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„Muzsikál az erdő” Irodalmi Pályázat, 2015 

 

Felnőtt vers kategória helyezettjei 
 

1. Tokai Tamás: párák 

2. Sinkó Adrienn Dédapám intelmei 

3. Csata Ernő :Az erdő hangjai 

 

 
Tokai Tamás: 

 

párák 

 

„Hirtelen eltűnik, árnya semmivé lesz, 

szél fúj, égi hangtól zendül a végtelen.” 

(Li Taj-po) 

 

emlékszem gyakran 

jártuk kora őszi reggeleken 

azt a hegyi ösvényt szótlan köveink 

közt a fenyvesek és a völgyek magasba 

szálló sóhaja emlékszem mindig 

valami más vezetett ide 

megmaradni középen mondta egy nap 

lenéztem ujjaimon 

tűlevelek ki ért még ez ember előtti 

nyelven felettünk zúgó dallamok 

kérgek arcunkra meredő kottái akár 

ismeretlen imák akkor megállt az egyik  

szirtfokon és belepillantott az alant  

gomolygó ködbe némán hallgatta azt  

a távoli magányos zarándokszólamot  

s én ekkortól tudtam hogy az ősz első  

hónapjában fogok majd megszületni  

éjjeli párától csillogó nyomaidon 
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Sinkó Adrienn: 
 
Dédapám intelmei 

hexameterek furulyára 

 

Lábadat erdei ösvény hajnali könnye fürössze; 

könnyű kis pelerint majd fű és föld szaga köt rád, 

csend-szövetén csillan lomb-szűrte sugár: a kötője; 

tengelicék dala tűz bokrétát szél-kalapodra. 

 

Menj csak a sűrűjébe, ameddig tart a szekérút; 

ott a madárfütty tápláléka a fáknak, bennük 

bujkál még a haláluk után is, s kíván folyton a 

fényre kitörni a nóta. Ott válaszd ki a bodzát! 

 

Messél ágat, szép egyenest, két gyűrű közt oly’ 

hosszút, mint a karod tart csuklótól a könyékig! 

Kisbicskáddal a héját hántoljad le serényen! 

Otthon a sparhelt piszkavasát izzítsd a parázson, 

 

s fúrd ki a bodza belét, majd vágj bele éket a sípnak 

(úgy ahogyan nagyapádén látod az éle irányát)! 

Hat lyukat ejts a csövön, s míg árnyat tart a diófánk, 

helyre kerülnek a hangok, s elkészül furulyád is. 

 

Éjjel tedd a fejedhez, álmodj rá csuda-mintát, 

mit másnap belevésel, és addig csinosítsad, 

míg a tiéd lesz egészen: szebb s igazabb, mint másé! 

Akkor menj vele vissza, s ott, hol az erdő adta, 

 

fújd bele szív-muzsikádat, újra lehelj bele lelket! 

Hallgasd, mit feleselnek rá a rigók meg a pintyek; 

érezd: egy vagy a földdel, éggel, idővel, térrel; 

szóljon a sípod, szóljon…! Ott leszek én is a dalban.   
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Csata Ernő: 

Az erdő hangja 

 

Szeretnék újra belesüppedni  

puha mohába, erdő csendjébe, 

találgatni, a magas égen gomolygó 

felhők változó képeivel, 

mit üzen Isten. 

 

Szeretném újra megérteni 

a suhogó fenyők vitáját a széllel, 

örök harcukat a zimankós téllel, 

fenyőszajkók rikácsolását  

a surranó veszélyben. 

 

Szeretnék újra a zendülő tavasz 

pitypangos aranyában hemperegni, 

figyelve némán a teremtés fényét, 

döngicsélő méhek lágy zsongásában 

az élet zenéjét. 

 

Szeretnék újra boglyák tövében 

friss szénaillattól elkábulni, 

álmomban virágok puha selymén, 

csalogány crescendójával tündérországot 

bejárni. 

 

Szeretnék újra lebegni, mezítláb  

fák hegyén óvatosan járni, 

hogy ki ne loccsanjon istenek itala, 

rigófüttyre várva, búbos banka hangjával  

elaludni. 
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Szeretném újra, ha csobogó források 

ringó, kristályvizét innám, 

s tévelygő lelkemmel - megszomjazva -, 

istenek ösvényén, örök sötétben,  

azokat megtalálnám. 

 

Szeretném újra meghallani 

az ég zenéjét, a néma csend dalát, 

kiszűrve fájó mellékzöngék zaját, 

ahogy a teremtő megalkotta önmagában 

az isteni harmóniát. 

 

 

 


