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PETRES KATALIN  
 

Lenyűgözve 

 

A téli táj tündöklő tüllruhát öltött. 

Meghalt világnak tűnt a végtelen vidék. 

A túlsó parton érzelmes táncot lejtett 

a múltba hulló hófehér, szép messzeség. 

Éreztem, engem bámul az ismeretlen, 

nyirkos, ködös, sejtelmes, semmi, szürke ég, 

titkok tejfehér csodája csak csábított: 

keljek útra, vár az örök felfedezés. 

 

 

Beletörődve 

 

Sajog frissen kitépett sebhelyed, 

három magzatom hű kelyhe. 

Mint gesztenye védő burka, 

teljesített küldetése után 

ősszel lassan elsorvad, 

vándorútra keltél bennem. 

Életemért távozásra ítéltek. 

Isten veled! Nem kell majd 

fiaimnak bölcsőjük miatt 

vinni korán koporsómat… 

 

 

Reggelikészítés 

 

Bámul hajnali világnak csendje. 

Meghalt álmok tündöklő sejtelme 

valós ruhát kap kávéillattól. 

A család szendereg túlsó parton. 

Alakot ölt a kert és a vidék, 

érzelmes békét ünnepel a lét. 
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Hidegfronttól dideregve 

 
Fejtetőre állt, megkopasztott világ 

bámul be bambán párás ablakomon, 

homályos, ködös foltok az üvegen, 

az elmúlás kopogtat hidegen, 

a reményt meleg paplanba tekerem. 

 

 
Kötelék Ady Endréhez 

 
Eszméletem hajnalán, 

életem derekán, alkonyán 

visszhangzó örök sorok, szavak: 

Az Élet él és élni akar. 

Őrzők: vigyázzatok a strázsán. 

Jöttem a Gangesz partjairól, 

Hol álmodoztam déli verőn. 

Krisztus-kereszt az erdőn. 

Szeretném, ha szeretnének. 

  
Szigorú önvizsgálataimkor 

kacagva suhan el a szél 

a magyar Ugar felett. 

Vigyorog rám a disznófejű Nagyúr, 

mindig feltámad a muszáj-Herkules, 

finom remegések szítják az erőm. 

Újra és újra Új vizeken járok. 

Megriasztanak állat-hős igék. 

Oly szörnyű embernek lenni: 

Embernek az embertelenségben. 

  
Aggódó Ides-arcú Szilágyság, 

ott élt hajlott hátú nagyanyám, 

őt is Idesnek szólította Anyám. 
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Ha nem lenne... 

 

Kopár sziklákon 

szomjazva haldokolnál, 

ha nem lenne vers. 

 

 

Ima 

 

Olyan Noé kellene most nekünk, 

ki a Hit égi ormára hajót épít. 

Oda menthetné csoda életünk 

ordas bűnáradattól megvédni. 

 

 

Vívódás 

 

Mikor hevesen háborog a lélek, 

rapszódiát zongoráznak az emlékek, 

harmóniáért esdekel a kétségbeesés, 

feltárja örvénylő bugyrait a lét, 

vonagló ritmusra lüktet a halánték, 

felriadva megvakít az éles verőfény, 

jönnek felém vénhedt árnyak, 

hallgatag ábrándjaim elbújnak. 

 

 

Vallomás 

 

Az én hegyem a Gellérthegy, 

az én tavam a Feneketlen-tó, 

az én utam a Bartók Béla út, 

az én terem a Kosztolányi Dezső tér, 

az én folyóm a fenséges Duna, 

az én szigetem a Margit-sziget, 

Budapestért dobog az én szívem. 
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Szent fiú, aludjál 

 

Szép álmokat kívánunk 

Egymásnak, ha jön az éj. 

Napsütésről álmodunk 

Tél zord, fagyos sötétjén. 

 

Fény fia megszületett, 

Isten szent ajándéka 

Úgy, mint az ember fia. 

 

Angyalok köré gyűltek, 

Legendás jó pásztorok. 

Utat világító csillag 

Diadallal vezetett 

Jászolához híveket. 

Álmodtak megigazult 

Létről, miért Ember teremtetett. 

 

 

Csipkebokor-meditáció 

 

Csendem csiszolódó gyémánt 

Irgalom szökken szárba szívemben 

Pergő homokszemek az időben 

Kegyelemért gyarló bűneim 

Esdeklőn letérdepelnek 

Béke délibábja lebeg 

Oltalmaz bíbor alkonyom 

Kérdőjeleim tüskéi tompulnak 

Ott majd a Mindenen túl 

Reszketve állok mérlegre 

 
 

*** 

Irodalmi ajánló oldal a Facebookon: 

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


