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Kozma László 
 

Az igazi művészet elkötelezett, 

kapcsolódik nemzetéhez, 

környezetéhez 

(III.) 

 

Napsütés 
 

Napsütésben áll könnyű alakja, 

Esernyőjével fölfogja a fényt,  

Könnyű árnyék borul rá az arcra 

Az emlékezés végső titkaként. 

 

Mert ragyogni látja a világot, 

A napsugárban felizzik a rét. 

Álmodik, vagy ő lesz a te álmod? 

Szétfoszlana, ha megérintenéd? 

 

A selyemernyő már a nap korongja, 

Mely fényeit és árnyékait osztja, 

Megteremtve örök jelenét 

 

a csillanásnak, amely eltűnő csak, 

a pillanat a festményedbe olvad. 

Tovafut, hogy így legyen tiéd. 

 

 

Rózsalugas 
 

Ki alszik itt? Elborítják a rózsák 

A házat, amely már álom-valóság. 

Rózsaszirmok, mint pirosló ajkak, 

Amelyeken szerelem fakadhat. 

 

Mert csupa, csupa újult ámulás van 

Fellegekben, fényes napsugárban. 

A kerti pad, az elsuhanó árnyak, 

Melyek barna ölelésre várnak.  

 

Meghajló ág, s fehérlő ruhában 

Lassan lép a nyári hóhullásban 

Ködfoltok és álmok messzesége. 
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Az egyetlen most ezer szín varázsa, 

A tavasznak szüntelen újulása, 

Mely a tiéd s nem a tiéd mégse. 

 

 

Szénakazlak 
 

A láthatatlant csapdájába fogva 

Fölizzik a sárga szénaboglya. 

Ezt keressük: az egyetlen egyet, 

A sugarat, mely mégis megjelenhet. 

 

Amit látunk, szertefoszló fátyol. 

A színek mélyén az egyetlen lángol. 

Nem tárulhat fel soha a titka, 

Bár ezer színt szikráztat a prizma. 

 

Fehérsége suhanó vitorlák, 

Az árnyalatot hullámok sodorják, 

A látásod lesz, ami eltakarja. 

 

De fellángol a bíbor, aranybarna, 

Föloldódik egy-harmóniába, 

Sárga örvény, elragad a tánca. 

 

Fák a folyóparton 
 

A kerek lombú fák hogy kavarognak. 

Fatörzsük a világ tengelye. 

Végtelenbe szalad a folyópart 

Tükröződik, szinte egy vele, 

 

A világ és a mása a folyóban, 

Mindegy talán, hogy helyet cserélnek? 

És örök élet van az elfutóban, 

S a tükörkép az egyetlen lényeg.  

 

A teremtés ritmusára vált át 

Vonulásuk, s úgy vetíti árnyát 

S a folyó, az egy-hullámú Léthe 

 

Mély nyugalmú tükrén egybeérnek, 

És arcodat, egy helyben forogva 

Fényes örvény, megőrzi a sodra. 
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Tavasz 
 

Átmenet. A színek és a formák, 

A jégtáblát friss vizek sodorják. 

Kristályvilág, repednek az élek 

S már szétfutnak hullámgyűrűzések. 

 

Halványkékben narancsárnyalat van, 

Lágy sóhajtás a szellő-szavakban. 

Tavasz köszönt, apró rezzenések 

Finom árnya kibomló levélnek. 

 

Mind először tárul a világra 

Kis madárszem és bokrok virága, 

Születő szín és a csipogások, 

 

Kürtszóként zendülő aranysárga, 

Halványabb zöld, s a lányok hajába 

Egy piros ív könnyű pántlikát fon.  

 

 

Jégzajlás 
 

A jégtáblák, mint fehér tavirózsák, 

Élük ahogy százfelé hasad, 

A folyóban lefelé halad. 

Lényegüket fehéren hordozzák. 

 

Torlódik az idő-pillanat 

Sötét parton, mint az ezredévek. 

Megindulnak könnyű csevegések, 

Elhasadnak percek és az órák. 

 

Fénysugár és kerek óralap. 

Karcsú árnyék, mutató szalad, 

A fa törzse kettőbe törik. 

 

Kéklő kristály rózsaszínbe forr át, 

A sorsodat jégtáblák sodorják, 

Érckristállyá így tömörödik. 

 


