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Bognár Stefánia  
 

Őrangyal 
 

Nagy hal eszi a kis halakat, 

az erős győzi a gyöngét. 

Őrangyal zokog a híd alatt, 

képtelen törölni könnyét. 

Nem csitul a zászlólengés, 

a komor, fekete sokaság, 

tisztelgő, keserű részvét. 

Ártatlanokon úr a halál. 

 

A hídon felül turistahad. 

Döbbentek, de kell a fénykép. 

Látni mozdulatlan darukat, 

némaságban ring a lég még. 

Távolabb old a feszültség, 

a szomszéd utcák zsivaja száll, 

sokak életigenlésén 

nem hagy foltot a gyáva halál. 

 

Felkészülés most a feladat, 

ne sérüljön meg az épség, 

munkálkodnak víz felett s alatt. 

Az apadást siettetnék. 

Hol a gyilkos? Hová vitték? 

Vajon menedéket hol talál? 

Hát külföldön átfestették, 

így is lerí róla a halál! 

 

Ajánlás 

 

Kapitány úr! Segélykérés 

nem hangzott el, azt tudjuk ma már. 

Volt telefon-törölgetés… 

De semmit sem titkol a halál! 

 

2019. június 12. 

 
 

„Az én dalom” 
 

„Százkarú szerető szerelem”, 

körül fon és „surran”, suttog 

s „ragyog” arra, ki kedves nekem, 

ha „az éj sötétje borong”. 

Ott ül a szembogarakon, 

tekintetek irányítója: 

a lényeg felszínre jusson. 

Szép szavakkal Tagore mondja. 

 

Az ő dala visszhangzik bennem, 

ugyanazt érzem s leírom, 

míg a világot megölelem, 

létigenlő feladatom. 

Aki barát, mind rokonom, 

mert rezonál a dallamokra, 

békén kísér az utamon, 

az igazat kutatja, mondja. 

 

A bölcsesség bennünk is terem, 

de ne nézzünk át azokon, 

kik akár nyugaton, keleten 

meditáltak magas fokon, 

lépdeltek a csillagokon. 

Dalukhoz élet volt a kotta, 

intelmüket továbbadom, 

amint Tagore tanácsolta. 

 

Ajánlás 

 

Költő-herceg! Megfogadom 

az ismeretlen felé szállva, 

bennem dalod „tovább dalol” 

s abban, aki majd csendem váltja. 

 

2019. augusztus 5. 
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„Őszbe csavarodnak fürtjeim” 
 

„Őszbe csavarodnak fürtjeim” — 

húszévesen is értettem, 

amikor még drága szüleim 

erősen, egészségesen 

tudták, megtaláltam helyem. 

Az ő hajuk sem volt még deres. 

„Egy gondolat” bántott engem: 

láttam bennük már az öreget. 

 

A pályakezdés szépségein 

boldog igyekezetemben 

a fény vibrált, és hogy vége nincs 

erőmnek, jó s örök minden. 

Ifjak közt telt az életem, 

az idő hiába törtetett, 

„örök fiatal” lehettem 

és lassan-lassan „örök öreg”. 

 

„Őszbe” csavarodtak „fürtjeim”, 

a kor nem állt meg felettem, 

„de ki bánja azt!” Múlt rétjein 

a virulást nem feledtem. 

Egyidősen „mindenkivel” 

vándorolok, ki voltam, leszek, 

— most örömben kihirdetem: — 

„örök fiatal” s „örök öreg”. 

 

Ajánlás 

 

Drága Tagore! Szükségem 

van rád, akitől a bölcselet 

árad felém az éteren: 

„örök fiatal” s „örök öreg”! 

 

2019. július 13. 

 

 

 

„Elszalad” 
 

Az ifjúság bátor, tettre kész, 

nem is féli, hogy elkopik, 

bár a vég tudata benne él, 

nem érti még a távolit. 

Csak nagy dolgokról álmodik, 

pedig több az apró feladat, 

míg az idő tűrni tanít. 

„Az élet oly gyorsan elszalad.” 

 

Az ifjúság mosolya merész, 

de lassan veszti bájait, 

illan a fény, forr a nagy Egész 

s minden atomja változik. 

Az ember, jaj, sokat veszít! 

Ne kuporodjon le. Nem szabad 

„a bánatot melengetni”! 

„Az élet oly gyorsan elszalad.” 

 

A mélázás romboló, nehéz, 

haszontalan keservein 

erőnk apad, de ez mit sem ér 

és már senkinek sem segít. 

Kies vidékek kertjeit 

járjuk, ültessünk virágokat, 

sok új szépség majd felvidít. 

„Az élet oly gyorsan elszalad.” 

 

Ajánlás 

 

Kedves Herceg! Tanácsaid 

józan észt ostromló szép szavak. 

Bízd hát reám értékeid! 

„Az élet oly gyorsan elszalad.” 

 

2019. július 25. 
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Newton és a papírcsónak 
 

Az alma lepottyan a földre 

és a folyók lejtmenetben 

visznek vizet a tengerekbe. 

Nem tehet kivételt egy sem. 

Papírcsónakon üzentem 

nem személynek, csak általában, 

véletlenül volt rajt versem: 

a publicitást megtaláltam. 

 

A barátom nehezményezte, 

hogy a patakot szennyeztem.  

Ám zúgó lett a csónak veszte, 

habfehérré vált a lelkem. 

Nobel-díjas költő egyszer, 

valamikor gyermekkorában 

papírcsónakot eresztett, 

játékos kedvét megtalálva. 

 

Amint örömmel nézegette, 

vihar tört ki nagy hirtelen, 

a boldogságát tönkretette. 

Gonosz tréfát látott ebben. 

Nekem legtöbb üzenetem 

magas égbe van adresszálva… 

Csónakom marad sértetlen: 

„felfolyó” vizét megtalálja. 

 

Ajánlás 

 

Newton Úr! Mély tisztelettel 

figyelmeztetem más irányra, 

amit nem lel a könyvekben, 

de szívek mélyén megtalálja. 

 

2019. július 26. 

 

 

 

„Földanya” 
 

„Termő testedből” csak „élettel 

és nem halhatatlansággal 

táplálsz bennünket”, emiatt kell 

ébren élned éjszakádat. 

Az ellentmondásosságnak 

számtalan jelét zúdítod ránk, 

ám mégsem fordítunk „hátat”, 

kiszámíthatatlan Földanyánk. 

 

Tagore óta szándékát sem 

tapasztaljuk változásnak. 

Tart az egyoldalú szerelem, 

dacára a tarkaságnak. 

Több árnyékot, mint mosolyt ad, 

nem hagy nekünk másik választást, 

örüljünk a cseppnyi jónak, 

mit néha odavet Földanyánk. 

 

A szép-rút aránya véletlen, 

hiányzik az igazság-mag. 

Elnassoltuk tán az Édenben? 

Kevés, ki érdem szerint kap, 

s az áldozat nem ágálhat. 

Hanyagoljuk el a kritikát! 

Értő fülhöz az el nem juthat, 

mert süketnéma a Földanyánk. 

 

Ajánlás 

 

Drága Mama! Nincsen szavad! 

Adsz is és megvonsz gondoskodást. 

Vár ránk a Hold túloldala, 

vagy kipróbáljuk a Mars-anyát? 

 

2019. július 28. 
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Ibolyák beszélgetnek 
 

Amíg egy ember közöttünk van, 

megdöbbent a szenvedése. 

Ha elmegy, fürdünk bajainkban. 

Villan-e fény értékére? 

Ne merüljön feledésbe, 

amit hozzátett az egészhez, 

nem sírvirágok kérdése, 

hogy legyőzheti-e a végzet! 

 

Igen, szóljon tovább is a dal 

magunkért és zengjen érte, 

aki költő volt s még fiatal, 

tolla csodákba kísérte, 

ki tehetségét felmérte. 

Alkotott magvasat, merészet, 

szépért szavát harcba vitte. 

Sújtott a felelőtlen végzet. 

 

Több nyelven írt, az angyalokkal 

nem lehet gondja beszédre. 

Várnak ők is hosszú sorokban 

irodalmi nevelésre. 

Küldik nekünk, legyen vége 

az igénytelen könnyedségnek, 

uralkodjon tudás fénye 

s a földünket kerülje végzet. 

 

Ajánlás 

 

Doktor úr! Vagy a segédje! 

lehet, a múltról nem beszélnek. 

Jusson eszükbe, kerékbe 

tört általuk kincset a végzet.    

  

2019. március 22. 

 

 

 

Programok 
 

Első ősz hajszálad megdöbbent, 

ijedtedben ki is húzod, 

aztán nem gondolsz már rá többet, 

míg nem jönnek újabb sorok. 

Majd festéssel próbálkozol, 

észleled: többlet-gondod van, 

a felfehérlő tő-csíkok 

eltüntetése lett program. 

 

Az első gyógyszert még kiköpted, 

mikor hányingert okozott. 

Mondták azt is, hogy holtodig szedd, 

másként alulról szagolod 

az ibolyát, ha elhagyod. 

Változás lett a létszámban, 

egyre több fajta a bogyód, 

szedésük reggeli program. 

 

Bár terem benned sok jó ötlet, 

hasznukat látni karod, 

mindig híján vagy az időnek, 

lehanyatlik már a karod. 

Sosem végzel, panaszolod. 

Nem a Föld forog gyorsabban, 

lassultál és erőd kopott. 

A tévénézés jobb program… 

 

Ajánlás 

 

Hercegem! Kortársad vagyok. 

Mint te, csetlettem-botlottam. 

Értek jobb és rosszabb napok, 

éltünk még ma is szép program… 

 

2019. március 14. 


