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SÁRVÁRY MARIANN 

 
A magány nektárja (parafrázis) 

 

Ó, Covid-hónapok hosszú érája: 

vastagon fogy az internet, 

a képernyő miatt romlik a szem. 

Gyors séták három és négy között, 

mielőtt a tilaloméj beköszönt. 

Újabb egyforma nap letelt, 

s te arra gondolsz: mennyi ilyen 

lesz még hátra? Jaj, meg-megáll 

a láb, mert fél, hogy sírba téved. 

Mondd, láttál-e már telt 

borospohár szélén olajos karimát 

lassan odaszáradni?  

S figyelted-e: a sűrű nedű 

mily biztosan, mily vágyakozva 

tapadt az üveg hasára? 

Így tapad az éjszaka magánya 

beléd is, majd a nappalé is, 

és egyre a következőké is 

minden rostodba és eredbe, 

mígnem egy kedvetlen esten 

a részegségig itat át, 

hogy inkább lennél te nektár 

valamely isten asztalán 

az Olümposz magasán.  
 

 

Hulló évek elégiája (parafrázis) 

 

Higgyem, tündérek hada szállt át, 

amerre jártam, s hullott éveim 

sorát sorra felkutatják, 

sima redőkbe simogatják, 
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mosolygó arccal óvatosan 

fújják be újra gyémántporral, 

ápolgatják és megnövesztik, 

egyenként gyűjtik s összeadják, 

s mikor elkérem, visszaadják. 

 

Nekem e remény most az újság, 

sűrített, mély, élet utáni vágy, 

egyetlen kérdés, nagy dilemma: 

a magány legyőz, vagy én őt? 

Ifjak voltunk, élünk, igyekszünk 

s – nem segít elixír – megöregszünk. 

Értékes hónapok csak suhannak. 

Miket csinálhattam volna… 

Vigasztalj verssel, örök Múzsa, 

hazudd a szépséget igéző mesékkel! 

 

Ami azelőtt lomb lehulltán 

fogott el, az ma napok múltán 

egy-egy virág hulltára támad: 

bizsergő, halk napvégi bánat 

a magányomat lankadtra fújja, 

márciustól bezárt mélabúja. 

Az életvágy, mi rég eltörött, 

annyi új tervvel eltöltött 

hirdetvén: új út, új élmény lesz, 

a Nap csókja mégis áttelelt.  

 

 

Covidballada 2020-ból (parafrázis) 

 

Régi szelíd esték, ti is emlékké nemesedtek! 

Utazásokkal és élményekkel koszorúzott, 

tündöklő időszak, hova merülsz a feledésbe? 

Elmúlt a május, boldogan lélegzem fel a kényszerű       

karantén alól, végre kimerészkedem: 
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sétálok elnyomott félelmeimmel kesztyűben. 

Meddig lélegezhetünk fel, novemberben maszkot fel? 

A kihalt utcákon élő emberek, még nincs tömeg, 

a biciklisáv a körúton sok bosszúságot okoz,  

én gyalogolok, négy fal között olvasok és írok. 

 

Ajándék ez a nem várt nyugalom nekem. 

Zsűri, hátha megjön az ihlet is! 

Önálló kötetem itt virít mellettem. 

Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, 

mint az orosz rulett nyertese: negatív teszttel.  

Az álom hullongó sötétje meg-megérint, 

árnyékom sötétje rám tekint, 

csillogó gondot ringat magában arról, 

hogy sohasem telünk el a csóktól. 

Irul a naptól már a szikkadó bogyó. 

 

Köszöntsd a napot, mert most még 

felé fordulva állunk, arcunkat odafordítva, 

süsse, csak süsse, egyre süsse! 

Napjaim tetején ülök, onnan lóg a lábom. 

Hajamon csillan a fénye, ahogyan felragyog. 

Repülő zúg az égen hosszú kihagyás után, 

Kondenzcsíkja hiteti el: várj, nemsoká  

te is elhagyod a Jász utca – Frangepán négyzetét. 

Eddig meleg szobámban fagytam meg a  

magánytól, most langyos eső csorog szerteszét. 

 

Ajánlás 

Nevetni kész a tér, mosolygós és ledér, 

Kínálja magát a szék: ülj le, gyere, egyél! 

Fiatal felhő bontja fönt az övét, a vágy kibomlik, 

a nap nevetve szamárfület mutat, nem tombol 

már a korona, az élet harapja az élményt. 

Harmatos éjben elringat az álom, továbbszalad, 

De kérjed a vírust, legyen irgalommal!


