
KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

87 

KISS ANGÉLA (MIMANGI)  
 

Sugárzó 
 

Sugárzó apró fények  

csillogó virágszirmok 

ölelkező vidám színek  

pirkadatkor elillanók  

 

Csöndesen bóbiskoló 

fűzzel szegett part 

bágyadt ágain dúdoló 

kismadár szárnyalt 

 

Visszaszáll holnap is 

sóvárogva szívét adja  

és elhiszed magad is 

hogy a boldogság lakja. 

 

 

Szem 
 

Akadály egy porszem lehet, 

elronthatja kedvedet, 

elmerül a szemben rútul, 

még a szív is belefájdul. 

 

Akadály a füst is lehet, 

mérgezi a lelkedet, 

homályosan szárnyal tova 

szívet tépve... valahova. 

 

Akadály így a tűnődés maga, 

önbizalmad visszatartva 

lelket, kedvet, szívet ér, 

egy csukott szem... mit sem ér. 
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Égi lélegzet 
 

Lángruhában sugárzó  

fénye leng, hullámzó 

derűs kedvvel daloló 

zafír kővel ragyogó. 

 

Lélegzete kékes, zöldes 

felhő mögé bújik közben 

parazsa csak múló emlék 

édes csóktól őrizkedjék. 

 

 

Elefánt 
 

Elefántként volt egy álmom, 

megfestettem, ahogy látom. 

Sétálgatok a felhő felett, 

belátom a fényes teret.  

Előttem egy ernyős alak, 

mit áthatolnak a sugarak. 

Szelek szárnyán földet érek, 

majd még egy ernyőt kölcsönkérek. 

Ne is kérdezd, próbáld Te is! 

Álmodni jó idefent is! 

 

 

Szél szekerén 

 

Szél szekerén sebesen futó 

zord felhőkön kapaszkodó 

dacosan fagyos láthatáron 

a télutó száguld a világon 

nyomában a tavasz hóvirágon 

készül bontogatni rügyeket 

nap fényétől várva lendületet. 
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Bagolykapu 

 

Megérkeztél, látom, reggel, 

pedig mikor a hold felkel, 

akkor ébredek éji fényre, 

mikor eljön az ég sötétje. 

Tudósként a könyvet bújom, 

tudományom meg is osztom. 

Kéretlenül ne kopogj be, 

ha egér vagy: Tűnj el végre! 

Üres gyomrom nyikorog ma, 

nem is ettem tegnap óta. 

Ijesztgetni éjjel szoktam, 

pockokat is fogyasztottam. 

Zsiványságom ne bosszantson, 

kétségedet eloszlatom. 

Bagoly mondja kis madárnak, 

nem is lesznek versenytársak, 

fejjel nem a falnak mennek, 

régóta csak incselkednek.  

Csengess bátran, Téged várlak,  

nyílnak már a kapuzárak. 

 

 

Madárdal 

 

Leveles virágzó friss zöldellő ágán 

koszorút formázva rügyfészke rácsán 

kacagó nap a borongós télre legyint 

felragyogó fénybe a tavaszba tekint. 

 

Madarak éneke a széllel száll tova 

költöző társaikat így hívja vissza: 

Tél után a szív hazahúz a fészekbe  

megpihenve itt ess újra szerelembe! 
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Alkony 
 

A fényár a horizonton túl 

halványul 

hűs bársonyra pihenni tér 

földet ér 

a holdfény éjfátylat sző 

áttetszőn 

árad a békesség, a csend 

átrebben 

az alkony bíborárnya közt  

ezüstöz  

hullámzó szálain kutat rést 

békülést 

félőn életét úgy egybefonja,  

vigyázza. 

 

 

Álmaink nyomán 
 

Lassan lépdel  

bolyong 

tűnik a fénnyel 

borong 
 

hallgatag láng 

borzol 

reszkető árny 

kormol 
 

Lassan lépdel 

botlik 

tűnik a fénnyel 

oszlik 
 

álmaink nyomán 

idő homokporán. 



KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

91 

Bence 
 

Hangos vagy nagyon, Bence, 

mikor játszol kényeskedve. 

Elmondani félek neked, 

hogy örülök is én ennek. 
 

Mikor játszol nevetve, 

szépet látok a szemedbe’. 

Nagy csodákról álmodol, 

míg meg nem változol. 
 

Mosolyodtól szép a szemed, 

ettől fényes a tekinteted. 

Szólhatok-e így rád, Bence? 

Csendesebben! Így, hát persze! 
 

 

Gondolat 
 

Tükröződik, szikrázik 

harmatos fűben cikázik 

ezer felé szaladgál 

megállva csepp alaknál. 
 

Ütköződik, sugárzik 

szürkeségből kiválik 

ezer felé szakadnál  

megtorpansz, de haladnál. 
 

 

A fűst  
 

Törékeny láng kormot hord 

köréje könnyű párát vonz 

füstjében illan el a gond 

lobbanón lép vele a hold 

szemfényvesztő játékában. 


