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Az örök telet magunkbanAz örök telet magunkbanAz örök telet magunkbanAz örök telet magunkban    
 

Mi, akik régen volt 
telet hordunk 
magunkban, 

hányszor idézzük 
puha bársonyát, 
ólomszín egét, 
csattogó faggyal 
járó hajnalát, 
hirtelen támadó 
hófergetegét. 

 

Szívesen mesélünk róla 
— ha van kinek —, 

elmondjuk, 
hogy sosem volt 

akkora és olyan szép a hó. 
Ha egyszer megrepedt 

odafenn a bolt, 
napokig hullt, 
csak hullt, s jó 
meleg, puha 
paplant terített 

— tenyérnyi pihékkel tömve — 
csodával telített, 

remegő gyermeki szívünkre 
s erre az öröktől fogva árva, 

didergő, fázó, 
dermedt világra. 

 
Immár régen volt telet 
hordunk magunkban, 
az egyetlent, igazit, 
a sosem feledhetőt, 
amelynek varázsa 
egy életre elbódít, 
s odakinn már 

hiába keressük őt. 
 

Kik múló éveinket 
félve számláljuk, 
az örök telet 

hordjuk magunkban. 
 

2010. december 17.
 

JégenJégenJégenJégen    
 

körbe 
csak körbe 

futnak a görbe 
vonalú pályán 
magukban báván 

vagy falkákban járván 
egy helyben tipeg 
s nem pityereg 
pöttömnyi gyerek 
bár száguldoznak el 
mellette galeriben 
féktelen tinédzserek 

siheder lányok 
nem kell itt más ok 
egymásba fogóznak 
hangosan viháncolnak 
örvendenek az estnek 

még akkor is 
ha esnek 

s potyolják a popót 
lilára feketére 

csak húszezer a bére 
futhatnál te is zenére 
lendülne is a lábad 
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ütemre 
öreg vagyok 
mondod 

de hamisan cseng 
a hangod 
és csak azért 
nem ültem le 
mert bizony 
hűvös az este 

aki a romantikát kereste 
itt van már mind 

most andalogva ring 
egymás szemében elvesznek 

ők még azt hiszik 
örökre 

szerelmesek 
apa a pici lányát 

tündéri kisasszonykát 
vezeti féltve 
itt voltál hétre 

mégis szeppenten 
várod 
a párod 

talán megbocsát 
hogy mamlasznak bizonyultál 

s ma sem kaptál 
kölcsönkorcsolyát 

 

körbe 
csak körbe 

csalogatnak már 
engem is tőrbe 
a sodrás 
zsibongás 
a hangulat 

el nem múlhat 
s nem is halványulhat 

az emlék 
pedig milyen rég 

volt 
istenem 

mégis mintha ma lenne 

cingár legényként lenge 
ruhámban 

magam is jártam 
a táncom a jégen 

a szélben 
tükörré fagyott patak medrében 

de félre a nosztalgiát 
nézem az örömorgiát 

a színek pergő kavalkádját 
csendben állok 

hol mélyebb az árnyék 
mellettem néhány 
szülő áll még 
kik gyereküket 

várják 
kiknek szemén látom 
hogy ugyanazt a figurát 

ropják 
átszellemülten 

magukban mélyen 
amit csöppségük 
most próbálgat 

a jégen 
 

fussatok csak 
suhanjatok szépen 
pörögjetek merészen 
egykor majd szép 
emlék lészen 
ez az est 

ha magába szív 
a távol 

lehet az bármi 
s bárhol 

— Budapest 
Bukarest — 

tekinteted ha réved 
s tenyérnyi jégre téved 

eszedbe jut 
 

fut 
fut a láb 



146 Múzsa és lant 

legalább 
nem fázol 

csak égi meszelő jönne 
ki mindent fehérre 

mázol 
terítené csak kéjjel 

puha leplét az éjjel 
rátok 

örökre így marad- 
nátok 

 
Szováta, 2006. január 15.

 

Nem tartunk teletNem tartunk teletNem tartunk teletNem tartunk telet    
 

Ezután nem tartjuk meg a telet,  
hidegre nem szánunk az évből felet,  
s negyedet sem új tavaszra várva.  
Mikulás szán helyett szekéren járhat,  
s rén sincs, itt pergős lovak poroszkálnak. 
 
Ezután nem tartjuk meg a telet.  
Decembert, januárt s februárt lehet  
osztani a többi évszakokhoz.  
Évente tán kétszer is arathatunk,  
s lóhosszal nyúlik meg a boldogságunk. 
 
Ezután nem tartjuk meg a telet,  
bár olykor terítünk hófehér leplet,  
de nem takargatunk vele már semmit.  
Mint pállott testen a tegnapi inget,  
lám, viseljük összegyűlt vétkeinket. 
 

Szováta, 2007. január 12. 

    

VasárnapVasárnapVasárnapVasárnap    
 

Felkelsz és akkor még nem is enni, 
friss hóban hajnalban hegyre menni, 
nem szólni róla senki másnak, 
gubancos kutyát vinni el társnak. 
Baktatni hegyen-völgyön átal, 
bajszodon jéggel, zúzmarával; 
szemed a fátyolos fénybe kapdos. 
— Vajon ez a nap mit visz, s mit hoz? — 
Erdő mélyén őzekre várni, 
hegytetőn hosszan szálfaként állni, 
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patak hangjára lesni a jégen, 
reggeli pírra a derengő égen. 
Idefenn olyan fenséges minden: 
nyugalmad mi zavarná, nincsen. 
Ág se reccsen, a csend se csobban, 
tüzed kihunyt, lángod nem lobban, 
vágyad nem éget, nem mar a kétely, 
nem kezd ki belülről álnok métely. 
Előtted  nem áll oltár, sem fétis, 
Isten keze megérint mégis, 
s a magához ölelő táj máris 
egy hóval borított katedrális. 
 

Szováta, 2007. december 16. 
 
 
 

 
 

Ilyés András Zsolt 
 

HaikukHaikukHaikukHaikuk    
 

KavicsKavicsKavicsKavics    
 

Táltos az idő. 
Homokórából kiszórt 
alkatrész volnék. 

 

Kavics II.Kavics II.Kavics II.Kavics II.    
 

Gyermeki kezek 
parittyái vezetnek 
sikoltó táncba. 

 

ElismerésElismerésElismerésElismerés    
 

Megszültem versem. 
Ti kell felneveljétek, 
hogy nagyra nőjek! 

 

ReményReményReményRemény    
 

Fekszem a réten. 
Nézem, melyik felhőre 
fogok kiülni. 

KitartKitartKitartKitartásásásás    
 

Bánatra öröm 
épül, mint hangyabolyban 
a padlásszobák.


