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VALKÓCZINÉ KATALIN (KAKTUSZ) 

 
A szeretet olyan virág  

 
Tudod, arra gondoltam,  

a szeretet olyan virág,  

amelyikről nem lehet tudni még, 

mikor az emberben kicsírázik,  

hogy milyen lesz a termés... 

Hogy gyönyörű a virága, 

az bizonyos, 

de, hogy végül a gyümölcs 

a határtalan boldogság 

vagy a végtelen szomorúság lesz; 

hogy a róla szóló film vidám  

vagy keserű lesz nagyon,  

azt még akkor 

eldönteni lehetetlen... 

De legyen ilyen, vagy olyan:  

mosolyt csalogató 

vagy sírást kiérdemlő a film, 

mindenképp szép,  

művészi alkotás, 

vidáman is, fájdalmasan is:  

öröm ihletője lenni az egyiknek, 

fájdalmas akkor,  

amikor kiderül a virágról, 

hogyha szép is a szeretet, 

de a tüskéi okoznak 

soha nem múló fájdalmat. 
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A legcsodálatosabb pillangó 

 

Tudod, arra gondoltam, 

a világ legcsodálatosabb, 

legtarkább, 

legkönnyedebb pillangója 

a picinyke gyermek, 

kinek a szárnyai könnyűek, 

mint a pille, olyanok, 

hozzá csak óvatosan szabad érni, 

nehogy a selyme sérüljön, 

szárny-szegetté váljon: 

ez a gyönyörű állapot 

minél tovább kitartson… 

mert az utána következő 

lehet kiábrándító nagyon, 

az ember ragad a földhöz, 

eltűnik a szépséges szárnya, 

mint a hernyó, csak araszolgat, 

mintha csak azért jött volna a világra, 

hogy feneketlen étvágyában 

felzabáljon mindent: 

közben emeli maga köré a falat, 

oda bebábozódik, 

persze nem jó úgy neki, 

de kijönni onnan tehetetlen, 

de csak addig, 

míg el nem jön az ideje... 

már-már azt hiheti, 

az életnek a rendje az, 

de talán az étvágya is rendeződik, 

a zárt falak közül is kiszabadul, 

a lelke újra csak pillangóvá válik, 

ha a fejlődésében 

a csodára képes szeretet megsegíti. 
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A szeretet szüli... 

  

Tudod, arra gondoltam, 

hogy az ifjúság alig, 

hogy megérkezik, 

mint kinek a dolga sietős, 

távozik máris, 

ragadja magával 

a gyökértelen szépséget, 

s az ember hoppon marad, 

se szépség, se ifjúság… 

ha a fiatalság tovaszáll is, 

de talán szépség van egy másik, 

nem csak az, ami az ő tulajdona, 

annak a gyökere mélyen van, 

azt nem rabolhatja el 

a rohanó idő, azt a szépséget 

a szeretet szüli: 

más az, mint az elsiratott ifjúságé, 

vissza azt nem hozhatja semmi, 

de ez a szépség nem játéka a szélnek, 

se mindenféle múló időnek… 

mint minden, ami véges, 

egyszer vége lesz 

az öregkornak is, 

ami magával sok csúnyát elvisz, 

de talán a szeretet okozta szépség 

megmarad akkor is, 

amikor az ember öregnek se, 

embernek se mondható már: 

olyan lehet az, mint egy csillag, 

ami az „én”, és a fényt, 

ami a ragyogást adja, 

azt a szeretet okozza. 


