
 

 18 

 

VALEK TÜNDE 
 

 

Boldog asszony ágacskája 
- Gyárfás Ágnes* emlékére - 

Egy verőfényes, szeptemberi napon 

Megpihentem Aligán, a Magas parton 

Egy csodás kis szélmalom, pingált padjához 

invitált 

Boldogasszony nyolcadik állomása engem várt 

E hely: a Szeretet, a Béke, a Lelki Egyensúly 

Itt a padon, a tavat nézve pendít lelkemben egy 

húrt 

Az ünnepélyes, fenséges csendben 

Szemem pásztáz, a kékeszöld vízi rónán 

Csillogva táncolnak, libbennek a távozó lelkek 

Könnyülve suhannak el a Nap mosolyán 

 

Este, mikor hazaértem várt az iszonyú hír: 

meghalt! 

Egy jó ember, egy örök ifjú kutató szellem 

elhagyta 

Az elhordott, megviselt testi ruhát 

Át kell venni Tőle a fáklyát! 

Őrizni, ápolni, felkutatni- s nem veszni hagyni 

Nép őrizte hagyományt: eleink meséit, regéit, 

dalait! 

Nyelvünk hatalmas folyamából halászok 

szókincseket 

Magam is kitapiszgálom, víz mélyéről felhozom 

a szótincseket 

Melyek fényre hozva, növekednek, szóbokorrá 

széledeznek 

Versbe szedve még újjá is születnek! 

Boldogasszony ágacskája eltörött, 

Ági néni arany tolla a kezéből kihullott 

Igaz lelke patyolatba öltözött  

Ám ránk hagyta, a mesés égi mezőt 

Hol Orion övéről a három királyfi 

Vívja élete körmönfont próbáit 

S az igazság mindig győzedelmes! 

S ha rám köszön az este, nem feledem 

Az égi nyáj bárányait megszámolom 

Sánta harkály tizenöt meséjéből olvasgatok 

Álaluk a világ rendje helyére kerül 

S szívemre békesség települ 

Magam előtt látom Ági néni lelkes arcát 

Amikor feltárja meséi rejtett igazát 

 

 

 

És hallatlan erővel mesél, regél 

Olyankor nincs betegség, gyengeség 

Lankadatlan kitartással titkok nyomába ered 

Feltárja, amit még őriz a népi emlékezet 

Felnézek az esti égre, ragyognak a csillagok 

Ági néni biztató, csillogó szeme is köztük 

ragyog... 

 

2021. 11. 04. 

 

„Azon vala e rengű bőcsücske, azon vala e 

rengű bőcsücske, 

Ül vala mellette anyánk, Szűz Márija, ül vala 

mellette anyánk, Szűz Márija, 

A lábával rengeti vala, a szájával fújdogálja 

vala, 

Aluggyál el istennek bárányo, aluggyál el 

Istennek bárányo 

Szeretetbül jöttél erre ja világro, szeretetbül 

jöttél erre ja világro” 

Gyűjtötte: Erdélyi Zsuzsanna 

 

*Gyárfás Ágnes 1932. szeptember 7- 2021. 

szeptember 4 

Miskolci Bölcsész Egyesület megalapítója 

2021. augusztus 20-ától a Magyar Érdemrend 

Lovagkereszt polgári tagozatának kitüntetettje 

 
 


