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Kozma László 
 

Az igazi művészet elkötelezett, 

kapcsolódik nemzetéhez, 

környezetéhez 

(IV.) 

 

Séta 
 

A művész indul hóba és latyakba, 

Beleköhhent a téli alkonyatba.  

Lélegzete szivárványos pára, 

Megcsillan a színek barázdája. 

 

A hétköznapi valóság már ünnep, 

Ahogy a fák csodává lényegülnek. 

Mintha titkos lényüket lehelnék, 

A hókristály kicsapódó emlék.  

 

Sötét ágak alakváltozása, 

Fehér függöny hullámzik a tájra, 

Belőle egy mozdonylámpa villan. 

 

Mint a tavaszlombok suhogása, 

Bimbóval a rózsa piros ága, 

Hajnalfény a csillanó csalitban. 

 

 

Vasúti híd 
 

Hidak és robogó vonatok, 

Vas és fa a technikai formák. 

A távolban gyárfüst kavarog, 

A pillérek a messzeséget osztják. 

 

Lehelet az ablaküvegen. 

A láthatáron felragyog a kékség, 

A kémény füstje csupa sejtelem, 

Szivárványként születő reménység. 

 

Festőálom s mérnöki világ, 

Kemény mértan a part menti fák, 

Hajnalfényben felizzik az ég.  
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Piros zászlók, színes pántlikák, 

Az ágakon tavaszi virág, 

Összeforrjon az emberiség. 

 

 

Város 
 

A város most könnyű szín-falak, 

A háztömbök futó pillanat. 

Egyedül a szökőkút örök, 

Szikráztat bánatot, örömöt. 

 

A fűzfák ahogy kútra hajlanak, 

Lebegtetik a napsugarat, 

Lomb-hajukba fonva, mint szalag, 

A kút körül karcsú lánycsapat. 

 

Mozdulatlan, szinte alszanak, 

De figyelnek, dzsungelben a vad, 

Tűnő fényben ébrednek a tárgyak, 

 

A napóra hogy tovább halad, 

Hirtelenül felszikrázzanak 

S már felizzva magukra találnak. 

 

 

London 
 

Alkonyatfény. Elnézed a Temzét. 

Hullámán a Parlament dereng szét, 

Köveit a folyó szerteszórja, 

Úgy lebeg, mint színes tavirózsa.  

 

Rózsák harca pirosan szikrázzon, 

Shakespeare dördül komoran és vádlón 

Éjfélt üt a Big Ben nagyharangja. 

Esküdjetek! Zendül Hamlet apja. 

 

Meghajlik a rózsa rózsaágon, 

A történelem szertefoszló álom, 

Ofélia jő a holdsugáron. 

 

Csillaggyémánt fehérlő paláston, 

Halvány fényben dereng túl a part, 

Megérkezik Mária Stuart. 
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Camille-nak 
 

Azt festettem, az egyetlen portrét, 

Amely fényes színekre bomol szét. 

Szertefutó arany mosolyodra 

Szirmot szór a bíbor tavirózsa. 

 

És a hajad lebbenése csillan 

Finom ívén a rózsacsalitnak. 

Ezer színné törik arcod titka, 

Ezer vonal az egyetlen minta. 

 

Az árnyalat, a szétfoszló, tömérdek 

Megteremti az egyetlen fényed, 

A tiszta színt, amely csillanás csak, 

 

Melybe a sugárzás visszaárad. 

Hullámgyűrű, ruhád fehér fodra 

A délutánt a kertben visszahozza. 

 

 

Kilátás a Louvre-ból 
 

A múzeumból a templomtetőre 

Kiárad a művészet levegője. 

Örvényében hatalmas rózsaablak, 

Hajló ágon zöld lombok fakadnak. 

 

Óriási virágcsokrot tartva 

A fatörzsek, színük sötétbarna 

És a házak tiszta éle lágyan 

Elmerül a fehér virágzásban. 

 

Mint hogyha a sétálóknak álma 

Zöld és fehér kavargássá válna, 

S az utca hosszát halvány házfalak, 

 

Ablaksorok osztják felszikrázva. 

Tetők fölött füstök gomolygása, 

S az égen kéklő felhők szállanak. 
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Nagyvárosi tavasz 
 

Tavaszágak piros utcasorban. 

Zászló, mint a lelkesedés, lobban. 

És zöldellő hajfonatok szállnak 

Sodrásán a színes napsugárnak. 

 

Megmarad a szürkéllő bulváron 

A táncosan tovaszökő lábnyom. 

Míg az élet, halkan keringőzve 

Átsiklik a tavaszból az őszbe. 

 

Aztán, ami lágy csomókba dermed, 

Hullanak a táncos téli pelyhek. 

Rajzolódik újabb körvonal. 

 

A havas ágak tornyosabbra telnek. 

Meghajolnak, s mint a könnyű permet, 

Dér szitál, és zúg egy vad moraj. 

 

 

Nem mozdulok! 
 

(Monet válasza, mikor az első világháború idején 

arra kérték, hogy a közeledő német csapatok elől 

meneküljön biztonságosabb helyre.) 

 

A harcok ellen kifeszíti vásznát, 

A béke és a remény vitorláját, 

Pergőtűzben színes napernyőket — 

Alkonyatban srapnelek esőznek. 

 

— Nem mozdulok. — A szó mindent áthat, 

Hirdetik a lengő fűzfaágak, 

Mert a festményt nem törhetik össze, 

Rózsa védi és a fák göcsörtje. 

 

— Nem mozdulok. — S villámló ecsettel 

Fénytörést és halk hullámot fest fel, 

Amely dörgőbb, mint a tenger árja. 

 

— Nem mozdulok! — Aranyfényű reggel 

A létezésnek új napja dereng fel, 

Ahogy égre száll a művész álma. 

 


