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BODÓ CSIBA GIZELLA  

 
Élőkép 

  
Kertem, mint tenyered 

Apró dombjain selymes fű, 

Esőtől öntözötten, zabolátlanul, 

Magjain rigó csicsereg – este fellép –, 

dalolni tanul.  

  
Az öreg szőlőtőkék friss indái 

Futnak, folynak, kapaszkodnak 

A boltíves rácson, kerítés fáján 

Szederágakkal találkoznak. 

  

A birsalma vedlő törzse is 

Több színben pompázó lombot hajtott, 

A természet e tavaszon is buzgón 

Csak alkot, alkot, alkot! 

  

A mogyoróbokor hosszú ujjai 

A déli fény felé nyúlnak, 

Hűs barlangot formázva ívesen 

A verandára borulnak! 

  

Benne ülök az élőképben, 

Ahogy Monet tehette virágai között, 

A kis híd, ami itt hiányzik, 

Így rajta át senkivel nem jövök. 

  

Körbevesz ez az apró dzsungel, 

Úgy érzem, tehetetlen vagyok, 

S mint az óriás lila rózsa, 

Néha egy szirmot lehullatok!  
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Variációk három tételben 

  

Egyszer szerelmes leszel, mint az Élet, 

Tán kikacagnak, tán észre sem vennének? 

Állsz, mint villámsújtotta fa, 

S már soha nem öntöd szavakba! 

* 

Egyszer szerelmes leszel, 

Beöltözöl a tavaszba, 

Átgázolnak rajtad, mint a réten, 

Virágod kettétört szégyen. 

* 

Egyszer szerelmes leszel, 

Beöltözöl a tavaszba, 

Semmi sem lesz úgy, mint régen, 

Alád feszül, felemel a keresztfa! 

  

  

Napkezdet 

  

Ó, a délelőtt! A délelőttök  

A legjobb időszakok, 

Már sehová nem rohanok, 

Kockáról kockára építem fel a napot! 

Kutya nem sétáltat több évtizede, 

Nem borzongat uszoda jó hideg vize, 

Ködös reggeleken nem viszek  

Melletted evezőlapátot, 

A sok emlék ott van szememben, 

Melyet fénypamacs-körvonalakban 

Az ablaknyi világban látok. 

Ha katolikus lennék, templomba mennék, 

Piacon lennék már – ha családanya, 

Csak gépemhez ülök fázósan, 

Érkezett-e hozzám valakinek egy jó szava. 

A vérnyomás szokott rendben ugrál, 
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Gyógyszerporciók a kisasztalon, 

Zöldséget aprítok, s a kis zománcosba 

A leveskét délre felrakom. 

Az ablak függönytelen, benéz a világ, 

A napfény csíkokat húz a csupasz ágakon, 

Hosszan szemlélem, mintha csoda lenne, 

Hiszen az is, felébredtem ma is! 

Az ablaknyi világon túl is láthatom, 

A nap vonul. – Örüljek, ezt kell áldanom! 

  

 

Megmarad  
  

A gondolat nem az én gondolatom, 

Szellemem sávján áthúzod kezed, 

Én érzem, lekottázom egy papírra 

Üzeneted! 

A hangok életre rezegnek, 

S összeállnak, mint az atomok, 

A betűket egy életen át összerakva 

Elmondod: Ki vagyok! 

  

 

Költő 
  

KöltŐ, 

KöltÉN… 

Költészettel 

Mily sokan foglalkozunk, 

Ó, ha KöltÉSZ lennék  

– Mint az ókori nagyok –,  

Írnám, mi szívből jön, 

Lélekből adatott! 
 

*** 
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