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BORNEMISZA ATTILA  

 
Apró kiáltozások a békéért 

 

Zárjatok el minden készüléket. 

Ne szűrődjön más hang, csak madárdal! –  

Ezt mondom én, és kérem avégett, 

hogy a lélek és a ház is nyugalomban… 

Minek zúgjon a felderengő 

napfényben mindenféle lárma? 

A békességet, ha kéri a lélek, 

visszakérném, s ha lehetne, már ma. 

Minek tudjunk zavaros hírekről, 

mikor az égnek üde kékje 

nyugalmat fest, és madarat kelt, 

hogy a Teremtőt dicsérje? 

Miért nincs békés szózat, s csönd már, 

ahogy a lélek egyre várja? 

Miért van, hogy az ember, 

aki az élet koronája, 

ne szépen dúdolva dolgozhasson, 

hogy egyre szebb legyen a lét is? 

Miért nincs lelki békénk akkor, mikor 

állandóan azért könyörgünk? 

Mily szép a tavaszi reggel, 

mikor minden rügy kipattan, 

játékos kedvű, szélhangú rigók, 

zengik kis életük’ a parkban! 

S mindenütt, hol madarak élnek, 

s életünket zengik a fákon, 

jó volna velük dudorászni,  

hadd legyen létünk is mákony. 

Minek a sok szó, a rémület 

s akik hazánkat bántják? 

S nemzetközileg is nagy jó, 

ha szavuk a létről dalolják. 
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Ki akarhat békétlenséget 

és derűre borút a létben? 

Összeteszem a két kezemet, 

s ülök a gép előtt tétlen. 

A nyugalmat mondom, a szép cselekvést. 

Ellenségesek velem. 

Alkotni kéne, s dolgozni szépen, 

mikor a nap kél, s amikor lemegy. 

Nem kéne egymással szemben 

a szót, a mérget ontani: 

maradjon köztünk édes béke, 

ha rózsát megyünk oltani. 

Ha kezünk gépeken szorong, 

és csoda vár a kis szobán, 

Legyen kenyér, bor és békedal 

a világ napfényes ablakán… 

 

 

Orpheusz levele Eurydikéhez 

 

Eurydiké, nincs kímélet, bár 

Hádésztól perellek vissza téged, 

Hádésztól, aki könyörtelen, 

s a föld ölébe estél, kedvesem, 

Eurydikém, nyújtsd ki két karod, 

felhozlak még, ha akarod, 

tartson föl sötétség bokra, 

visszahozlak, te lángszínű szoknya! 

Eurydiké, már a pillanatban, 

mikor kimondlak, halhatatlan 

erő taszít le, hátranéztem, 

erőtlen a férfi, s ez nem érdem. 

Visszanéztem ma is, holnap is… 

Mit keresnél itt te magad is, 

Eurydiké itt minden asszony, 

nem kell már tűz, hogy megmutasson, 
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hamvas szemed pillája rebben, 

hogy mit nem szabad elfelednem. 

Bocsánatot sem kérek, látod: 

maradok – holtan is – barátod. 

De ne feledd, csillaggá válva 

nevünk ragyog az éjszakába’. 

Szétválunk, hogy majd összezárjon, 

s ladikjában elvigyen Kháron. 

Ne is figyeld gyors napok röptét: 

lent és fent is – találkozunk még. 

 

 
Az idő távlatában 

 
Az idő távlatában nagy koszorúk nőnek  

a föld ernyős arca fölé,  

övé a láthatatlan világ, 

fák kéredzkednek szívedhez és a jegenyék. 

Ne még, ne indulj el az útra, oda, 

ahol Léthe, a felejtés folyója ered. 

S akik felülemelkednek az időn, ott 

virágoznak e bátrak, a szépek – 

az Élet nagy színpadán. 

Talán ez is elég ok, hogy versemet rovom 

e felhőtlen, csapodár júliusban, és látom; 

az időben szalmakazlak nőnek, és befedi őket 

a szőke idő, s nő, egyre nő halaszthatatlan 

dolgod a Létben, hogy egészen kimunkáld, amit 

nem, és megmutasd, amit tenni akarsz. 

Te akarsz széppé válni, s megcsodálni azt, 

ami szép. A dombok lágy ívét, a versek aranyát, 

és a múltunk félrevágott sapkáját te viseld, 

oh, képzelet, ne szánakozz az időben, hanem időtlen 

szavaidból, a szentek crescendójából lépj ki bátran! 

A hit, remény, a szeretet… hisz szeretlek tégedet. 
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A szél, a nap, az ég. Veled játszik, játszik a kék, 

és te, a nagy lélegzetek vándora, nekidőlsz egy-egy fának. 

Világnagy szíveden a Béke hona, te hús-palota, 

szíved bársonya és véred, a rózsa. Kigyúlt. 

Így kattogja a vonat: 

itt marad, itt marad mind, aki bátor. Néma vándor a Hold, 

fejedet simogatja, te, szeretet koldusleánya. 

Köszöntelek! Úgy is, mint felszentelt szerelmemet, 

úgy is, mint emlékek vigasztalóját. 

Kezedbe adtam a verset, e rózsát.  

Szeressen eső, szél, napsugár…  

  

Időtlen időben itt a nyár, még itt a nyár. 

 

 

Elképzelt ezüstös pillanat 

  

Valami csodálatos szép, valami csodálatos új. 

Tisztul az ég fölöttem, a valóság kihull, 

s a mindennapok fölé tetőt ácsol a Perc. 

Itt ülök Veled, s e kedves kötet ihletet ad. 

Nem feladat, de végignézem költészeted’. 

Ez is énem, elolvasom, mert szeretem pillantásod. 

Múlt és jelen, s jövőt ígér az áthozat, s mindez 

egy kósza pillanat, a szembe nézve látok 

szeretet-ezüst-virágot, s Veled vagyok, míg olvasom,  

s világos lesz:  
 

IRODALOM. 

 
*** 

Irodalom csoport a Facebookon: 

https://www.facebook.com/groups/magyarirodalom/ 


