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 Múzsa és lant. 
 

 

P. Buzogány Árpád 
 

Őszi virágok 
 

Kattog a déli gyorsvonat. 

Szél cibálja kabátomat. 

Csillog az őszi délelőtt — 

újrafesti a létezőt. 

 

Sárgul a völgy, ahol lakom. 

Álmos a fény az ablakon, 

csöndes a kert s az udvaron 

őszi virágból nagy halom. 

 

Őszi virág a két kezem. 

Ölnyi virággal érkezem. 

Egész világot átfogom, 

mind a lábad elé dobom.  

 

 

Meleg ősszel 
 

Diófánk csupasz ágai között 

csillagot látok. Langyos az este, 

dédelgetően, szelíden langyos, 

mint érett nőknek hajnali teste. 

 

A völgyek fölött őszszagot hordoz  

a szél, párája illatos kása, 

a világ most már halk és békés lett, 

mint süldő macska dorombolása. 

 

 

Árnyak híznak 
 

Valamikor, egy esős hajnalon 

azt álmodtam, hogy hatalmas falon 

pillangó lengett, s mint könnyű pára, 

sötét kín tapadt tarka szárnyára. 
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Azóta is ezt a tompa árnyat 

látni vélem sok kis madár ványadt 

szárnyán, ha földre szállnak pihenni — 

sejtem, így hízik ma is a semmi. 

 

Nem tudom, hogyan hízhat, ha nincsen? 

Foltja ott ragad minden szép kincsen. 

Rátapad álmunk csillagfényére, 

ez a kétkedők magasztos bére. 

 

 

Kívánság, éjfél felé 
 

Valami könnyű, halkuló ének 

kellene fölénk az égre, 

létrát támasztani tetejének, 

 

onnan nézni le emberre, tóra, 

utakra, úgy tanítani 

minden tévelygő embert a jóra, 

 

nevetni napnak, búsulni ősszel, 

ha a erdők levetkőznek, 

remélni: ha ma nem, holnap jössz el.  

 

 

Hazafelé az őszben 
 

Sunyi szelek ablakot ráznak,  

csattogtatnak egy nyitott kaput, 

elűzik a macskát is, ami 

eddig a küszöbön meglapult. 

 

A te küszöbödről te űztél 

tovább, most hol is vetnék ágyat 

magamnak? A régi szerelem, 

fogyókúra után, elbágyadt… 

 

Nap elé kölyök felhők ültek, 

hűvös és rideg ez a tavasz, 

mint novemberi délután, 

mikor a fenyvesekben havaz, 

 

és meleg szobát áhítozik 

már minden hazafelé tartó, 
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alig várja, hogy ismerősen 

nyikorduljon a szobaajtó… 

 

Barátságtalan szél babrálja 

út menti fák lehajló ágát, 

az úton borzas macskát látok, 

rám néz, előttem futva vág át, 

 

nem csöppen most fény sem az égből, 

hogy arcomat fényesre mossa, 

apró szemű eső szitál rám, 

magas egeknek haragosa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ács Julianna 
 

Szélmalom 
 

Szélmalom nagy szárnyai nem forognak, 

áll a munka most, a vitorla megállt. 

Ám ha szél fúj, újraindul az őrlés: 

liszt, dara, derce… 

 

Dolgozott nyár-ősz idején a malmunk, 

korpa és liszt zsákba elrakva rendben. 

Az öreg molnár is alszik, lepihent. 

Jó kenyerünk lesz! 

 

 

Napsugár 
 

Napsugárban fürdeni csak emlék már 

őszi széltépázta napon. De messze 

még a tél! És tél esetén lehet még 

napsugaras nap. 

 

Jégcsapok házak ereszén a Naptól 

majd csorognak, és lepotyog egynémely. 

Ily időben óvatosan vigyázó 

közlekedés kell! 


