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Ãnnº,�nºgÃnnº,�nºgÃnnº,�nºgÃnnº,�nºgyyyyºnyánkºnyánkºnyánkºnyánk����
 

Arcára már alig emlékszem, 
apró asszony volt, feketében. 
Senki sincs már, aki őt látta 
fiatalon, amikor ében 
 
haját mosolygó nap sütötte — 
de rég is lehetett, istenkém! 
Kacagni soha nem hallottam, 
nem láttuk megtörve, se gyengén, 
 
pedig rendszerek és háborúk 
könnyezték össze vidám szemét, 
négy nagy fiának erős hangja 
jelentette neki a zenét… 
 
Két világháború két férjet 
lopott el tőle és ölte meg — 
erős volt, mint annyi más asszony, 
aki csak akkor sírt, ha temet… 
 
Anna — szépen zengő név, mégis 
tele borúval. Fájó élet, 
fekete kendővel takartad 
tincseit, a szürkésfehéret.  
 
Fakó arca régi fényképek 
papírján sárgul évről évre, 
nem emlékszem meleg hangjára, 
nem emlékszem már a szemére… 
 
Másnak tudnám őt magamban, 
régi képét ha összetépem? 
Anna nagyanyánk így él bennem: 
apró asszony volt, feketében. 
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Ãugusztus�végeÃugusztus�végeÃugusztus�végeÃugusztus�vége����
 

Benőtte a fű az udvart, mire hazaértem. 
Sötét almafák néznek az égbe,  
hűvös csillagok pislognak le rám, 
a dombok tetejét sötét prémként 
ülik meg az erdők, szőlőlevelek fürdenek 
gazdag holdfényben. Alszik a falu, 
az enyém meg a tied is már, sápadt 
szemüket lehunyták a házak, a híd alatt 
szellő motoz, régi nyomunkat már 
elsimogatta a parton, hajad még vízszagú, 
illata érzik a párnán, és tenyeremben kihűlt 
                                                a simogatás. 

 
Álmos�nyári�nÁlmos�nyári�nÁlmos�nyári�nÁlmos�nyári�nóóóótºtºtºtº����

 
Nagyra nyitja ajtaját augusztus, 
megtelnek a völgyek melegével: 
sarjút szárít, izzasztja az embert,  
s ágon ringó gyümölcsöket érlel. 
 
Juhnyáj mellett kutyák heverésznek, 
szabadságot kaptak a juhásztól. 
Bokrok között tehenek kérőznek, 
álmos nótát énekel a pásztor. 
 
Napraforgó bólogat a szélnek — 
gazdák szerint ő a mező szépe. 
Hosszúra nő délután az árnyék, 
belehajlik a patak vizébe. 
 
Lopakodva, lassan jön az este, 
felül majd az utolsó szekérre. 
Dombok mögött, erdők karéjánál 
szétfolyik a vörös napnak vére. 
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ÁÁÁÁtlesve�kertlytlesve�kertlytlesve�kertlytlesve�kertlyuuuukonkonkonkon����
 

mintha csak helyretenné  
a szél a léceket 
lefekteti a földre 
lyukon néz kék eget 
 
keskenyedik az ösvény 
a kapu nyikorog 
az udvar világra tátott 
feneketlen torok 
 
mint libán zsíros tollú 
lecsúszik a cserép 
a bejövő szétrepedt 
mohos kövekre lép 
 
verébhad lett most úrrá 
lármás szemtelen nép 
kerítésre és csűrre 
jut belőlük elég 
 
vályúban zöld a víz is 
üres az itató 
kietlenség honában  
életünk az adó 

 
Ã�tó�esti�képeÃ�tó�esti�képeÃ�tó�esti�képeÃ�tó�esti�képe����

 
Kukoricalevelek fényesedtek a csöndben, 
homályba takarózott a falu. Odafent 
már csillagok szúrták át az éj leplét, 
a domb fölé hold emelkedett, hűvös 
nyugalommal pislogott le a tóra.  
Fűzfákat ringatott a szél, talpunk 
alatt csikorgott a nedves kavics, 
nesztelen szél simult a hátamhoz, 
lúdbőrös karral integettem a semmibe. 
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Odaképzeltelek a partra, világos bőrödre 
gyöngyöt fűzött a tó, nedves hajadat 
félresimogattam, és kezedet melengettem 
a tenyeremben. Kacagva táncoltál körül, 
talpad nyomát megőrzi majd a homok,  
elűzzük ezt a sápadt csöndet, ujjaim 
nyomán borzongás költözik izmaidba, 
és langyos a szájad, érzem áradó melegét  
nyakamon, vállaimon. A holdfényben  
tovatűnik a varázslat, beleborzongok, 
szilaj borok melegítik a testem, parazsak 
szítják a kedvem, hűvös a tó vize immár, 
lompos fűzek ringnak a parton, dús árnyat 
rajzol a holdfény, apró kavicsok villognak 
szemed helyett, és hideg harmatot könnyez 
az éjszaka. Keresem karod melegét,  
az ujjaid érintését képzelem arcomon, és 
egyedül nézem holdfényes tavon a csillagainkat. 

 
Gyöngy�ºz�esőGyöngy�ºz�esőGyöngy�ºz�esőGyöngy�ºz�eső����

 
Hová lett a szép szeptember 
dús illata? Fakó füvek 
tövébe hull a galagonya, 
ott csillog, mint nedves üveg, 
 
madár se szól már jó ideje, 
csend költözött erdők közé, 
köd ül hűvös vizek hátára — 
minden-minden már az őszé, 
 
ökörnyálon csillan a napfény, 
melegre vár bágyadt rózsa, 
gyöngy az eső cseppje pókhálón. 
Szívem a nyár nagy adósa.  

 
 

����
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Október�fºkó�énekérőlOktóber�fºkó�énekérőlOktóber�fºkó�énekérőlOktóber�fºkó�énekéről����
 

Arany az ősz a fénytől, 
derűsen kék az égbolt; 
hosszú, megfáradt esők 
miatt ilyen már rég volt.  
 
Színe veszett a zöldnek, 
fakó az egész határ, 
széltépázott az erdő, 
mint rongyos szárnyú madár, 
 
mégis gyümölcse piros 
vagy sárgul langymelegben. 
Csendes völgyeink fölött 
napmadár tovalebben, 
 
szárnysuhogását halljuk, 
nincs annak vége-hossza — 
fanyar énekét egész 
október visszhangozza.  

 
Fázós�szepteFázós�szepteFázós�szepteFázós�szeptemmmmberberberber����

 
Szél söpri szeptember végét, 
elfújja mind a meleget, 
letépi faágak ékét, 
szétdobál minden levelet, 
 
sárba gurítja az almát, 
szilvát aszal az ághegyen, 
s anélkül, hogy te is akarnád, 
ködöt lehel minden hegyen, 
 
fázósan csendes madarat 
ringat meztelen fákon, 
didergő csendesség maradt 
mára az egész világon.  
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Szél�citerázottSzél�citerázottSzél�citerázottSzél�citerázott����
 

Könny hull október szomorú szeméből, 
szétfolyik köveken, járdán, 
fakó szél kerget fázós madarat. 
Meztelenül és árván 
 
maradt ágak fény után nyúlnak, nehéz 
köd burkolja az utat, 
megkopott ösvény mellett bogáncs rezeg, 
csak a semmibe mutat. 
 
Vizes almák a híg sárba gurulnak.  
Napról álmodnak, meleg 
fényekről apró, rozsdásodó füvek 
s rájuk dús eső pereg.  
 
Kikericsekkel terítve a mező, 
lila ruhájuk ázott, 
hajnalban a szél bús dalt hatalmas 
bükkfákon citerázott. 

 
Meleg,�gºzdºg�őszMeleg,�gºzdºg�őszMeleg,�gºzdºg�őszMeleg,�gºzdºg�ősz����

 
Láttam az őszt ma. Szeleket 
küldött ki a mezőkre, 
fölénk ködöt kerekített, 
ő lett mindennek őre, 
 
számba vette az erdőket, 
lombjai hová tűntek, 
mezei bokrok ágain 
madarak mért nem ülnek, 
 
adott nekünk most gyümölcsöt, 
s melegét visszakéri, 
nélküle nem is lehetne 
gazdagságot lemérni.  
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Ősz�elhºgyott�tornácokonŐsz�elhºgyott�tornácokonŐsz�elhºgyott�tornácokonŐsz�elhºgyott�tornácokon����
 

Rozsdás a fű és fázósan ülnek 
az almák a fák alatt, 
bádogcsatornák alján megcsillan 
a kevés fény, ami maradt, 
 
kutyalánc zörren kapucsattanás 
helyett tágas udvaron, 
gyümölcsillatot nem hordoz a szél, 
esti helye száraz falomb. 
 
Ki énekelne itt vidám nótát, 
régmúlt gazdákkal ki rokon? 
Ványadt őszlegény egyedül alszik 
elhagyott tornácokon. 

 
Ősz�dºlº�szólŐsz�dºlº�szólŐsz�dºlº�szólŐsz�dºlº�szól����

 
Szűk ablakok sárga szemein 

köd ma az álca, 
hajnaltól a szél az erdőben 

ősz dalát játssza. 
 

Könnycsepp hull bő tócsák tükrére, 
s micsoda szégyen, 

rózsáknak fonnyadt szirmát félti, 
hogy el ne égjen, 

 
pedig régtől rozsdás… A világ 

vöröses bársony, 
ki védi meg, hogy az ősz foga 

többet ne ártson? 

����
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Őszi�énekbe�mŐszi�énekbe�mŐszi�énekbe�mŐszi�énekbe�meeeenekítleknekítleknekítleknekítlek����
 

Langyos szilvák ízét idézi 
október délutánja, 
sírós nótát zümmög a szél, ha 
nyár végi kedvét bánja, 
 
diók koppannak nagy köveken, 
fehér az alma húsa, 
ha az őszben megénekellek, 
mivel fizet a múzsa? 

����
Októberi�szilvºOktóberi�szilvºOktóberi�szilvºOktóberi�szilvº����

 
Október rövid délutánja 
langyosítja az almákat, 
kopott levelek között a nap 
hullt dióra kukucskálgat, 
 
völgyekben az érett szilvának 
illatát hordják a szelek, 
a macska kövön heverészget, 
az még ilyenkor langymeleg.  
 
Szőlő levét darazsak szívják, 
kaszálókon árnyék hízik. 
Szilvaízes üstök alatt ma 
pattogó, bő parázs izzik.  

����
Ősz�körme�kŐsz�körme�kŐsz�körme�kŐsz�körme�kººººpºrászikpºrászikpºrászikpºrászik����

 
Október kemencéje pirít 
mindent száraz-vörösre, 
köddel tömi a völgyeket, hogy 
madár csőrét bekösse, 
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szelet szabadít, esőt fröcsköl 
tarolt mezők földjére, 
erdőszéleket megfoltosít 
a galagonya vére. 
 
A langyos dél árnyékot hizlal. 
Ősz körme kaparászik 
a levélen, erdőből alkony 
lopózik háztól házig.  

����
ƒisszhºngzik�vidám�tücsökƒisszhºngzik�vidám�tücsökƒisszhºngzik�vidám�tücsökƒisszhºngzik�vidám�tücsökééééneknekneknek����

 
Hosszú lábú őszapó járkál a fák alatt, 
azt nézi, maradt-e gyümölcs még, jó falat, 
kezét már zsebre vágja — hűvös a délelőtt 
s hiába vár meleget, a nap a dombra dőlt.  
 
Kikericses kaszáló végében sárgára 
fakult bokrok ruhája, rajta dér szakálla, 
fülemben visszhangzik még vidám tücsökének, 
szél lengette ökörnyál szálai égig érnek.  

 
 
 

 
����

 
 

Péter Katalin: Ősz (I)



 

����
����Híres�mºgyºr�múzsák�Híres�mºgyºr�múzsák�Híres�mºgyºr�múzsák�Híres�mºgyºr�múzsák� .. ..����

 
Brºuch�Mºgdº�

 

Petőfi�SándorPetőfi�SándorPetőfi�SándorPetőfi�Sándor::::����
„Szeretlek,�Szeretlek,�Szeretlek,�Szeretlek,�kkkkedvesem…”edvesem…”edvesem…”edvesem…”����

 
 

CipruslombokCipruslombokCipruslombokCipruslombok����
 
Petőfi „koraérett” gyermek és serdülő ifjú lévén, szinte álladóan „szerelmes” 

volt, többnyire szállásadóinak korban hozzáillő kislányaiba, majd később, ván-
dorszínész korában már érettebb korú múzsákba (rendszerint idősebb komédiá-
sok élettársaiba), azaz magába a szerelembe. Az igaz érzelmeket ekkor még hiába 
kergeti, azokat későbbre tartogatja számára a sors. 

Első híres, már kiérlelt versciklusa sem valódi érzelemből született — leg-
alábbis az ismert tények nem erre utalnak. 

Köztudott, hogy 1844 tavaszán Petőfi Debrecenből Pestre gyalogol, és ott 
Vörösmarty, a Nemzeti Kör anyagi támogatásával kiadja első verseskötetét. Mi-
vel olykor a szerencse sem jár egyedül, szerkesztői állást is kap a Pesti Divatlapnál. 
Így ismerkedik meg 1844 decemberében laptulajdonosának kis rokonlányával, a 
15 éves Csapó Etelkével. Az akkor már országszerte ismert 21 éves költőnek 
megtetszik a kislány, és — szokása szerint — ennek az érzésnek néhány rövid 
versben is hangot ad. Mindössze ennyi történik köztük. Az újesztendő első heté-
ben a fiatal leány hirtelen rosszul lett, összeesett és meghalt. A család napokig 
várja, hogy magához térjen, mert szép arca nem veszti el üde színét. Minden hiá-
ba, a város legjobb orvosai sem tudnak segíteni. 

A költő ezeket a szörnyű napokat a családdal együtt végigéli. Bizonyára ez is 
hozzájárul gyászának eltúlzásához. A fagyos téli éjjeleken kigyalogol a váci úti 
temetőbe, órákat tölt a leány sírjánál. Barátai komolyan aggódnak érte, hiszen le-
fogy, étvágytalan, búskomor. A temetés után egy héttel a Pesti Divatlapban megje-
lenik négy sirató verse Cipruslombok Etelke sírjáról címmel, majd ezeket további 
harminc követi. A rövid költemények viszont valójában saját fájdalmáról, veszte-
ségéről, gyászáról tanúskodnak, hiszen a tragikus sorsú Etelkét alig ismerte. 


