
 
 

Vas Tibor 

Mandala 
A lélek útja 

  



 
 

Előszó 

Sokan tudják, hogy ha az embernek ajkára 

tolulnak a szavak, azokat ki kell mondani, különben 

elrákosodnak, ott munkálnak a tudatban, a testet is 

megbetegítik. Mindegy, hogy ki a hallgató, csak halló fül 

legyen, beszélő száj, amely válaszol, cáfol vagy egyetért, 

megnyugtat, semlegesíti a ki nem mondott gondolatok 

mérgét. 

Költő esetében mindez hatványozottan igaz. 

Jóllehet, mondjuk így: a költő nem különb más 

embereknél, csupán más, a világ dolgaira érzékenyebb, az 

őt körülvevő természet és az emberi érzelmek, 

kapcsolatok mélyebben látója, hallója. A költő megfigyel, 

lát, asszociál, szépséget észlel még a rútban is, olyan 

csodákat fedez fel, amelyeknek meglátása, felfejtése, 

közvetítése csak neki szabatott ki, mint életfeladat. Vas 

Tibor e versekben avatott költőként mutatkozik meg, hite 

és kétségei csapódnak ki e versekben. 

Bizonyos, hogy van Isten, de „folyton hátrál” figyel 

rám, de megfoghatatlan, elérhetetlen. Szerelem is van, 

benne a szépség és a szenvedés egyként van jelen, 

szépség a „veled”, szenvedés a „nélküled”. Ezzel ugyan 

nem mond újat, ami e rövid költeményekben mégis új, az 

a felfedett csoda, az láttatás mikéntje, képeinek 

eredetisége. Az egyén része a „nagy egésznek”, de vajon 

az Úr meglátja-e benne az embert, aki ennek a világnak a 



 
 

gyötrelmeit elszenvedi, boldog pillanatait megéli? 

Képeinek eredetiségére néhány példa: „A sors mostoha 

szalmazsákjain / Elporladtak gyönyörű álmaim…” „Ágak 

mélyén nyújtózik álmosan a szél, / Rügyekbe bújt 

szerelmet mesél…” „Csendekbe bújt a fájdalom…” Ez 

utóbbiban van egész költészetének lényege. A fájdalom is 

szinte ugyanolyan hangerővel szólal meg e könyv lapjain, 

mint a remény, amely oly sokszor csalja meg az embert… 

Bízvást ajánlhatom ezt a gyűjteményt kedves 

olvasóinak figyelmébe. 

 

Varga Tibor 
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Vas Tibor 

Testamentum 

Már ifjan gyászoltam a vágyat, 

Megbűvölt sok fényes igézet, 

Megtanultam, nincs bocsánat, 

Sarkamban lohol a végzet. 

 

Sorsom palotákból kitíltott, 

Kerültem a dölyfös templomot, 

Szerelmet loptam itt-ott, 

Édes csókja mélyen meghatott. 

 

Daloltam tíltott zenéket 

S szívem az esti égre szállt, 

Hol millió pásztortűz égett, 

Pofán röhögtem a halált. 

 

Ne higgy a nyári éjszakáknak, 

Csalfa vágyakkal meggyötör, 

A csókok keserűvé válnak, 

Saját szíved az, mi összetör. 
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Vas Tibor 

Hűtlen ég 

Hűtlen ég terítette rám a sátrát, 

Követtem, de az Isten egyre hátrált, 

Megbújt hűvös csillagokban, 

Reményben kerestem elhagyottan. 

 

Néha feltünt félszeg mosolyokban, 

Mint buborék, mielőtt összeroppan, 

Majd hűvös hajnalon továbbállt, 

Vissza sem nézett, meg sem állt. 

 

Kietlen álmok sírnak bennem, 

Mit kellett volna máshogy tennem? 

Mitől lett volna szebb a kép, 

Szebb a holnap, hogyan és miképp? 

 

Csillagúton örök magányban, 

Üres kezem, ennyit találtam, 

Néhány kósza gondolat, 

Tarisznyámban ez maradt 


