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Költészetünk napján 

gondoltunk csodaszépet, 

évezredek ötvösmíve, 

drága anyanyelvünk, 

szentségünk és szentségtartónk, 

anyanyelvi földi magyar szentháromság, 

megköszöntünk téged. 

 

Zúgtak-búgtak a harangok, 

Tisza vize, Duna vize ama híres baritonján 

zsonogtak a habok. 

Az olasz énekmámor a Metropolitánon 

könnyedén osztozott, 

hír jött róla onnan is a messzi Szófiából, 

akit a világnak magyar anya adott. 

 

Miután gratuláltunk Szalontának s Galántának 

zengem közbülsőről végtelen ódámat. 

 

Fönn a híres bástyán 

földi csillagképben, 

égiektől is csodált, 

vonzó fényességen, 

hol ma is holdat szégyenít minden egyes csillag, 

 

fönn a Bebek bástyán 

Csillagzó Fényesség, 

az egri Csodalámpás 

szórja szünettelen szikráit, 

már szívünkbe véste rubinkaticáit, 

homályba vonva bűvös kincsét 

 a perzsa Aladdinnak. 

 

Rubinzó szelleme 

a Csillagzó Fénynek, 

az ezeregy éjtől 

hatalmasabb és mesésebb, 

az idő rozsdájának nem foglya, 

lángját nem őrzi foglalat, 

szerteszéjjel szállong 

szabadon a szikra. 

Mily varázsos, mily szabad! 

 

Zágon hűségű fejedelmi szolga, 

minden kincsét időtlenül szórva 

vigasztalón Világosnak, 



varjútollú nemzetének. 

Fönn a Bebek bástyán 

ködös századoknak, 
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tovatűnt és jövő idők 

sötét vadonába világol, 

s a világhírű várrom 

rejtelmes ódjában 

Gergelyünknek tüzes 

kerekei futnak. 

 

Hírkiáltó fényessége 

nem Dárius öröksége. 

Napot érő vagyona 

sötét sorsú hazánknak. 

Világító erejét 

Sehrezádé is megcsodálja, 

s a múlt idők magasából, 

virágot ejt szerény hangyára, 

csodálatos honvédelem 

végtelen küllőin 

a honunk védő 

anyanyelvi szentháromságnak. 

 

                * 

Untalan Mesterem, 

 

mi drága tanítónk, 

könyvek viadalán 

Te Nagy Diadalmas, 

hogy Rólad méltó fénnyel 

tudjak szólni, 

honnan nyerjek bizodalmat? 

 

Édes anyanyelvünk 

magas elzárt Tibetjét, 

meghódított Tibeted 

rendületlen járom, 

hogy Hozzád méltón írjak, 

gyűjtöm a sugarat 

színarany almádból. 

 

Hetedhét országon 

ha találom párját, 

járom a világ 

e kilencedik csodáját, 

de hiába rezgek oda váltig, 

lelkem szárnya nem ér fel 

aranyalmafádig, 

 

csak erőtlen szitakötőszárny, 



kifog rajta minden analógia, 

mintha elátkozott volna 

megannyi boszorkány, 

hiába ragyogó zsoltár, 

szitakötő-zsolozsma. 

 

Szép legendás szárnyad mellett 

csak játszi kis szivárvány, 

Te Főnix-tollon érkeztél 

az egri csillagosba. 

 

Titkos naplód olvasom, 

szívem-lelkem úgy hevül,- 

az örömöm teljesszekfű, 

megfejteni sikerült! 

 

Ej- haj gyöngyvirág, 

gyönyörködni rég lehet! 

Arabaszkjeidben pazarkodik Napkelet. 

 

Tollírásos szép varottas. 

Mennyi honi gazdag 

hímzés pironkodik, 

lázasan szól Kalotaszeg: 

mintha nem vón« tulipánja, 

mégis e furfangos írás 

mindünk közül legmívesebb, 

hol rózsája, violája? 

 

Nemes véred kék parázsa 

gyümölcshamva 

rejtőzködőn szemérmes 

szép Othello -szín, 

 

kettős ódját meg kell énekelni, 

hogy éppen a múltban kószálsz? 

Segítsz nekem tücsök-öcskös! 

Bújócskázó játékos rím? 

 

 

                 * 

 

Attilát igézzük, 

Hunorék héroszát, 

elpihent pörölyét 

országnak-világnak? 

 

Sík mezőink nagy kóborja 

itatta nyájaik, 

Napjuk méltó ajándék 

a nomádlelkű Tiszának. 

 



Vitték a föld alá, 

föld alá, víz alá, 

zabolázott folyóvíz 

futó fénye alá. 
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A szárnyas kis híresség 

fölötte virágol, 

virágol fölötte, 

több, mint ezer éve, 

 

újulni készülő 

remetelelked is 

páratlan rejtetted 

liános jeleid 

dús szövétnekébe. 

 

Áttilát, Attilát, 

istennek ostorát 

jól őrzi még a föld, 

titkolja a meder, 

 

téged megtaláltunk, 

ej-haj megtaláltunk, 

tolvajaid lettünk, 

Láthatatlan Ember. 

 

Tolvajaid, ej-haj, 

a csillagok vezetnek, 

pünkösdtűztől fényes 

írói műhelyed, 

csillagcsodálóid, 

lettünk bámulói, 

elmefúró-faragó 

játékos kedvednek. 

 

              * 

 

Mi álnok bűnbánók, 

örömtűzben vezeklők, 

úgy szeretnénk 

megkövetni Téged. 

 

Mivel háláljuk meg 

titkolt Hagyatékod 

ez embernemesítő 

ritka örökséget? 

 

S mi mennyei feloldozás!: 

találom Titkos naplódban: 

Soha semmiféle parádénak 

előficánkolója nem voltam. 



 

Ha vannak értékek 

a munkáimban, 

nem az én értékeim, 

hanem nemzeteméi. 
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Amit Isten nekem 

erőnek adott, 

hogy alkossak, 

nem nekem adta, 

hanem nemzetemnek. 

 

Ó földünknek 

gyönyörű Térségi! 

Volt valaha 

odaadóbb nyugtatója 

a pironkodó lelkiismeretnek? 

 

A magyarság nem kalapdísz, 

ím szíve mélyén viseli a magyar, 

mint tenger csigája a gyöngyét. 

 

Ily erényes gyónás után 

népet, nyelvet, nemzetet 

egyetlen század sem temet, 

rózsába borul az apácarács, 

életetet ád, életet. 

 

 

 


