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Az éneklő hajléktalanAz éneklő hajléktalanAz éneklő hajléktalanAz éneklő hajléktalan        
 

Ott ül naponta 
a nappal is kivilágított posta 
előtti tágas és forgalmas tér 
hol egyik, hol másik szegletén, 
a piszkos szatyrába 
gyömöszölt cókmókja halmán 
görnyedtté töpörödve, 
elcsüggesztően kajlán, 
mint aki védtelen maradt, 
kinek kezéből vértet, kardot 
a kegyetlen sors véletlene  
már végképp kiragadt, 
mint aki nem vár már 
megváltó víg napokra, 
erőt ércező éjjelekre, 
mint akiben az emlékek fénye 
elhevert lusta lomhán, 
a hajléktalanná semmiző lét 
viharvert kacatján, roncsán… 
 
És mégis, ahogy a minap 
borostás arccal  
s fátyolos hanggal 
csupa szívből énekelt, 
csenevész dalából 
éltetően a hit zenélt, 
és nem sajnálatért, 
nem féltő szánalomért, 
csak könyörgött 
egy kis türelemért, 
egy kis meghallgatásért… 
 
Megértő könyörületért 
esengett véznán is lüktető dala  
és azért, hogy úgy, mint valaha, 
szeretne újra légies lenni  
és velünk együtt menni, menni, 

tele táskával, szatyorral 
emberi szóért hazatérni, 
és jó lenne, ha megint a hajdani 
zárba haraphatna a kulcsa, 
hogy beléphessen újra és újra, 
abba az ölelő világba 
ahol fénylett hajdan számára 
szerettei szemének ikercsillaga. 
És, ha szabad perce akadna 
s ülhetne csendben, 
senkit se zavarva 
felhúzott térdekkel 
a puha fotelban, ágyban, 
és nem így, mint itt az utcasarkon 
a köpések fényétől szeplős koszban, 
kalandos terveket  
szőne váltig, 
és bízna bennük, 
hogy mind valóra válik, 
és nem tartaná fogva 
a kétségbeesés, a szégyen, 
amitől minden ember 
csak a semmi felé lépdel… 
 
Miközben dala  
rajtam átsugárzott, 
testem lúdbőr  
kúpokat bokrozott 
s remegő kézzel pénztárcámban 
az aprók után kotorásztam, 
ő tovább dalolva 
hozzám így fordula: 
„Jaj, ne keresse,  
lehet még rá szüksége, 
hagyja a nehezebb napokra, 
de szívből örültem ma  
és először, 
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hogy megszólított valakit  
e dalocska, 
hogy valaki végighallgatta, 
s amiről énekeltem, 
látom, meg is hatotta, 
mert e dalocskám az életem, 

ez számomra a kegyelem, 
s bár jól tudom, az életem 
inkább rémes, mint érdekes, 
üzenni azért mégis — hittel hiszem — 
minden napszentültig érdemes.” 

 
 

Radnóti üzeneteRadnóti üzeneteRadnóti üzeneteRadnóti üzenete    
 

Hiába rejti köd és vak homály, 
ki fényre szomjas, úgyis megleli, 
ködön s vak homályon is át 
a lelkét csordulásig teletölti. 
 
Erőltethetik bélyeges menetbe, 
még tömegsírba is belelőhetik, 
kinek a lelke ragyogón fényteli, 
annak hitét el nem földelhetik. 
 
Amióta világ e nagyvilág, 
a pribékeké a gyanú, kétkedés,  
a fény célja sohasem volt más, 
csak az életre gyönyörködtetés! 

 
KölcsönhatásKölcsönhatásKölcsönhatásKölcsönhatás    

 

Holányi Juliannának 
 

Képeiden felragyog 
a természet olthatatlan lángja, 
de az önmagára csodálkozást 
lelked  légies színjátékától tanulja. 
Mint ki nem szégyelli titkát, 
újra és újra 
belereszket az ámulatba, 
és önfeledt madárhangon dalolja, 
hogy egy hervadó virágnak, 
s egy lombját vetkező fának is 
van varázsa.


