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LÁM ETELKA  
  

Édesanyám 
 

A lelked tükrében látom  

a földönkívüli ragyogást, 

s szívedben érzek láthatatlan  

gyémántcsepp-csillogást, 

ahol az új, tiszta forrás fakad, 

s a szent vízsugár permetezi arcodat. 

Édesanyám! Aggódó szemeid 

követték minden lépésemet. 

Bársonyos hangod elbűvölő zenéje  

aranyláncon libegett csendesen. 

Angyali árnyékod esténként  

selymes pázsiton surrant  

rózsaillatú szellővel kergetőzve,  

hogy betakarja alvó gyermekét, 

s ahol a pók aranyhálót szőtt a csipkebokorra, 

amely megszűrte a hold ezüst fényét. 
 

 

Ezüsthíd 
 

Szép este volt.  

Csillagok apró fényei  

világítottak az égbolton.  

Mennyei csend honolt, 

melyet a kis tücskök ciripelése  

varázsolt hangulatosabbá. 

Szinte beleolvadtam a fekete éjszakába.  

Gondoltam egyet, lesétáltam a vízpartra,  

ahol a tó mélykék vize csendesen csillogott.  

A gyűrűző hullámok fényes köröket rajzoltak,  

ringatva a gyönyörű tavirózsákat.  

A telihold tükrében egy ezüsthíd haladt a part felé, 

szépsége lenyűgözött. 
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Megráztam fáradt testem,  

amely most az idő alagútjában rohant. 

Épp az élet sokszínű ruháját  

váltogatta rajtam, hány éve már? 

S most egyre fakóbb és színtelenebb lett. 

Lelkem nesztelenül osont,  

testemet hirtelen megérintette az élet,  

az újrakezdés mámora,  

amely vágyakozva repült felém. 

Lelkem és testem lassan kitárult. 

Képzeletem színes világa 

magasba emelt és repített. 

Messzire el, örökre, 

virágokkal borított, zöld szigetre. 

Ahol a hajnalpír köszöntött, 

lebegtetve színarany fátylát. 

S fáradt testem végre megpihent  

a zöldellő pázsiton, ahol a reggeli napsugár  

aranyfénye ragyogott a harmatos fűre. 

 

 

Te meg én 

 

Kedves hegedűm hangját hallom 

a távoli messzeségből, 

mikor együtt sétálunk, te meg én. 

Előttünk a bársonyos fűben  

nesztelenül fut a tavasz tündére. 

Apró lábaival szinte simogatja 

a fehér gyöngyvirágokat.  

Kis harangjai csilingelnek léptei nyomán,  

a hajnali szél gyöngéden kócolja fénylő haját.  

Szótlanul állunk és figyelünk a fűzfa tövében. 

Most egy kismadárka száll a közeli faágra, 

csacsog és kedvesen csivitel. 

Őzgida érkezik, körbe kémlel szaglászva, 
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majd megáll a fűzfa tövében, 

S zajt hallva riadtan tovaszáguld a tópartra. 

A víz fodros széle ezüstösen csillog 

a szépen csiszolt színes kavicsok között. 

A réten a felkelő nap sugarai átvonulnak, 

lobbanó aranyfénye átölel minket is.  

Könnyű szellő nyitja ki a rózsákkal borított kert kapuját,  

melynek alján ezüst patak csörgedez. 

 

 

Újrakezdés 

 

Éva bepakolta a hátizsákját, és körbenézett a szobában, több 

cucca nem is volt a lakásban. Kirohant a helyiségből, futva 

hagyta el a házat, vissza sem tekintett. Talán egy félóra is el-

telt, nem emlékezett rá, de már az utolsó épületet sem látta 

maga mögött. Szíve összevissza vert, megállt, és kifújta ma-

gát, majd újra elindult. Szégyen, harag keveredett érzéseiben, 

gépiesen menetelt. Meleg fuvallat érintette meg az arcát, és 

ekkor már harminc fok felett lehetett a hőmérséklet. De Éva 

nem érezte a nap melegét, inkább fázott, lábai nehezen enge-

delmeskedtek, sírás kerülgette, de keményen tartotta magát. 

Mindig ugyanaz járt a fejében: egyedül van, kidobták az albér-

letből, nem tudta fizetni a havi díjat. Nincs senkije, árva, így 

még munkát sem talál. Fásultnak és meggyötörtnek érezte ma-

gát, egy nagy ürességet érzett a szíve táján. 

A lábai vitték tovább, mindegy, hová, merre. Órák hosszat 

gyalogolt felfelé a hegyre, fenyőerdő vette körül. Madarak csi-

ripeltek, mókusok ugráltak, és őt figyelték, de Éva ebből 

semmit sem látott. 

Azon vette észre magát, hogy esteledik, meg kellene állni, pi-

henni valahol. Ahogy körbetekintett, a fák lombjain túl meg-

pillantott egy kis nyári kunyhót. Mezei virágok, pipacsok és 

margaréták szőnyege virult előtte. A ház mögött magas fű és 

gaz, itt régen nem járt senki. Körbejárta az épületet, kopogta-

tott, válasz nem jött, majd benyitott a kis házba. Egy ágy mat-
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raccal, egy fonott hintaszék és egy asztal. Semmi mást nem lá-

tott, de neki ez nagyon megfelelt. Elővette hátizsákjából az 

élelmét: négy szelet barna kenyeret és egy üveg vizet. Ez aztán 

a fényűzés ma este, motyogta maga elé.  

Hamar elaludt a testi fáradtságtól, arra ébredt, hogy a szelek 

vadul csapkodják az ajtót, amit nem zárt be, és kinyílt. Felkelt, 

ivott egy korty vizet és kiment a ház elé, elmélázva kutatott a 

lelkében, csendesen folytak a könnyei, keresve balzsamot, 

mely enyhíti fájdalmát. A ködfátyol éppen most kezdett elvo-

nulni a mezei rétről, és a nap megcsillogtatta fényét. Elindult, 

vitték a lábai, a selymes fű szinte meghajolt lábai előtt, és alig 

egy félórányira a háztól talált egy kis csörgedező patakot. Itt 

leült, hallgatta a víz csobogását és az erdő lakóinak apró ne-

szeit. Így telt el a következő nap is, és mivel elfogyott a barna 

kenyere, vadmálnát szedett az erdő szélén. Egyre jobban érez-

te magát, alig várta, hogy lesétáljon a pataknak kavicsokkal te-

li partjára, ahol figyelte az apró halakat, amint úszkálnak a se-

kély vízben, és hallgatta a madarak énekét. Az őzek is megje-

lentek mindennap, óvatosan füleltek, nesztelenül osontak a kis 

patakhoz inni. Egyik nap egy piros rózsaszálat fújt a szél az 

ölébe. Éva úgy érezte, hogy kinyílt egy kis rejtett ablak a szí-

vében, amely rámutatott az élet apró örömeire, hogy újra él és 

erős. Hirtelen megértette, most már boldog, és tudja, hogyan 

fogja újrakezdeni a további életét. 

Szinte repült vissza a kis kunyhóhoz, kitakarította a szobát, 

rendet rakott, utána kiment a kertbe, kigazolt, lenyírta a füvet. 

Legyen szép és rendezett, ha erre téved valaki. Eldöntötte, ma 

elmegy, és elrendezi az életét. Fogta a hátizsákját, és elindult, 

már éppen becsukta az ajtót, és megfordult, hogy elinduljon az 

erdő felé, amikor megpillantott egy fiatal férfit. A lány sötét-

kék szemeivel csodálkozva szemlélte a fiút, aki egyre köze-

lebb ért hozzá. És végül szemtől szemben álltak. Éva szíve 

megdobbant, és hevesen zakatolt. A fiú bemutatkozott: Ádám-

nak hívnak. Hát téged? Éva vagyok! 
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Tavaszi zsongás 

 

Omladozó falak árnyékában álltam, 

meghúzódva, fázósan.  

Csontjaimban éreztem a csípős szelet,  

mely jégheggyé dermesztette a tegnapot. 

És ma reggel, ó egek! Megjött a tavasz, 

amikor a csalogány csengő hangja csilingel,  

amikor a bársonyos szellő árvalányhajat lenget, 

s a napsugár aranyfénnyel koronát alkot! 

A rügyező cseresznyefákról lehulló  

harmatcseppek utat törtek a szomjazó föld felé. 

Csendben osontam ki a harmatos fűbe,  

a pompás, színes virágok felém fordulva 

s köszöntve a kezemhez simultak. 

Ámulva, boldogan szemléltem, amint az  

újra ébredező tavasz, e láthatatlan tünemény 

felnyitotta ibolyakék szemét, 

s törékeny alakja könnyű szellőként lebegett,  

szótlan, piros ajka pipacsokkal teli mezőn virított. 

 

 

Békegalamb 

 

az ősrégi várak nélkülem omladoznak  

ormok falán ezüst esőcseppek csillognak  

hold sarlója odasimul s átszövi a fényt 

fehér galamb csőrében olajág tovaszállnak 

 

 

Áldott legyél 

 

te újszülött halandó 

parányi tested apró homokszem 

s a jövő kor igaz hangját hordozza 

mely a hamis aranyat porrá zúzza  


