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GYŐRI NAGY ATTILA 

  

Kié a szó? 

 

hagyom a napsugarakkal simogatni magam 

az ideges napi rutin darabokra szakad 

lassan rátalálok a fantáziára 

e kedvesen mosolygó ismerősre 

ki meggyújtja nekem a parazsat 

és neked viszi a szavakat 

felettem a szivárvány, szívem kitárt 

a természet hangja hozza a csodát 

s mikor megtalálom boldogságomat 

feltöltöm vele készleteimet 

kisimítom ráncaimat 

megcukrozom álmaimat 

szeretett, éber álmaimat 

 

hazug világnak mondom, hogy viszlát 

nincs e pillanatnál tisztább 

s mikor a percmutató is megáll 

kinyílik a mesevilág 

gyertek hát, tündérek, koboldok 

tanonc varázslók, bohócok 

mert tollam nedves már a tintától 

így hagyom szaladni a papíron 

most akkor alkotok 

vagy a nyugalmamért kapkodok 

szerethető állapot 

jaj, de szerethető állapot 

 

kinek ír most a költő, 

befeszült világot porrá őrlő? 

a pillanatot akarja megélni 

önmaga örömét keresgélve 

vagy neked akar mesélni 
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szavakkal játszani, regélni? 

kié a leírt pillanat tüze? 

ki mozzanatait megérezte 

vagy ki mohón olvasta 

kíváncsian értelmezte? 

remélem, a tiéd is, de várj 

most csak vonz 

e szép világ, vonz 
 

 

Mitől? 
 

Mitől mosolyog a szemem pillantásodra? 

A formák harmóniájától burjánzik 

az endorfin, mely átjár, 

mert egy apró csoda jött 

létre az élet vásznán? 

Mitől szép a szép? 

Talán színeidből ömlik belém 

az újra visszatérő remény. 

S ahogy játszanak a képzeletemmel, 

meséket festve a tájra, 

társammá szegődnek, 

hogy ne maradjak árva. 

Mitől szép a szép? 

Mitől melengeti testem puszta léte, 

önzetlen valósága, romlatlan bája? 

Maradok még egy kicsit, 

s lopok sugaraidból tengernyit, 

hogy felidézhessek belőle 

később is egy szemernyit. 

Lehet, titkod örökre rejtély marad, 

sose kapok választ arra, 

mi az, mi szépségedet adja. 

Hát csak csodállak 

szótlanul, de éberen, 

mámorosan, részegen. 
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Új életre kelve 

 

békés világnak küldtem meghívót 

földi létem hajnalán 

még csak a parton álltam 

s néztem ahogy bámul a táj 

egy még emlékmentes vidék 

várta érzelmes csókjaim 

s a tündöklő égbolt alatt 

önzetlenül szórt bókjaim 

 

életem derekán újra álmodok 

lemosva sok tisztátalan dolgot 

új ruhát adok a meztelenre 

megkérdezve tőle mi a fontos 

és bár jóval nehezebb minden 

mert meghalt az ártatlanság 

szürke árnyak kísértenek 

a világban megjelent a vadság 

 

de ami már általam alkotott 

célirányosan megtervezett 

komfortos formába öntött 

otthonossá teremtetett 

abba tudatosan bírok hinni 

mindennapjait értékelve 

csodáit átélve s megteremtve 

most már új életre kelve 

 

 

Kapocs 

 

egy simogatásban 

életre kelnek 

a világunk 

erői


