrködésben, 

Barkabontó napsugár elveszett a sötétben. 

 

Hóvirág, hóvirág, 

zord lett a világ. 

 

Konok idő trappolt álmokat söprő létbe, 

Kerek holdat lesve az átható didergésbe. 

Emelt fővel állva, kékre fagyott lehelettel 

Lelte első napsugarát – egy könnycseppel. 

 

Hóvirág, hóvirág, 

torz lett a világ. 
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Tovább 
 

Miközben újból fakad a fák sarja, 

Változik a csillagok körben járása, 

Kövekből emelt falak távol állanak, 

Tünékeny fényei tovább mállanak. 
 

Század, ezred múló szívdobbanás, 

Illanó lüktetés, mosolygó lángolás, 

Szétpergő idő, végtelen égfelszín, 

Táguló erő, mérföldkő útjelzésein. 
 

 

Látóhatár 
 

egyetlen olyan vonal 

– mint egy vezérfonal, 

amelyen az ég és a föld, 

az égszínkék és a zöld 

összeérni látszik –, 

horizontként játszik… 
 

 

Mosoly 
 

A reggeli nap mosolya fehéren érkezik, 

Dértől könnyes szemekkel bűvészkedik. 

Mesél régi nyarakról, fátyolos álmokról, 

Őszbe hulló panaszos levélfoszlányokról. 
 

 

Estike 
 

Estike kalapja eltűnt reggelre, 

Pókháló sem védte meg tőle. 

Parázs karima izzik nevetve, 

Főfödőjét röptette a napkelte. 
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Jövő-kép 
 

Nőjön szép szakállad, hullámozzon, mint a tenger, 

Mint egy hajót, a jövőt várja mindmegannyi ember. 

Rózsaszirmok színét idéző naplemente a horizonton, 

Reám vörös kövű sivatag pora száll szívbéli utamon. 
 

Napfényében viharverten tűr a szendergő alkonyulat, 

És szelíd nyugvással szertefoszlik az aprócska arculat. 

Fakuló tündökléssel, hűvös szapora léptekkel átkelve 

Árnyaltan meghátrál, ma és holnap egymásba veszve. 
 

Időleges dolog, ami jön-megy, csupa ismeretlen eset, 

Az éjszaka bódító, súlyos illataival bezárul rögvest. 

Minden levegővétel újabb tért nyit, odabenn testesül, 

Izzón formázva rejtett részét lassan a felszínre kerül. 
 

Könnyű üzenet érkezik egy nehéz sóhaj kíséretében, 

Elfeledett mozdulat süllyedő lábnyomai eltűnőben. 

Valamennyi ragyogó csillag nyomában ott jár a nap, 

Szabadon lebegő szála összekötve a sorsokat – elkap. 
 

Kötelékét vesztve szövi újra álmait, akárcsak egy pók, 

Folyton rendeződő, homokos szívpartjainál várakozók. 

Miközben a rendületlenül hullámzó, fehérlő habokban 

Folytatódik örökké az élet, egyetlen fénylabirintusban. 

 

 

Napsugár 
 

Szélcsendes mozdulatlanságban 

Álló idő láthatatlan mozgásban, 

Ragyogó szép napsugár lép előre, 

Érzelmeink szétválnak ekképp tőle. 

Végtelen tartalommal telik meg 

A haszontalan, rejtett értelem. 
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Holnap 
 

Az idő lüktető zene, hangtalan pillanat.  

A tegnap illata a mában még itt maradt. 
 

Körülvesz a holnapszellő, lágyan simogat, 

érzem, ahogy erősödve már-már borzolgat. 
 

Fényköntösét felöltve álmos és tétova, 

hogy árnyéka mit takar – még nem tudja… 

 

 

Mint egy álom 
 

Szivárványos ezüstfelhő titok-palástban, 

Nincs hatalom, se kincs a zord várában. 

Ki nem érti a világot, nyitott a kérdése: 

Szeretetből nem túlzás-e az önös féltése? 
 

Sivár táj pihe hó alatt édes álmát alussza, 

Csendes otthonában kong az idő harangja. 

Elrepülnek-e gyorsan az átfagyott nappalok? 

Átmelegítenek-e ölelő karok, mint paplanok? 
 

Szikrázó fényben hajnali szél fúj az utazóra, 

Álmokat repít végtelen messzeségbe az óra. 

Perzsel-e a tündökletes égből elárvult sugár? 

Habpárna selymén a tavasz eszmél-e újra már? 

 

 

Kabala 
 

Nyakamban egy kabala, 

Turbékol egy galamb ma. 

Sapka van a fejemen, 

Emlékbe ne szenteljen. 
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NYÁR 

 

Pirospozsgás arccal szaladgál a Nyár, 

Kócos haja lobog, lába nyomán a sár. 

Fröccsen a pipacsvirágra, a szép zöld fűre, 

Szellővel fel s leszáll minden gyöngyszínűre. 
 

Aranyköpenyével óvja bíbor gyümölcsét, 

Hallgatja a méhek vidor zümmögését. 

Szeles nappalokkal minden levél sárgul, 

Éjszakai hideghez fáradtság társul. 
 

Szépen suhan, halkan jár mögötte, 

Az Ősz a csónakját már kikötötte. 

Átfesti az alkonyt, a kurta napot, 

Köddel bújó, csípős, nyári pillanatot. 

 

 

Karácsony előtt…  

 

Zord, decemberi hóesésben, 

Szatyorfülek kéz a kézben. 

Kirakatnál meg-megállva, 

Szép ruhákra rácsodálva. 
 

Haza indult most a láb, 

Vitte a sok csomagját. 

Blikkfangosan masnival, 

Csodás fenyőillattal. 
 

Észrevétlen jön az este, 

Zenedobozt megkereste. 

Cikázott és körbeforgott, 

Pénztárca is belekongott. 
 

Parázson kalácsom, itt a karácsony!


