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LÉNÁRT ANNA  
 

Ki vagyok én? 

 

Lehetnék mosolygós arcú gyermek, 

lehetnék mindent tudó kamasz, 

lehetnék fiatal felnőtt, 

lehetnék karcsú, talán duci, 

lehetnék boldog szerető, 

lehetnék csalódott, 

lehetnék fiatal asszony, 

lehetnék gondos anyuka, 

lehetnék vidám nagymama, 

lehetnék vonzó, érett nő, 

lehetnék ráncos arcú nénike, 

lehetnék elégedett ember, 

lehetnék… 

Egyet azonban jól tudok, 

Ízig-vérig Nő vagyok! 
 
 

Fantázia 
 

Most már nem szab határt a józan ész…  

Kigondoltad, útjára engedted, 

magasan szárnyal vad képzeleted. 

 

Zöld mező, puha pázsit, napsütés, 

kék ég, csörgedező csermely, kacaj, 

csillagos éjszaka, halk zeneszó.  

 

Forró homok, simogató szellő, 

apró tisztás az erdő közepén, 

egy szál vörös rózsa, egy érintés. 
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… és elkövettél egy nagy hibát, 

nem tartottad be a játékszabályt, 

kimondtad a kimondhatatlant…  

 
Testet öltött a titkos gondolat, 

cinkos pillantás, remegő ajkak, 

színes virágszirmok aláhullnak. 

 

Jéggé fagy körülötted a világ, 

a varázs, mit fantáziád adott, 

kimondott szóval magára hagyott. 

 
 

Kapu 

 

Egy régen volt, szép, napos vasárnap jutott az eszembe, 

mikor harang hangjára egy kapu bezárult előttem.  

Azóta sok másik tárulkozott, a világra rámutatott, 

mégis, ha a múltra gondolok, szívemben fájdalom.  
Jól tudom, arcomon hiába életteli mosoly,  

azt az egyet sajnálni fogom egész életemben.  

Lassan továbbindulok, az emlékek körbevesznek…  

 

 

Képzelet 

 

Borzongás fut végig pőre testemen, 
mellém lépsz, némán rám nevetsz, 

fülembe suttogod titkos álmaid, 

amik lehetnének közös vágyaink.  

Képzelet varázsa, mi játszik velünk, 

tündérek hívására táncba kezdünk, 

felvesszük lassan a dallam ritmusát, 

karjaink szorosan tartják egymást. 
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Csillagok lámpásként világítanak, 

sok ezer fénygömbként ragyognak, 

ők minden titkoknak néma társai, 

a felcsapott láng hangtalan őrzői. 
Kérlek, ne szoríts ily erősen engem, 

szívem hagyd szabadon dobogni, 

a pillanatot, mi oly széppé teszi, 

ne hagyd sok millió darabra törni!  
 

 

Kacagás 
 

Távolba nézek, 

hosszú útra indulok, 

hangos kacagás. 
 

Hangos kacagás 
kíséri halk lépteim, 

téged kereslek. 

 
Téged kereslek,  

de te kitérsz előlem, 
magányos utam. 

 

Magányos utam, 
utolsó szívdobbanás, 

bánatom temet. 
 

Bánatom temet, 

koporsóm körbeállják, 
szemekben könnyek. 

 
Szemekben könnyek,  

téged nem látlak sehol, 

valahol kacagsz.  
 


