
KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

87 

KISS ANGÉLA (MIMANGI)  
 

Repkény 

 
Kerek repkény 
kúszva lassan 

lassan lengén 
ahogy csillan 
úgy andalít. 

Árnyéka  
ott elmélázik 
játéka  

a fényben látszik 
nap hevít lelkébe 
lelkében hervad 

szellő viszi tova  
hogy már ne is bánjad.  
 

 
Lét kötelékében 

 

A bontakozó konty alatt 
a mozdulat félbemaradt. 
Monoton zaj köré fonja, 

csendjét kétségbe vonja. 
 
Míg az est könnyű csipke, 

összeforr a tépett tincse. 
Hajtogat a józan felszín, 
törékeny álmokat elhisz.  

 
A rianás talpalatnyi helye 
a lélek nyugtalan kételye. 

Karját nyújtva kéklő éjben 
átsegít, hogy továbblépjen. 
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Patak 
 
Ahonnan a víz árad onnan ered a kedv 
Földön csörgedezik mégis fent ténfereg 
Szavak kapaszkodnak szavakba merülve 
Szél belekap fröccsenő cseppjein derülve  
 
 

Felhőtánc  
 
Könnyű táncban a felleg 
lebeg távoli síkban  
a holddal tekereg. 
Éji köntöse csillan 
titok illanó könnyével. 
Onnan az eredet 
ahol száll a gyöngével. 
Gondot feledtet. 
Narancsillatos foszlánya  
a holnap újabb talánya. 
 
 

Tavasz 
 
Lekonyuló virág illatozik  
az alkonyi csendben 
lágy szellőben ingadozik 
a liliommal szemben.  
Fénytelen lelkét színekbe 
rejti selyem ruhájában 
megbújt napot a hidegbe  
ejti hogy kitárulásában 
lüktetve ostorozza a már 
felbukkanó tavasz fényét 
és tünékenyen elénk tár  
egy véghetetlen békét. 
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Új nap 
 
Egy csepp csend 
ígérete átbillent 
semmi felhőn, 
meleg szellőn, 
eszméletet hozó, 
nem alkudozó, 
igaz, új napon, 
szétpattanó múltakon.  
 
 
Ébredj! 
 
Komor szikla ereje  
harmat hűsítő cseppje  
rezzenő lepke szárnya 
virágszirmának árnya 
szikrázó hajnal éke 
 
ciripelő tücsköt rejtő 
fűtakaró  – sokat sejtő 
madárdaltól hangos fák 
nap sugarát kutatják 
míg szálló zajjal kérne 
 
ébredj ébredj végre! 
 
 

Katamarán 
 
Mint egy katamarán – 
úgy vagyok összekötve egy kőkemény kalács képzetével,  
megbirkóznék vele egy kés élével,  
vagy beáztathatnám a kutyámnak,  
csak ne érezném magam ezért olyan butának...  
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Vallomás  
 

Szószigeten csobban az álom, 
melyben fényed egy patakban  
tündökölve látom, 
összefonódó szóvirág alakban 
a létezés szeretet-hangjaira 
súgva-búgva bennem  
szellő készül gyenge vállaira 
könnyű köntösében 
vallomásom szirmait ejteni… 
míg vagyok – várok,  
nem fogok felejteni.  
 
 

Életem 
 

A teljesség igénye nélkül 
mesélem viharos sorsomat... 
Fátyolos szem felélénkül, 
bár szorongatja torkomat – 
A távoli időt felidézném 
viharos azúrkék ég alatt, 
a lélek dolgainak tézisén, 
mely az emlékből itt maradt. 
Illúzió hömpölyög az árral 
összefutva a bizonyossággal.  

 
 

Lélekdal 
 

Lélekdal csendes, félénk hangjait  
lehetetlen túlharsogni,  
mély érzelmi levegőből  
nagyot kell szippantani,  
hogy átjárja az embert teljesen,  
így élhet boldogan, szerelmesen. 
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Eper 
 

Szél játszik  
lenge zöld ruha 
suhogva burjánzik 
új rügye puha  
pattanásra kész 
eper mint a méz 
lassan szedésre kész 
 
 
Csepp 
 

Nyári zápor cseppjével 
a naplemente fényével 
szél borzolta álom hull 
jó reménye bár lanyhul 
 

Égi fényben merengve  
tiszta forrást keresne 
hullámrejtekében ringat 
düh fullánkja higgad 
 

Hűvösen pirosló páncél 
csendes pillákat átér 
felszárítva a cseppeket 
tűnődő vágyat rejteget 
 

míg a semmibe vesznek 
 
 

Mosoly 
 

A reggeli nap mosolya fehéren érkezik 
Dértől könnyes szemekkel bűvészkedik 
Mesél régi nyarakról fátyolos álmokról 
Őszbe hulló panaszos levélfoszlányokról 
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Zápor 

 

A zápor ezüst cseppekben 
cseng a zöld levelek közt.  
Kristályosan fényesebben 

megérkezve mindent füröszt  
mit bűvkörébe fonva elér. 
A révült szirmon csipkézett  

hófehér tündérleány ledér  
törékeny képébe csempészett 
könnyű illatos mosollyal 

éltető csókot szór csokorral.  
 
 

Hogyha... 

 
Makacs tél jéghozó 

Makacs szél tékozló 
Ibolya kéklik ácsingózva  
Téli széllel már birkózva 

 
Tavaszi fény szivárgó 
Tavaszi rét virágzó 

Álmából kel könnyezve 
Légi utat kövezne 
 

Záporozó égi grimasz 
Záporozó légi pimasz 
Zsenge csíra készülőben 

Balzsam illata fürtökben 
 
Zöld ágba bújt remény 

Zöld ágba fújt neszén 
Harang kondul szívtanyán 
Hogyha szeretnek igazán 
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Nagy lépés 

 

Hanyagolom a sárkaparást,  
felteszek egy pár takarást,  
keresztezem a jót a rosszal,  

megelőzőm a tavaszt egy orrhosszal, 
átélem a hideg telet,  
aztán minden rendben lehet. 

 

 

A pék 

 
Borotválkozni kellene reggel, nézett a tükörbe a pék,  
a szarkalábak egy kis kenőccsel eltűnhetnének még,  

a szisztéma mára is ugyanaz: 
korán kelni, sütni, és nincs panasz... 
 

 
Szendergés 

 

Álmosan kócoló hűvös éji szellő 
fázósan betakar lebbenő fényével.  
Míg a lendülete csipkézi, a felhő 

lángokba hull a sejtelmes énjével. 
 
Röpke fény a végtelenben szárnyal 

eltűnődve a lassító kavicsos úton.  
Párás hold színes emlékfoszlánnyal 
lopakodik a már mozdulatlan tájon. 

 
Piheláncok átfonják a szenderülni 
kész, gondjait feledő békességet, 

álom tengerében csendben elmerülni, 
míg frissen kelhet szökkenésében. 
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