
 

Kamenitzky Antal 
  

ÁlomszonettÁlomszonettÁlomszonettÁlomszonett    
 

Hollószépség, ében pillájú asszony,  
sötét szobámban álomvillanás,  
kit álmodok ébren és hogyha alszom. 
Komoly, mint vallás, szép, mint vallomás! 
 

Öröm vagy gyász ékszerként illik hozzá. 
Sötét, mint verssor, melyre fény a rím. 
Futó felhők komolyságát fokozzák. 
Komor szépség életfám ágain. 
 

Ha elröpül, sejtés lebeg nyomában. 
(A csőre penge tolla bársonyán.) 
Ha várnám, késik s eltűnik korán. 
 

Úgy van közöttünk, mint egy más hazában. 
Emlék s csak hull az évek záporán. 
Időfolyók hullámzanak hajában. 

 

Ha feltekintekHa feltekintekHa feltekintekHa feltekintek    
 

A holdnak én a másik arcát látom,  
idegen erdő méri rám az árnyát, 
félelmetes az ismeretlen álom,  
megismerhetetlen az, ami rám vár. 
 

Mit siratnék, a múltam nem találom, 
s a pillanatnyit veszítem jövőmön. 
Innen vagyok vagy túl minden határon? 
Az örök némaság bennem dörömböl. 
 

A profilom aprópénzen sem vennék. 
Versem vöröslő lomb, amely lehull. 
Miért nem nyelnek el csavargó esték? 
 

A zsibbadt megszokás belém tanul. 
Magasságot kerestem gólyalábon  
s ha feltekintek, nincsen láthatárom. 

KülönösKülönösKülönösKülönös    
  

Ha nincsen út a mennybe, csillagokba 
s a pokol saját lángjain elég 
és lelke lakni kényszerül a holtat, 
kinek a dolga ott a temetés? 

  

Szerelem sincs, ma pusztán ágyék dolga. 
A könyv szeméten széltében lobog. 
A szél a versek olvasója volna? 
S ettől nem-olvasók a boldogok? 

  

Mi abszurdum, ne rántsuk azt a versbe, 
fantáziánk csak tükröt tart elénk! 
Jobb csobogni a megszokott mederben, 

  

tisztázza bennünk önmagát a lét! 
S amíg egy költő önmagát tagadja, 
a verset lopja, mikor közreadja. 
 

AranylakodalomAranylakodalomAranylakodalomAranylakodalom    
  

Arany láng, lengő, lüktető arany! 
Mosoly. Az ősz már felsepert levél. 
A boldogság borzong anyagtalan 
s a lélek mára új ruhát remél. 

 

Acél a villám, eltörik, ha vág, 
mert pajzs a jellem védtelen szíven. 
Ki élvezné a bűnök illatát?! 
A patyolat menny — élő intelem. 

 

Ó, mennyi év, hű tettek, halk szavak! 
Egyéni, védtelen történelem. 
Az élet néha himnuszt is szavalt 

 

s volt szégyen és dac is töméntelen. 
Most glória a festett ablakon! 
Ezüst könnycsepp, aranylakodalom… 
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Becsülni, igazánBecsülni, igazánBecsülni, igazánBecsülni, igazán    
 

Amíg még élsz, bizony, teszed a semmit, 
de mivé tesz a semmi tégedet, 
mikor még visszakívánnád a percnyit 
s felhő-takartan is a volt eget? 
  

Még élsz, de lassan elmarad az élet, 
mint futás közben kifújt levegő 
s azon töprengsz, vajon mi volt a lényeg 
tudásvágy, versek vagy egy szerető, 
  

családod vagy e rongy társadalom, 
melyben fészkelni nincsen is hazád?! 
A semmi partján nyílik alkalom 
  

értékeik becsülni, igazán. 
Míg bontogatnád lelked szárnyait, 
repülsz, mert épp kiszórják hamvaid. 

 
Csak hó világítCsak hó világítCsak hó világítCsak hó világít    

 

Kinek csak a hó világít 
s szegyig állott tűzbe’, 
felnyalábolt egy világnyit 
s tű fokába fűzte. 
 

Akinek csak hó világít, 
nem adventi gyertya, 
maga köré egy parányi 
tavaszt igazítna. 
 

Egy kevéske boldogságot  
próbálna szívére, 
amit vörös versre váltott, 
hadd cifrázza vére. 
 

Kinek már csak hó világít 
s fáj a szónak szépe, 
véges-végül kiviláglik, 
honnan lopta, tépte. 

FebruFebruFebruFebruárbanárbanárbanárban    
 

Az Úristen jó. 
kiírtja a rossz sorokat. 
Megfőzi a puliszkát, 
hagyja kevergetni a jelzőket 
és gőzölögve tálalja 
a szeretetet. 
 

A fenyők fehérben cipelik 
a telet. 
Néha leejtik 
puffanó képzeletem 
s a láthatáron 
felszögezik a szökni vágyó 
felhőket az égre. 
 

Az Isten és a fenyvesek 
a megnyugvás legszebb 
fegyverei. 

 

Itt maradtamItt maradtamItt maradtamItt maradtam    
 

Megmaradtam, mint a gond. 
Nem vadít a pillanat. 
Bolygókat nem forgatok. 
Nem rejtőzöm híd alatt. 
 

Homlokom nem hatalom 
és nem ajándék szívem. 
Nincs pompás ravatalom. 
Számmal Isten nem üzen. 
 

Pattintom a verseket, 
mint ősember a követ. 
Van, ki kedvvel sérteget, 
s aki gyűlölt, megkövet. 
 

Itt maradtam, mint a fagy, 
keményebbnek, mint a kő. 
Örök jég az akarat —  
csúcsaimon őrködő. 
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Csak a szavam suttogó, 
olyan, mint a puha sás, 
csendben elgurult golyó 
s cseppen, mint az olvadás. 

 
KKKKeserűeserűeserűeserű    

 

Piros gyümölcs a félhomályban, 
színét csak szinte képzelem 
(a képzelettel én komáztam), 
s képzelt színű az értelem. 
 

Közöny az óvó félsötét, 
kicsit duzzog, ha nevetem, 
tokjában tartja ékszerét, 
hiába mutatná nekem. 
 

Csaló a komisz képzelet, 
kifosztott ember csak legyint, 
vörös öröm kit érdekel, 
minek bolondít már megint! 
 

A hold és játszi csillagok, 
szép asszony vagy kacér leány…! 
Mint krónikás öreg vagyok, 
keserű, mint az óceán. 

 


