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PETRES KATALIN  
 

Pillanatkép a kozmoszban 

  

Az univerzum végtelen színpadán 

árva bolygó biztos pályáját keresi. 

Szegény, még csak nem is sejti, 

mennyi márvány-arcú koldus lesi, 

rongyaikban szinte meztelenül, 

mikor fog egy kis semmiség hiánya 

csoda-módra szertefoszlani. 

 

 

Pulimhoz 
  

Mikor minden erőm elhagy, 

odanyomja szőrös kobakját, 

simogatom selymes bundáját, 

oldódik bennem a bánat, 

lyukas jövőm kitelik, 

szívem nyomása enyhül, 

ül hűen lábfejemen, 

rohanó időt megállít, 

elhagy minden panasz, 

titkos, örök kapcsolat. 

 

 

Pesszimistáknak 
  

Fonákját nézed a csodának, 

hiányos részét a pohárnak, 

összehúzod ablak függönyét, 

kizárod arany nap fényét? 

Nem látod a szivárványt, 

csak a színtelen bálványt, 

mit daccal magadnak alkotsz? 
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Önsajnálatban fuldokolsz: 

„… sóhajszéllel bélelt halk beszéded” 

beárnyékolja a szép lehetségest. 

Nemcsak sorvadsz, mint gyertyaszál, 

elsorvad melletted minden virág. 

 
 

Várja, gyermeke alszik-e már 

 

Végtelen vággyal várjuk a fényt: 

Áldott, szent este jövetelét. 

Rongyolódó hétköznapjaink 

Jojózó taposómalmában 

Araszolgatunk szédelegve, 

 

Gyertyáról gyertyára gyúl a fény, 

Egy vasárnapról a másikra 

Ragyog fel egyre erősebben, 

Mert egész évben ott a parázs 

Elmélyülve a lelkünkben. 

Kicsiny pislákoló, makacsul, 

Esdeklőn izzó, örök Remény. 

 

Angyalszárnyak lobbantják akkor 

Lángra, csillagfényt felidézve 

Sziporkáznak, szállnak szerteszét  

Ismerős dallamok szárnyain: 

Kisded született a jászolban. 

 

Emberből emberebbé legyünk… 

 

Még most sem késő elfogadnunk 

Áldott, megváltott jobbik felünk 

Rendületlen reményű létét. 
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Advent felé (2017) 

  

Tisztán szállt alá az égből 

a megifjodott Gondolat, 

hogy mámorosan örvendjen 

a mégis feltámadott Küzdés 

felvillanó apró szikráinak. 

A gyenge Parázs is több 

a fagyos, sötét Semminél. 

 

 

Ördögszekér-létünk 

 

Önmarcangoló óráinkban 

Rideg, kegyetlen gondjainktól 

Didergünk elhagyatottan. 

Örökkön örökké őrlődünk, 

Gázlókat kutatunk a folyón, 

Szélmalomharcoktól csüggedünk. 

Ezerszer feltápászkodunk. 

Kibújunk a szép, felkelő nap 

Ékes sugarában fürdeni, 

Reménymagvakat szerteszórni. 

 

 

Pünkösd 

/Akrosztichon/ 

  

Pompás pünkösdi rózsák 

ünneplik üdvösség áldását, 

néma szirmaikat bontják 

keresztény pirkadatra, 

örömünnep áradjon 

sérült, zord világunkra, 

derüljön az ég hálánkra. 
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Magányos mormoló 
 

Mára megrészegülten mámorba mételyült 

’mert megérdemlem’ világunk megkövült. 

Moráltalan, műmosolyú ridegségtől 

vacogó, virtuális valóságba veszejtve 

didereg digitalizáltan egy nemzedék. 

Megismeri-e Messiását?  

Mondd, menthető-e még? 

 

 

Mi a haiku? 
 

Cseppben a tenger, 

haikuban ott ragyog 

minden költészet. 
 

 
Áldás 
 

A barátságunk 

erejéből emberibb 

emberré lettünk. 

 

 

Csoda 
 

Ahogy a reggelt 

bearanyozza a Nap, 

engem az ihlet. 

 

 

Utazás 
 

Felkap az ihlet, 

igaz, magamhoz röpít. 

Más dimenzió. 
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Igaz barátaimnak 
 

Védőháló feszül 

életünk nyaktörő 

mutatványai alatt: 

szívvel szőtt,  

rugalmas szálait 

nem tépheti szét 

idő, intrika, 

fájdalom, távolság. 

Tudjuk, hogy vagyunk, 

leszünk egymásnak 

az örök gyermekek 

őszinte, szókimondó, 

biztos valóságával. 

 

 

Az író reménye 

 

Szakadék szélén 

egyensúlyozva billeg. 

Míg ír, addig él. 

 

 

Író-haiku 

 

Boldogan bolond, 

szavakkal varázsolok. 

Írok: így vagyok. 
 

*** 

Irodalmi ajánló oldal a Facebookon: 

 https://www.facebook.com/groups/irodalmi.reklam/ 
 

*** 

Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon: 

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

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

