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Fehér katáng 
 

A kék katángok erdejében 
fehéren állt, s magában, 
különcként élt a tarka réten 
sok társa víg sorában. 
 

A többi kék restellte is, hogy 
korcs családtag áll közöttük, 
bár közös volt a dajka-rét is, 
s egy ég fénylett fölöttük. 
 

A méhek, lepkék nem keresték, 
mert nem nyílt dús virága, 
megnevették a szomszéd füvek, 
mert nem volt barátja, társa. 

De én egy reggel rátaláltam, 
és megbűvölten néztem, 
majd gyorsan két kezembe zártam, 
s egész szívvel becéztem. 
 

Mert csupa kék közt nem kis próba 
fehérnek megmaradni, 
és árvaságunk súlyát hordva 
a sorsunkat elfogadni. 
 

És napról-napra hittel élni, 
s nem hullani a porba, 
de gazdag reményekkel nézni 
a távol csillagokba. 

 


