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TAKÁCS MÁRIA 
 

Elillant fények 
 

csillogott, ameddig csak lehetett 

örömtől sírt, vagy éppen nevetett 

ha színpadra lépett, tombolt a nép 

keze alatt égett a zenegép 

 

hangja megrázta a betonfalat 

extázist keltett néhány perc alatt 

őrült hangulat, ragyogó fények 

kísérték hangját s törtek az égnek 

 

micsoda kavalkád, taps, hangulat 

zenétől áradó mély bódulat 

ritmusra dobban szív, lüktet a vér 

koncert után mi marad, csatatér 

 

aztán csönd... mélyen hallgat a színtér 

sötét a színpad, és ő hazatér 

nem hódol már senki a zenésznek 

csendben búcsúznak elillant fények 

 

 

megbántva… 
 

sokan úgy vélik, mondd ki bátran, mi bánt 

de te úgy érzed, hogy ez lehetetlen 

mert ezzel csak izzítod azt a vulkánt 

mely, ha kitörni kell, fékezhetetlen 

 

annyi minden bánt, és annyi minden fáj 

de kimondani mindezt mégsem lehet 

ha békére vágysz, már nem kell a bűbáj 

hallgatással védheted becsületed 
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hallgatsz, néma a szád, már nincs mit tenni 

a nyugalom kedvéért nem is pörölsz 

próbálod a sok sértést elfeledni 

de emlékedből ki semmit sem törölsz 

 

 

Könnycsepp a sírodon 

 

hatvanhat évig óvtál, féltettél 

bármit tettem, mindig megértettél 

veled voltam, vigyáztam álmodra 

és most könnyem hull árván sírodra 

 

 

csak egy kapu… 

 

csak egy kapu választott el 

mégis nagyon távol voltál 

virtuális öleléssel 

gondolatban átkaroltál 

 

hiányzik már nekem nagyon 

hogy végre megöleljelek 

de nem lehet, és csak hagyom 

hogy távolról integessek 

 

hol vannak a régi képek 

a sok vidám, boldog emlék 

úgy hiányoztok, gyerekek 

nincs bennem más, csak üresség 

 

csak egy kapu... mire elég?  

hiszen olyan messze voltál 

két karom nyújtottam feléd 

szeretlek anyu... így szóltál 
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Magamban hordom  

(Édesapámnak) 

 

elmúlt negyvennyolc év, mióta elmentél 

de a fájdalom még mindig nem tompult 

s a negyven év emléke, amit megéltél 

továbbra is eleven, meg nem fakult 

 

köszönöm neked, hogy édesapám voltál 

hogy úgy neveltél, mint egy jó barátot 

focizni és bokszolni is tanítottál 

és szkanderben legyőztem a családot 

 

büszke voltál rám nagyon, s közben féltettél 

ha gondom támadt, mindig mellém álltál 

nem szidtál, nem haragudtál, megértettél 

és ha bánatos voltam, megtréfáltál 

 

mókázásban nem ismertünk határokat 

sokat nevettünk, énekeltünk együtt 

ha vicceltünk, te nem szabtál korlátokat 

csak csipkelődtünk mindig, és mindenütt 

 

ma már nem sírok, csak némán emlékezem 

visszaidézek minden boldog percet 

bármi történjen, te mindig itt vagy velem 

magamban hordom vidám természeted 

 

 

Kamillámnak 

(Kamilla unokám 19. születésnapjára) 

 

Kicsi, göndör hajú tündér voltál, 

ha csak rád néztem, már mosolyogtál. 

Szemedben csillogott a boldogság, 

bánatomra te voltál orvosság. 
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Két apró kezed, hogyha átkarolt, 

nyakam köré fonta a tegnapot. 

Benned magam láttam, te voltál én, 

bárcsak mindezt még újraélhetném. 

 

Most már a saját utadat járod, 

nem én ölellek, hanem a párod. 

De boldoggá tesz az a gondolat, 

a szoros kapocs köztünk megmaradt. 

 

Minden perc veled, s minden pillanat 

nekem ajándék, az idő halad. 

Más kívánságom talán már nincsen, 

boldog szülinapot, drága Kincsem! 

 

 

Születésnap karanténban 

(Fiam 45. születésnapjára) 

 

csak álltál ott velem szemben 

de én hozzád sem érhettem 

karomat nyújtottam feléd  

s vettem tested üzenetét 

 

ne gyere közel, nem szabad 

távolról iszom szavadat 

csak távolról ölellek át 

és várom végre a csodát 

 

mily kegyetlen ez az élet 

itt vagyok, köszöntenélek 

negyvenöt éve születtél 

nekem mindent jelentettél 
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s csak állunk itt a kapuban 

mindketten bénító maszkban 

szólni nem tudunk, néma szánk 

csak integetés... ez vár ránk 
 

ajándék... érintés nélkül 

levegőbe puszi... végül 

de mind a ketten jól tudjuk 

lélekben kezünket fogjuk 

 

 

A pórul járt fakopáncs 
 

egy kicsi fakopáncs útnak indult 

éhes volt, hát ezért élelmet keresett 

lehet, talán egy kicsit csak izgult 

ez volt első útja, hogy felcseperedett 
 

kopácsolt itt-ott, ahol csak érte 

csak azt nem tudta, hol keresse a nyüvet 

s mint kezdő, már azzal is beérte 

hogy csak kopogtatott, de lám, a fa süket 
 

hol van a finom étek, hol a nyű 

fakopáncsunk egyre csak bánatosabb lesz 

itt nincs kaja, jaj, ez bizony szörnyű 

ezt nem értem! mindez hamis, mi körülvesz? 
 

körülnézett, vajon hogy lehetett 

miért nem talált jó sok finom falatra 

ahol kopácsolt, s ételt keresett 

tévedés volt, s pofon az éhes gyomrodra? 
 

ez nem is élő fa, itt nincs étel 

mérgelődött, jaj, az éhség befolyásolt 

majd tovább repült, korgó begyével 

hisz amit kopogtatott, villanyoszlop volt 


