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VARSÁS FRIGYES 
 

Ha te 

  

Ha te kék vagy, én a sárga, 

Ketten együtt zöld. 

Ha te rét vagy, én virága, 

Ketten együtt völgy. 

  

Ha te forrás, én a csermely, 

Ketten már patak. 

Ha te folyó, én a tenger, 

Hogy bevárjalak. 

  

Eggyé lett a testünk-lelkünk, 

Érzem, kedvesem: 

Óceánná dagadt bennünk 

Ez a szerelem. 

  

  

Mihály napra 

  

Szeptember végén egy sírhalomnál  

Emlékeimmel magam vagyok. 

Egy gyertyaszállal egy szent halottnál 

Lehajtott fővel csak hallgatok. 

  

Mihály napon most mit adhatnék át? 

Virág helyett egy verset hagyok,  

De fenn az égben a vén poétát 

Dallal köszöntik az angyalok. 

  

A búcsúzáskor e sírhalomnál 

Könnyekkel küzdve lángot hagyok, 

Emléked lángja a csillagoknál 

S a napsugárnál szebben ragyog. 
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A vadetető 

 

Hótakaró fedi régen a fákat a hallgatag erdőn, 

Tétova, fáradt szarvasok állnak a távoli lejtőn. 

Bárhova néznek a rügyfakadás idején üde tájon,  

Ott, hol a tarka mezőn legelésztek a fűben a nyáron,  

S hol keserédesen őszi levél szabadult el az ágtól, 

Nincs sehol élelem, így ma a zsenge levél csak egy álom. 

Roppan a hóra fagyott jég, mely felsebzi a térdük, 

Vészesen izzik a lábuk, a hóra lecsöppen a vérük. 

Mit se törődve a vérrel, a sebbel, a kínnal, a jéggel –  

Mennek előre, amíg egy nádtetejű etetőig elérnek. 

Már alig élve, ha végre a jászol elé odaállnak,  

Megmenekülve örülnek az illatozó kuszaságnak. 

 

 

Mondd ki 

 

Mondd ki, ha bántottak, meghúzták copfodat, 

Utálod, amikor közel a dolgozat, 

Unod a matekot, dobtad a srácodat, 

Mondd ki, ha nagylánynak érzed már magadat, 

Segít, ha kimondod, de nem, ha bent marad. 

 

Mondd ki, ha tévedtél, bántottál másokat, 

Elmúlt a szerelem, vágyod a csókomat, 

Úgy érzed, megcsaltak, ellopták álmodat, 

Mondd ki, ha nem bírod fájó magányodat, 

Minden szó megkínoz, amelyik bent marad. 

 

Mondd ki, ha senki sem viseli gondodat, 

Teherként éled meg iszonyú sorsodat, 

Mondd ki, ha úgy érzed, közel az alkonyat, 

Meghalt, kit szerettél, siratod párodat, 

Megőrjít minden szó, amelyik bent marad. 



SODRÁSBAN 2013 

136 

Mondd ki, ha belülről feszít egy gondolat, 

Úgy érzed, megéltél valami fontosat, 

S szívedben úgy érzed, hogy te is költő vagy, 

Ne tartsd meg magadnak, érezzél bárhogyan, 

Oszd meg azt másokkal, megfojt, ha bent marad. 

  

  

Szinva-parti szonett  

  

Szép nyári hajnal a hűs Szinva-parton, 

Átölel karod, és hallom a csendet. 

Fejedet lassan a vállamra hajtod, 

Fogom a kezedet, érzem, hogy reszket. 

  

Fülembe suttogod fátyolos hangon: 

Várom a csókodat, imádlak, kedves. 

Forróság önt el, s én hagyom, hogy hasson, 

Szép szemed csillog, és zihál a kebled. 

 

Érezzük egymást, az égre felnézünk, 

Millió csillag most pislákol csendben, 

Kacsint a vén Hold, már tudjuk, hogy végünk. 

  

Vágyunkat oltva a szívünk még repdes, 

Megrészegülten már semmit se kérdünk, 

Öleljük egymást, oly édes a kettes. 

  

  

Tavaszi disztichon  

  

Izzad a jégcsap az ágon, a tél sem egy éhes oroszlán, 

Ím, a hideg tovaszáll, tűnnek a hórokolyák. 

Látszik a napsugarak nyoma orgona tarka kalapján, 

Távoli völgyek ölén zsendül a rét, a határ. 
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Enyhe fuvallatok ünnepi dallama zizzen a nyárfán, 

Ébren a téltemető, nyílnak a kék ibolyák. 

Berkenye tündököl, izzik a szeklice, sárgul a sáfrány, 

Zöldek a lombkoronák, duzzad a tölgyfakocsány. 

  
Afrika partjaitól hazatértek a parkba a fecskék, 

Verdes a szárnyaival porban a szürke veréb.. 

Gólya van újra a ház tetején, hazahozta a honvágy, 

Sárgarigó fuvoláz, csattog a kis csalogány. 

  

Sutba kerülnek a téli ruhák, s a telet megalázván 

Szépül a városi park, díszlik a sok tulipán. 

Dobban a szív sebesen, vele vágy heve ébred az ajkán, 

Tétova-bávatagon csókot akar ma a lány. 

  

 

Végelszámolás 

  

Szerényen éltem, 

kenyeret kértem, 

de 

szeletet kaptam, 

így 

magam után csak 

morzsákat hagytam. 

  

  

Remény haikuban 

  

Öregszem, éltem, 

De ameddig eszmélek, 

Addig remélek. 

 


