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Ajánló 

Ahogy meleg talajban muszáj hasadni a magnak, 

hogy zölden pompázzon a kert, a költőben is kényte-

len darabokra szakadnia a szívnek, hogy verseit 

fejhajtással és alázattal olvasva, azt mondhassuk: 

milyen szép! Mindez az olvasó részéről öntudatlan 

elvárás, és mindez mégsem róható fel. Mondhatnánk 

közhelyesen, hogy költősors, vagy egyszerűen csak a 

lét fortélyos játéka ez, hogy örömünket kell leljük az 

elmúlás teremtő erejében. Egész létezésünket végig-

kíséri az áldozathozatal, valamiért megtanultuk el-

fogadni, hogy az áldozathozatalok nem egyebek, 

mint döntéseink eredményei, már ha jogot kapunk a 

döntés lehetőségére. Kedves Olvasó! Kozák Mari 

nem kapott jogot a sorstól, hogy dönthessen, válo-

gathasson a lehetőségekből, hogy milyen áldozat 

tegye őt alázattal olvasott költővé. Nem anyának 

való dolog gyermekét temetni, de az emlékét őrizni 

és a hasadó szív tájékába gyökereztetni azt véglege-

sen, az, az anyának kötelessége. Ezt érteti meg ve-

lünk Kozák Mari, míg könyvében az elvesztett 

gyermekének írt sorokat olvassuk. S azt mondjuk, 

hogy szép, lélekig hatóan fájdalmas, s mégis szép! 

Ilyen egyszerűen működne a világ? Ilyen könnyeden 

kimondható, ami valójában kimondhatatlan? A kötet 

versein, levelein elmélkedve bizonyára mindenki 

rátalál a maga válaszára. Annyi bizonyos, hogy a 
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költészet tudománya egyszerre áldás és átok az em-

berben. Kozák Marinak a legnagyobb terhet kell 

ahhoz cipelnie, amit egy anya cipelhet, hogy e ket-

tősségben fogódzót találjon, s mégis alázatos költő 

maradhasson. Bizonyos vagyok abban, hogy nem 

létezik olyan tudomány vagy művészet, mely a 

fennmaradása érdekében ekkora áldozatot érdemel-

ne, de abban is szentül hiszek, hogy Kozák Marinak 

sikerült megvalósítania mindazt, amiről a szent-

könyvek csak úgy beszélnek, hogy feltámadás. Sőt, 

ezen túllépve, a költészet erejével olyan cselekedetet 

hajtott végre, mely túlmutat a létezés törvényeinek 

szigorú intelmein: önmagában és bennünk, mind-

örökké életben tartotta szeretett fiát. S hogy mi, olva-

sók ebből meríthetünk lelki, szellemi táplálékot, az 

már a ráadás, és egyben evidencia, hogy Kozák Mari 

a kortárs irodalom meghatározó alakja. 

Mészáros László 
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Gondolatok… 

Látod, ott távol azok a vén hegyek hívták magukhoz 

léptedet, és esőnek szóltak: mosdassa tisztára arco-

dat, ölében ringassa, valaha volt álmodat. 

Látod, völgyek mélyén virágok illatát fűzi hajadba a 

kósza szél, tavaszt mesél, míg remegő hajnalok in-

dulnak, hogy keressék a színesbe öltözött éveket, 

huszonkét pillanat csillagnak ébredezz. 

Látod, az ősz barna kabátján száraz levelek, zsebé-

ben egy emlék, lehajtott fejjel kesereg, s a kabátujján 

aprócska folt mesél fehér ruhás lányokat… riadtan 

hallgat el, ha a gomb, intőn rátekint, majd az út felé 

int. 

Fél pár cipő, útporában keresgéli párját, inggalléron 

koszlik a tegnap, a szakadás jó szóért könyörög, s 

gombok közt egy vörös rózsa nyitja szirmát, sóhaj 

csókolja a holnap ajkát. 

Látod, ma is érted sír anyád. Tiszta fehér hó fedi 

utolsó lépted nyomát. Ajtó elé kérezkedik a tél, kilin-

csen nyugszik egy érintés, míg küszöbön várakoz-

nak a percek, egy gondolat el nem enged. 

Arcod látom, pillád alól szökő könnyedet. Homlo-

kodon kisimultak a ráncok, szád sarkából messze 

tűnt a mosoly, nyitott tenyeredben, már hallgat a 

csend… 

Látod, azok a vén hegyek feléd intenek, és ringatják 

azt a huszonkét csodás évet. Térdelnek a fák, virágok 
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fejéről arcodra hullik a nyár, fűben az álmok kerg

tőznek, csak téged várva egyre. 

Látod szentem, hiába jött elénk a tél, csak engem 

mar, tépi hátamat, te tavaszban álmodsz, virágot 

lépsz, hisz tavasz volt, mikor elmentél. 

Látod, velem nézel a múltba, jelenünk elveszett, a 

holnap távol, a messzi hegyeken kerget egy csalóka 

álmot, hát meggyorsítom léptemet, majd a hegyeken 

utolérlek. 
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