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P. Buzogány Árpád 
 

Amikor fáj a kedves 
 

Fénytelen szemedbe most hogyan rajzoljak bele csillogást? Fázós ujjaid vajon 

meg tudnám melegíteni? 

Hogyha volna hatalmam, apró csengettyűket ráznék, mikor megébredsz, 

hogy szebbek és talán különlegesebbek legyenek az első perceid, amikor a fényre 

bámulsz. Virágzást parancsolnék az akácoknak, hogy a szél feléd lebbentse illa-

tukat, amikor kilépsz az ajtón. Beleragyognék, bő fénnyel, minden tócsába, ami 

mellett elhaladsz, hogy azzal is megörvendeztesselek. Madarakat kérnék, hogy 

a kerítésre üljenek a környékbeli fákról, amikor tele torokból énekelnék szerel-

mi dalukat tavasszal. 

A kis tavakban, amerre sétálsz, halak villannának, és méhek zümmögnék te-

le a délutánt. Mentát és kakukkfüvet dörzsölnék az apró kövekre is, amikor le-

ülsz a kertben, hogy illatukkal dicsérjék a fényes délelőttöt, hátha kedvedre 

lenne ez is. És erősebbre állítanám a napot, hogy kedved teljen benne. 

Szekérzörgést, báránybégetést, kakaskukorékolást vegyítenék a délelőttbe. 

Távoli harangszó, vízcsobogás hiányzik talán a délutánból. Meg langyosodó 

szél, bőrödet bizsergető meleg, hajadon játszó, szűrt fény is. Hegedűk szava, fu-

rulyák tompa szólása, gitárszó visszhangja, apró kövek koccanása.  

Amikor felül a nap a dombok tetejére, kávéillatú beszélgetésekkor lesném 

szavad. Kiskutyák hízelgő odabújásával, porcelánpoharakhoz koccanó kanál 

csendülésével keresném a kedved. Puha lábtörlők, vastag szőnyegek érintésével 

hajolnék talpad alá, minden lépésedkor.  

És ha fáradtság üli meg az esti órád, mézszínű teát vinnék neked, hogy elül-

dögélhess a terasz csöndjében. Lehalkítanám a madarakat, a rikácsoló szajkót, 

a fakopács szorgos hangját, hogy csak a sündisznó halk motoszkálása jusson el 

füledig.  

Vastag takaróval bugyolálnálak melegségbe, ha már szemeden látnám, hogy 

jönne a könnyű álom. Mesét mondanék királyfikról és hercegkisasszonyokról, 

hogy kedvet kapj a szép álomhoz. Vagy fél lábon ugráló óriásokról, csalafinta 

kópékról mondanék történeteket, hogy megnevettesselek.  

A hajad simogató mozdulatokból kiölnék minden mohóságot. Tenyeredbe raj-

zolnám a nyugodt álmok kulcsát. Gyertyát gyújtanék, hogy gyönge fénye mellett 

könnyebben áthajolj a mából a végtelenségbe. Abba a pompás birodalomba, ahol 

gyermekként is kószálhatsz. Harmatos ösvények vezetnék álombeli utad. 

Bőrödre virágokat rajzolnék álmomban, és kedves szavaid hieroglifáit, ami-

ket csak ketten fejthetnénk meg.  

Puha papucsodat ágyad mellé készíteném, reggelre friss virágot hoznék ne-

ked, gondosan leráznám róluk a harmatot.  

Hogyan lehetne átfesteni a világot, hogy szebbnek láthasd? Mivel ébreszt-

hetne a hajnal, hogy langyos álmokba visszazuhanj? 

Tenyered melegéből kivirágzik-e még a mosolygásom? Fanyar napok árnyéka 

megül-e még arcodon? 

Nyers erővel összetörhetném-e a kedvetlen napok páncélját? 
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Nem tudom, mikor csörrennek jobban a láncok, amik hozzád kötnek.  

Nem tudom, van-e jogod már azt is meghallani? 

 

2020. április 13. 

 

 

Lealvó tűz mellett 
 

Hol lehetsz, merre jársz, kinek kacagsz ma este? Mások tüzénél melegedsz-e 

vagy fázósan összehúzódva nézed a fénytelen eget? 

Átfordult már az idő egy újabb napba. Vége a jövés-menéseknek, elhalkultak 

az udvarokon ülő nagy társaságok, a leégett tűz parazsát bámulva meglassúdik 

a mesélőkedv is, az el nem mondott történetekre némaság borul.  

Kihűl az étel a lábasokban, ital marad a poharak alján, cigarettafüst tévelyeg 

a félig leégett csutakok füstje körül. Harsányabbnak tűnik a lejátszókból szóló 

zene, hűvösség lapul a kabátok alá, zsebre dugott kézzel ültök és egymástól vár-

játok, hogy felszabadult kacagás űzze el a percnyi csöndet.  

Cipők talpára tapadt sárként ragad meg a döbbenet az arcokon, a szemek-

ben. Pergő ritmusú társalgás illúzióját fújja el a szél, kerítések torz árnyéka fu-

ra élmények látványát vetíti elétek. Az épületek közötti döbbent csendben ku-

tyaugatás, autózúgás fészkelődik, helyét keresi néhány ki nem mondott mondat. 

Eltelt az ideje, vélheti bárki, pedig a megcsöndesedett emberek nem saját ma-

gányuk zárkáját képzelik, hanem, mástól várva, felszabadult kiáltásokat, önfe-

ledt kacagásokat remélnek hallani, pedig csupán félbe maradt történeteket kel-

lene kiegészíteni, végigmondani, végighallgatni.  

Sápadt lángszínű gondolatok előzik meg a mozdulatokat, visszagörbített lá-

bakkal ülni fegyelmezetten, vagy az ének ritmusát dobbantani inkább, de elhal-

kulnak a jókedvű bekiáltások is. Tányérkoccanás, poharak billenése, kihúzott 

dugók tompa hangja uralja már az éjszakát. Nyakig összegombolt kabátban ül-

tök még, senki nem mondja ki, hogy ez a tűz senkit nem melegít. Pedig volna 

még fa, amit rádobni, volna még kedv koccintani és énekelni. Tiszta poharakat 

kellene keresni, új énekeket elkezdeni, elfelejteni még egy darabig az elképzelt 

párnák puhaságát és takarók melegségét. Táncot kezdeni anélkül, hogy tudnád, 

más is beáll melléd. Visszaszorítani a régi nyarak estéinek hangulatát, ne ös--

szehasonlítani a ma estével, éjszakával.  

Vajon érdemes-e ilyenkor, éjfélkor új álmokba foglalni azokat, akik éppen ott 

vannak? Kell-e régi szépségét felidézni az álmos hajnaloknak, mikorra magára 

marad tán mindenki? 

Szemed, körmeid, kabátgombjaid csillannak a haldokló tűz reszketeg fényében. 

Álmodsz-e közben magadnak új holnapot? Baglyok vijjogásában lehet-e maradékta-

lanul felidézni az esti jókedv dagadó érzését? Vagy elég most álmosan pislogni, és 

kezed melengetni a kabátzsebben? Mindent láttató fényekről álmodni? Nem venni 

észre mások tántorgó lépteit, csak belegyalogolni az éjszakába, újra egyedül, haza-

felé. Valami ismerős otthonosságot keresni, legalább holnapra.  

 

2020. május 2. 


