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Kozma László 
 

Az igazi művészet elkötelezett, 

kapcsolódik nemzetéhez, 

környezetéhez 

(II.) 

 

 

Téli ajtó 

Mme Monettel 
 

Egy kedves arc, s könnyedén odavetve 

Mint rózsaszál, piroslik a leple. 

Úgy áll ott, a derengő ruhában, 

Körülötte fehér hóhullás van. 

 

A szerelem valósággá válik, 

Kopogtat az ajtón, csöndben rád nyit, 

Vagy várja, hogy végre beeresszed, 

Fölolvadjon szíved, a fagyba dermedt. 

 

S ahogy lehullnak a téli leplek, 

A fákon zöld lombok énekelnek 

S a patak vize csendülve megárad, 

 

Mint a télben sóhajtó lehellet. 

A jégvirág egyszerre felenged, 

Ahogy halkan pattannak a zárak.  

A művész felesége 
 

Érkezik és távozik egyszerre. 

Nem tiéd a szépség győzedelme. 

Csak sejted, a könnyű havazáson 

Ecset alatt fehérlik a vászon. 

 

Hullik, mint az ismeretlen pelyhe, 

Színeidet elborítja szerte, 

Megszakítja ívét a körvonalnak. 

A pillantása, mely veled maradhat, 

 

A barnaság, amely megigézett, 

Akár kéklő tavaszi ígéret, 

Piros virág a téli rózsafákon. 

 

A pillanat csak, ami a tiéd lett. 

Egy érintés, a megremegő lélek, 

Ami örök a változó világon. 

 

 

Barna ragyogás 
 

Évszázadok sodrása partra hordta. 

A katedrális tündöklő, barna foltja 

Mint egy patak barna kavicsának 

Csillanásán napnak fénye árad. 

 

És a kapu okkersárga öble 

Harangzúgást zenget mennydörögve. 

De majd karcsún felszökell a fényben, 

Rózsaszín láng borítja egészen. 

 

Felderül az oszlopoknak árnya, 

Hajnalfényben halványkék és sárga, 

Megnyílik, hogy kapuján belépjen. 

 

Felderülnek a sötétlő árnyak 

Zengésében a harmóniának 

És keresztje megcsillan az égen. 
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Rózsaablak 
 

Rózsaablak, mely kinyílik máris, 

Felragyog a roppant katedrális. 

Hol fölszárnyal ezernyi imádság, 

Fény ragyogja az oszlopok árnyát. 

 

Rózsakapu, melyen majdan átlép 

Az ember, akár felragyogó árnyék, 

És a szirmok pirosan havaznak 

És fehéren izzik a rózsaablak, 

 

Ahogy szín lesz íve a körvonalnak. 

A létezésből halk bimbók fakadnak, 

Egyikük az utadra hajol. 

 

Híd lesz, melyen lépted áthaladhat, 

Sűrűbb a fény, kigyúl egy szénaasztag 

A frissen kaszált réten valahol.  

 

 

 

 

Camille búcsúja 
 

Mint egy rózsa, hajába tűzve szinte 

Szétfoszlik a szirmok könnyű íve 

Elmerülve örök némaságban. 

Vonásain derengő homály van. 

 

Búcsúzás és megérkezés színe, 

Mely magához ölel elveszítve, 

Pillantása szétszórva tiéd: 

Lombok őrzik és tavaszi rét. 

 

Jégzajlásban, alkony bíborában 

Folyóparton sötét fák sorában, 

Amelyekből könnyű ritmus árad, 

 

Érintése szellősuhanásnak 

Madárszava a lombkoronának 

Csillagsugár, amely mindent áthat.  

 

A roueni katedrális 
 

Mint tulajdon üvegablaka, 

Amelyen áthullik a fény, 

A templom most a sugárzás maga, 

Ahogy kirajzolódik könnyedén. 

 

Váltakozik nappal, éjszaka, 

Alkonyat és hajnali remény.  

Őszi köd és kazlak illata, 

Könnyű füst az égbolt peremén. 

 

Halvány pára most az Úr szava, 

Mintha virágszirom hullana, 

És a világ árnyalat csupán. 

 

A legelső nap lágy fuvallata, 

S a megszülető fényben gyúlna a 

Tégla tömbje lágyan és puhán. 

 

 

 

 

Körvonal 
 

A láthatáron cigaretta füstje, 

Szénakazal a szalmakalap. 

Megcsillan a hullámok ezüstje, 

Vitorlaél végtelenbe tart. 

 

Gyűrűzik a kerti tónak tükre, 

Kék vizében liliom fakad. 

Fény és árnyék vetül életünkre, 

Felizzanak a napsugarak. 

 

A festőecset világot teremt, 

Fűzfaágon meghajlik a csend, 

A bulváron lobogók lilája. 

 

Kavarog a városi tömeg, 

Hóhullás, egy halvány sziluett, 

Lágy körvonal pirosló ruhája. 
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Fénytörés 
 

Mi terem a színeknek határán? 

Mert a színből új színek bomolnak, 

Lényegébe mintegy visszaolvad, 

Könnyű szélben ellebeg a márvány. 

 

Földereng a művész látomásán: 

Sötét folt a hajós és a csónak, 

Hullámhegyen vágyak vándorolnak, 

Csillannak egy sirály szárnycsapásán. 

 

A hajnalnak narancsszíne lobban, 

Fölragyog a rózsaablakokban 

És a kapu kékeszöldbe mélyül. 

 

Liliomok csillannak a tóban, 

A vízesés fénytörése csobban, 

Szétválik és újra kiegészül.  

 

 

 

Kékség 
 

A halvány lepke-lebbenések 

Vitorlákon a színek, fények, 

A felület hullámzó síkja 

A hajladozó rózsainda. 

 

A szirom, amely csupa szín csak, 

A láthatatlan virágillat, 

A percek mind egyszerre nyílnak 

Kibomlanak és elvirítnak. 

 

A sirálysuhanás az égen, 

Elsiklik árnyéka, az ében 

Hullám dördül a sziklaélen. 

 

Örvénylik tajtékja fehéren 

És megvillan egy szoknya kéken 

A tengerparti napsütésben.  

 

Álom 
 

Diadalív a kerti út fölött. 

A ház csupán sugárzó sejtelem, 

Átcsillanjon a rózsaligeten. 

Ki alszik ott? Az álma mély, örök. 

 

Varázslatát bár meg nem töröd, 

Teljesebbé festheted az álmát 

A derengő, rózsaszín sugárzást 

S a tó tükrén elmélyül a csönd. 

 

Mint egy csónak elsuhanó árnyát, 

Ruha kékjét, ernyő ragyogását, 

Melyen csupán szűrődik a színfolt. 

 

Vitorlát, amely fehéren száll át, 

Fested a fűz mélyre csüngő ágát, 

Tavirózsa tükrözi a titkod. 

 

 

 

Változás 
 

Van-e világ, vagy csak változás van? 

Mi örök a változó világban? 

Örök csak a változás maga, 

Hajnal s alkony lágy sugallata? 

 

A tengeren elsuhanó csónak, 

És már árnyak árnya a való csak. 

Halvány kékség, mélységnek reflexe, 

Ruha fodrán hullámzik egyszerre. 

 

Mi az, ami kiegészít végleg, 

A szerelem, amely teljessé tett? 

De hajnalban szétfoszlik az álom. 

 

S az ég-azúrba amely beleégett, 

A körvonal, a kemény sziklaélek 

Föloldódnak alkonyi sugáron. 

 

 


