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LÁM ETELKA  
  

Az én tavaszom 
 

Égő, vörös nap fénye csillant az égen, 

s az eső hűs cseppje virrasztott a réten, 

álmos szellő libegett a zöldellő erdőn, 

szép lepkék repkedtek az illatos mezőn, 

s tovatűntek a hajnalpír peremén. 

Fehér gyöngyvirágok ébredeztek a fák ölén, 

fakadó rügyek nézelődtek az almafák ágain, 

s lágyan duruzsolt a selymes, tavaszi szél, 

kis patak csörgedezett vidáman az erdő fái között. 
 

 

Az élet csodája 
 

Az élet csodája előttem jár, 

hív, csalogat s reményt ad, 

megfoghatatlan alakja a  

hajnali dér puha selyme  

s a sötét éj hajkoronája. 

Velem lépeget, meg-megáll, 

s karöltve suhan velem, mint a szél. 

Terel, óv, színes képsorokat sodor elém, 

ez a te sorsod, suttogja: felépítheted életed. 

Napsugár meleg fénye felragyog,  

az akácfa virágain méhek hada zsong, 

mézédes illata édenkertet varázsol elém.  

Így lépegetek én az arany-zöld mezőn.  

Mikor eljő az esti alkony,  

bíborszínt fest az ég aljára. 

Miért keresnék távoli csodákat? 

Hiszen, hogy élek – maga is csoda! 
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A feketerigó 
 
Magdi ott állt a bejárati ajtó előtt, és idegesen kereste a lakás-
kulcsát. Persze, nem találta, majd szétrobbant a méregtől, per-
sze, csak saját magát okolhatta. Szemeivel végigpásztázta a 
lépcsőházat, de sehol sincs a kulcs, biztosan elvesztette. Las-
san megindult kifelé a házból, nem is figyelte, hogy mit cs inál: 
a lábai gépiesen vitték. Már kint is volt a ház előtt. Magdi 
rémképeket látott, talán valaki ellopta a kulcsot és be fog törni 
a lakásba… gondolatai száguldoztak, és szíve hevesebben vert. 
Ránézett a karórájára: délután 3 óra, a férje másfél óra múlva 
jön haza, addig várnia kell.  
Cél nélkül elkezdett baktatni a járdán, alig telt el tíz perc, és 
hamarosan egy parkban találta magát. Talált egy halványzöld-
re festett padot, és leült. Most érezte, hogy milyen fáradt. Fe-
hér galambok repkedtek körülötte, de ő nem figyelt rájuk, 
gondolatai messze jártak. A napsugarak melegen cirógatták az 
arcát, majd jött egy gyenge szellő, és kedvesen simogatta, mint 
egy féltő anya a gyermekét. Szemével lassan végigpásztázta a 
környéket, a zöldellő fákat és a színes virágokat. 
Majd hirtelen csipogó hangokat hallott. De vajon honnan jön? 
Ekkor meglátott a pad jobb oldali lábazatánál egy kis madárf i-
ókát, amely oly elhagyatott és gyenge volt. Próbált lábra állni 
és repülni, sötét színű, bolyhos tollazatával és sárga csőrével 
panaszosan csivitelt. „Ó, istenem!” – kiáltott Magdi. Hirtelen 
felállt, odarohant, és felemelte a madarat: kis feketerigó volt. 
Óvatosan melengette a kezei között. Körbenézett, hogy hol le-
het a fészek, hiszen ez a kis apróság kiesett a meleg fészekből. 
Nem telt bele sok idő, és már fel is fedezte. Egy örökzöld bo-
rostyánbokorban talált rá: csésze formájú fészek volt, és benne 
három fióka csipogott. Gyöngéden betette a kedves kisrigót a 
többi közé.  
Aztán visszament az ülőhelyére, és gondolta, megtörli a kezét, 
kinyitotta a retiküljét, és – nini! – a lakáskulcsa ott csillogott, 
mint egy ékszer. „Te jó ég, itt volt, és én nem találtam… hihe-
tetlen” – motyogta magában Magdi. Hatalmas megkönnyebbü-
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lést érzett, és ekkor meglátta a feketerigót, amint repül, és lan-
dol a fészek szélén. A rigó megetette kicsinyeit, és megjelent a 
párja is. Ezután az egyik feketerigó elkezdett énekelni, és szép 
dallamos trillázásba kezdett. „Gyönyörű lett ez a délután” – 
gondolta Magdi. Csodálkozva szemlélte a lenyűgöző szökőku-
tat, a rügyező fákat és a kinyíló tulipánokat, hisz eddig még 
észre sem vette, hogy milyen szép itt. Majd órájára tekintett: 
fél öt elmúlt. Gyorsan eltelt az idő, lesz mit átgondolnia a jö-
vőben, gyakrabban ki fog jönni ide. Lassan, komótosan elsétált 
a rigócsalád felé, és mosolyogva hallgatta a feketerigó szép 
énekét. 
 
 

 Kávézunk  
 
Aromás feketekávé illatát hozta felénk az élénk szél, amit  
drága édesanyám hívogató, csengő hangja kísért.  
Kertünk festői látványa megigézett, amikor kitekintettem. Első 
gondolatom ez volt: íme, eljött az ősz piktor, hogy megfesse a 
falombok ünnepi ruháját, mielőtt a zord tél beköszönt. Időn-
ként a heves szél felkapta a faleveleket, jól megforgatta azo-
kat. 
Majd egy ideig megszédülve, tétován lebegtek, és csendesen 
lehulltak a verendánk padlójára. Az aranyszínű, rozsdás fale-
velek egy része, mint egy hímzett terítő, szétterült kis, kerek 
asztalunkon a forró kávé mellett.  
Anyám és én összeölelkezve üldögé ltünk a lócán. 
Elmerengve beszélgettünk a régi időkről, kóstolgattuk 
a gőzölgő, finom kávét és a meleg fonott kalácsot. 
Mire a kávénkat elfogyasztottuk, be is esteledett, és a hold 
ezüst fénye világította be a kis kertünket. 
A múltnak apró, visszaidézett képei egymás után tűntek el az 
örök csend birodalmában. 
Kezünket összekulcsolva szótlanul sétáltunk be a házba. 
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Hajnali szellő 
 

A lombos fáknak leveleit  
hajnali szellő zenéje lebegtette,  
amint végigpillantottam az ébredő tájon.  
A finom, bársonyos fűben  
harmatcsepp gyöngyei csillogtak.  
Tenyeremben apró, fénylő vízcseppek pihentek,  
s lassan örökre eltűntek a nap arany sugarában.  
Az erdei tó mélykék vizén tükörfény nyugodott, 
amelyet szelíden ringatott a hajnali szellő.  
A tisztáson vadvirágok festői képe tárult elém, 
amint lassan ballagtam a selymes pázsiton.  
Csendesen lépkedtem, hogy meg ne zavarjam  
e pillanat kedves, meghitt varázsát. 
 

 

Hol van az éden? 
 

Hol van az éden csodálatos kertje? 
A bolondos szerelem piros almája, 
az igéző szemek tiszta pillantása. 
Hol van a szeretet, mely síró falakat dönt le, 
s a gonosz, őrült erőket porrá zúzza? 
Mind csak illúzió, megfoghatatlan ábránd csupán? 
Mint a színes szappanbuborék, 
mely átlebeg a túlvilágba,  
forog körbe, majd elillan,  
köddé válik, volt nincs, 
hiába nyújtom ki a kezem, sohasem érem el… 
De jő az esti, enyhe szél, 
rózsaszirmokat sodor elém, 
melyeket egy gyönyörű lepke  
játszadozva, repdesve 
szállít le a puha földre. 
S mennyei illatuk bódítva 
emlékeztet a boldogság régmúlt perceire, 
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a sötét éj csillagos égboltjára, 
sóhajtozó, sudár nyárfára, 
amint megrázza élénkzöld leveleit, 
a zápor után megcsillanó esőcseppekre, 
melyek lehullnak az erdei selymes fövenyre. 
Csörgedező kis érként újjászületve, 
patakká, majd folyóvá duzzadva  
rávilágít a telihold a bársonyos vízre, 
s elküldi ezüst folyosóját, 
ami átszeli a sötétkék vizet – 
szebb és jobb reményt ígérve. 

 
 
Álom és valóság 

 
Ő rzöd-e még a távozó nyár finom illatát 
Sz ikláról alázuhanó patak csobogását 
I llatosan bólogató színes mezők virágait  
R ózsakertek későn nyíló hamvas bimbóit 
Ó vatosan lépkedj az őszi száraz avaron 
Zs  ibong-csivitel vándormadarak serege 
Á lom és valóság így keveredik szívemben 
K incsem megannyi mind féltve megőrzöm 

 

 
Őszi holdfény 

 
Ő szi holdfény sugara csillog a sima víztükör tetején  
Sz irmai a fehérrózsának halomban hevernek az út mentén 
I llatos fenyőfák lombjai suttognak a sötét erdő szélén 
R ejtélyes tündérként lebegnek a mélykék tó közepén  
Ó vlak és féltelek alvó tested rásimul az őszi avarra 
Zs  ámolyod aranypántja ráragyog hamvas arcodra 
Á lmod őrzöm ezüst szelencémet hét lakatra zárom 
K áprázatos szemed ébredő hajnalpír-fényét alig várom 


