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 Tibold Makk Szabina 
 versei 
 

 

Édesanyámnak 
 
Ki az, 

 Aki megálmodott? 
Aki nekem életet adott? 
Aki dajkált, 
Karján ringált, s 
megmászta értem 

 az Élet fáját, 
Ott engem kebelébe 

 rejtett, 
S elérte velem a 

 Holdas kertet, 
Ott fejemre csillagokból 

 koronát font, 
S a Tejúton velem 
lassan elbandukolt. 
Megtalálta a Nagy házat, 
Ott aranyfényből 
öltött gúnyát 
Ő az, Ő 

 Az Örök Anya! 
Légből, s éjből szőtt 

 a fátyla 
Élet-adó, meggyógyító, 
Utolsó álomba 

 ringató 

Éj 
 
Kettős hold függött 
lámpásként az égen, 
körülöttünk szétszórt 
gyémántként csillagok 
sziporkáztak némán, 
indigó bársonyán az 

 éjnek - 
 
Fekete tó tükrén 
lebegtem én, 
s felettem hangtalan 
suhantak a denevérek, 
mint lidércek, vagy 
árnyakba burkolt  

 démonok - 
 
Az álmok megmérnek, 
majd engem mind 
elkisérnek, 
titkos berkeibe a  

 Mindenségnek, 
hol egy pillanatig  
élek, 
 s halok … 
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Kérelem 
 
Had álmodjak 
Ősidőkről, 
Ősidőkben 
Őshazáról 
Ősök arany kard  

 markolatáról 
Erőről és 
Bátorságról, 
Soha meg nem 

 alkuvásról 
Táltosokról 
Világfáról 
Csodaszarvas agancsáról 
Napbaöltözött 

 Asszonyról, a 
Sztyeppék koronáját 
hordozó Inannáról, 
Vadlovak vágtató 

 hadáról. 
Álomjáró Turulmadár 
Óriás szárnyairól – 
Had álmodjak,  
ne kétkedjek, 
E világ rémálmára 
ne ébredjek 
Szememre Ősanya 
fátyla ne boruljon, 
S a hamisság 

 hangáradata 
végre megszakadjon! 

 

 

Hajnal 
 

Piros hajnal, 
Lángba borul 

 az ég alja 
 

Hőt nem áraszt, 
Hűs, harmatos 
az álmos föld 

 alatta 
 
Emelkedik a Fényadó, 
Aranyba önti 
lábainál a világot, 
s rózsaszínbe öltözteti 
az alvó leánykát, 
kit magukba ölelnek 
az ébredező 

 vadvirágok 
 
 
Életfolyam mellett 
Halál lírát penget, 
Majd a Holdkakas 
Ébreszti a sok 

 alvó lelket 
 
 
Szépség elszomorít – 
Talán mert mulandó? 
Ha „szépség igazság” 
Akkor mért lesz fakó? 



 

 

 

Hervay Tamás 
 

ARADRA TEKINTVE 
 

Nincs közt’ magyar, 
Vagy csak az van! 
Mondanunk kell szakadatlan! 
Felmutatnunk, fel az égre! 
Kik vannak ott? És mivégre? 
 
Mert ki itt van most, nem érti  
Mitől ember, mitől férfi  
E tizenhárom, s a többi?  
Nem lát lelket tündökölni. 
 
Nem néz mennyre, csak a földre. 
Nem érzi saját vakságát, 
Nem égbe vágy, csak a rögbe. 
Mert megölték magyarságát. 
 
Becsület, tisztesség, hála, 
Nincsenek a szótárába, 
Vagy ha, nem szívébe írva. 
Tekintete rég nem tiszta. 
 
Nincs hát magyar? 
Nincs hát ember? 
Életáldozni ’ki sem mer? 
 
Pedig jő még idő, olyan, 
– Tán éppen e’ pillanatban – 
Édes Anyát, Édes Hazát 
S benne minden hazánkfiát 
Mikor szívből kell szeretni. 
Életért élettel fizetni. 
 
Lélekkel meg kell hajolni, 
Arad felé kell mutatni! 
S feltekinteni az égre! 
Tudván tudva, hogy mivégre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reményik Sándor 
 

AKAROM 
 

Akarom: fontos ne legyek magamnak. 
 
A végtelen falban legyek egy tégla, 
Lépcső, min felhalad valaki más, 
Ekevas, mely mélyen a földbe ás, 
Ám a kalász nem az ő érdeme. 
Legyek a szél, mely hordja a magot, 
De szirmát ki nem bontja a virágnak, 
S az emberek, mikor a mezőn járnak, 
A virágban hadd gyönyörködjenek. 
Legyek a kendő, mely könnyet töröl, 
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. 
A kéz legyek, mely váltig simogat, 
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. 
Legyek a fáradt pillákon az álom. 
Legyek a délibáb, mely megjelen 
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, 
Legyek a délibáb a rónaságon. 
Legyek a vén föld fekete szívéből 
Egy mély sóhajtás fel a magas égig. 
Legyek a drót, min üzenet megy végig 
És cseréljenek ki, ha elszakadtam. 
Sok lélek alatt legyek a tutaj, 
Egyszerű, durva összerótt ladik, 
Mit a tengerbe visznek mély folyók. 
 
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, 
Míg le nem teszi a művész a vonót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


