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LÉNÁRT ANNA  
 
 

szerelemvallás 

 

szomorú szemem szivárványhártyája 

szennyes szavaktól szürkévé szilárdult 

századok szabályát szablya szabdalja 

szédítő színjáték szilánkokra szaggat 

szalmazsákba szenderültek a szavak 

szószátyár sziszegve szavatol szépet 

szökevény szaladj… szelídíthetetlen 

szégyenlős szívem szerelemre szabad 

 

 

Testedzés 

 

Ma eszembe jutott drága nagyapám, 

okos szemével kedvesen nézett rám. 

Sétabotját lócához támasztotta, 

orvos tanácsára hátát rogyasztotta. 

„Lyányom – hallottam halk, esdeklő szavát –,  

szakít a torna, nem mulaszt nyavalyát.”  

Ügyelve arra, arcom meg ne lássa,  

rekedt hangon mondtam: „Csak gyakorolja!” 

„Ebadta lyány! Tud ám még a vén bácsi…” 

Tétován mondta: „Nehízsígit neki!”  

 

 

Van nekem egy… 

 

Van nekem egy nagy kandúr macskám, 

dörzsölődik, ha rúzsos a szám. 

Vakarom a nyakát, 

felállítja farkát. 

Dorombolva lopódzik hozzám. 
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Dimenziók 

 

Eltévedt, titkolt gondolatok… 

képzelet szárnyán repül a vágy, 

másik dimenzióban rád vár 

egy csodás, titkolt álomvilág: 

 

ahol nincs jelen, múlt és jövő, 

ahol minden határ leomlik, 

ahol az vagy, ’ki lenni akarsz, 

ahol boldognak tudod magad. 

 

A reggel azonban elmossa 

az éj csodás képeit, viszont 

a szédítő éjszakának szép 

emléke örökre megmarad. 

 

 

gyász 

 

fehér koszorú  

apró sírhantot takar 

a bölcső üres 

 

 

Hit 

 

Panaszkodhatnék. 

Itt vagy ott. Most, csak neked. 

Inkább hallgatok. 

 

Inkább hallgatok,  

bár bömbölni szeretnék. 

Értetlenül állsz. 
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Értetlenül állsz. 

Miértekre nincs válasz. 

Isten nem felel. 
 

Isten nem felel, 

hitem próbára teszi.  

Hátam meggörnyed. 
 

Hátam meggörnyed,  

nehéz kereszt vállamon. 

Imát mormolok.  
 

Imát mormolok, 

kezem összekulcsolom.  

Végső szó: Ámen. 
 

 

Egy szál virág 
 

Úgy érzem magam, mint egy szál virág, 

kit letépek, hogy díszítse a lakást, 

miután megunták, kidobták a szemétre, 

hogy másikat szedjenek a helyére. 
 

 

félelem 
 

féreg túrja lelked 

láztól forró homlokod 

félek nem lesz holnapod 

fekete halált öleled 
 

 

hópehely 
 

apró hópehely 

nyitott tenyerembe hull 

markomba olvad
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Alma 
 

Éva almát nyújt Ádámnak; 

a férfi mohón kap érte, 

azt sem nézi, kukacos-e, 

nagyot harap a gyümölcsbe. 
 

hangot hall 

az égre tekint 

villámlik 
 

Még le sem nyelte, már tudta, 

az Isten ellen vétkezik. 

Élettudata fejlődik, 

testi vággyal fertőződik. 
 

zár kattan 

nehéz vaskapun 

tiltott hely 
 

Az ember egyedül maradt; 

ismeretlen előtt álltak, 

mezítelen testtel fáztak, 

Teremtőhöz imádkoztak. 
 

csak sziszeg 

a fán tekereg 

kísértés 
 

„Mit nekem egy álnok kígyó, 

csupasz lábbal eltaposom…” 

Éva arcán kacér vigyor: 

„Na, ugye, Ádám, megmondtam!” 

 
*** 

Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon: 

https://www.facebook.com/kortars.magyar/ 

https://www.facebook.com/kortars.magyar/

