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Bognár Stefánia  
 

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” vízét 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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 „…a hontalan szelek varázsa”  
 

„Fel a hegyre” és „le a völgybe” 

„ismeretlen országokon”, 

mindent hátrahagyva, feledve 

részt venni a vadászaton! 

Űztem már aranyszarvasom, 

mint csodaszarvas után futva 

kalandos reményű nyomon 

találtak őseink új honra. 

 

Hunor, Magor ünőt kergettek 

át erdőkön, át lápokon. 

Rabolt nőkben asszonyra leltek, 

— regélték a krónikások —, 

származtak hunok, magyarok. 

Valóban igaz-e a monda? 

Azt a tényt nem vitathatom: 

vagyunk, több, mint évezred óta. 

 

Rátérve saját életemre: 

loholtam ingoványokon 

a költészet után eredve. 

Vitt az álmom, akaratom. 

Utolértem? Nem is tudom! 

De más sem tudja, más sem mondta. 

Mégis, ha tárom ablakom, 

felláthatok a Parnasszusra. 

 

Ajánlás 

 

Csalfa ünő! Varázslatod 

a „hontalan” szél felénk fújta, 

népek, egyének utadon 

üldözve találtak otthonra. 

 

 2019. július 29. 

 

 

 

Margit 
 

A tanárképzés Szombathelyen 

napjainkban hatvan éves. 

Ő nem vesz részt az ünneplésben, 

nyomát adta éj csendjéhez. 

Munkája alapkő: élet. 

Tevékeny és fáradhatatlan 

lénye nem tűr sötétséget. 

Itt van, csak más dimenzióban. 

 

A sirályok is értetlenek. 

Elsőként tengerbe lépett, 

s most találgatják, hogy hol lehet, 

mire cserélt „tengerkéket” 

lelkesítője busz-népnek. 

Nem is olyan rég Indiában 

elragadták az élmények. 

Most itt van, más dimenzióban. 

 

Meghatott csend krónikánk helyett… 

Éledtek a történések. 

Felidézzük, hogy lelkesedett, 

holt betűt élvezetté tett. 

Oly gyorsan elszáll az élet! 

Azt mondaná, hogy mind oldottan 

legyünk részesei fénynek. 

Velünk van, új dimenzióban. 

 

Ajánlás 

 

Kedves Margit! Tenger kékje 

és szeretetünk mély álmodban 

békesség-adón fedjen be, 

így pihenj új dimenziódban! 

 

2019. július 29. 
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Egyeztetés 
 

Vedelem az almát és eszem 

az ásványvizet, bár tudom, 

nem pontos az egyeztetésem. 

Valójában nincsen bajom, 

csak szokatlan volt a napom. 

Átszálláskor a gyöngyöm szétment, 

de alá tartottam szatyrom. 

Sebaj, mellém áll minden képlet… 

 

Meglepetéshez gyűltünk csendben. 

A roskadozó asztalon 

a szendvicsek csak ígéretben 

üzentek nekünk csalfamód. 

Helyettük csodás falatok 

várták a delet s ünnepeltet, 

a dallal bekísért Tibort. 

A nyolcvanat felezte képlet! 

 

Euler segítette a versem, 

ezért nem vehették zokon 

s alapoztak előzetesen, 

javított a hangulaton. 

Ámultunk a „torta-habon”: 

Egy prímás volt, aki belépett, 

s mi túlléptünk önmagunkon, 

nem kellett sem kotta, sem képlet! 

 

Ajánlás 

 

Kedves Tibor! Túl nyolcvanon 

nem sokat változik az élet. 

Jobb kedvvel haladsz utadon, 

ha füledben dalol a képlet. 

 

2019. augusztus 2. 

 

 

 

Depresszió 
 

Ha túl az álom-nyaraláson, 

olthatatlan vágyat érzel, 

szabadságod még tovább tartson, 

végét nem éred fel ésszel, 

bizony, jobbik eszed vész el. 

Elmerülsz a depresszióba. 

Csúcsra járni nappal-éjjel, 

az kimerítő robot volna! 

 

Vendégekkel álomsugáron 

versenyt futni az idővel, 

szeretnéd, hogy örökké tartson, 

hiszen akit szíved kedvel, 

a hiánya majd’ földhöz ver. 

Olyan üres lesz minden óra! 

A kis ördög kérdést tesz fel: 

Mondanivaló meddig volna? 

 

Mit csinálnál, ha ugyanabból 

állna mindig az ebéded, 

még akkor is, ha kedvenced volt? 

Egyszerűbbel is beéred. 

Bánatba zuhanni vétek. 

Nézz változatos étlapodra; 

étvágygerjesztő sok étek. 

Depressziód rossz robot volna… 

 

Ajánlás 

 

Hercegem, hercegnőm, kérlek, 

tervezz a következő jóra, 

régi fények visszatérnek, 

mintha köd soha nem lett volna! 

 

2019. augusztus 4. 
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 „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, 

lét-igenlő 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 tovább adom, 

amint Tagore tanácsolta. 

 

Ajánlás 

 

Költő-herceg! Megfogadom 

az ismeretlen felé szállva, 

bennem dalod „tovább dalol” 

s abban, aki majd csendem váltja. 

 

2019. augusztus 5. 

 

 

 

 „Lájkok a fészbukon” 
 

Szól a dal: „lájkok a fészbukon”… 

Őseim, ha felneszelnek, 

bámulnak, hogy’ változott a hon, 

nem értik a magyar nyelvet. 

Más lett, mióta elmentek, 

új ritmusok, érzelmek, szavak 

nekik immár oly üresek, 

meg is spórolják a lájkokat. 

 

A „másvilág” itt van már, tudom, 

uralja a napos Földet. 

Merengünk a tűnt középkoron; 

s a jelenünk még furcsább lett. 

Agyunkból sokat elvesznek 

a gépeink, ellustítanak, 

feladatunk egyetlen lesz: 

naphosszat szórni a lájkokat. 

 

Bandukolunk sivatagokon, 

oázisaink kivesznek. 

A kút, forrás hiányzik nagyon! 

Előregyártott képeknek 

választéka adhat enyhet. 

Csillagösvény, vágtató lovak! 

Az emberek már elfelednek, 

robotként szórják a lájkokat. 

 

Ajánlás 

 

Drága Herceg! Útra kelhetsz, 

közben gondolkodnod nem szabad. 

Kérdőjele a létednek 

elvész, ha szórod a lájkokat! 

 

2019. augusztus 14. 


