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DÖMÖTÖR-NAGY NÓRA  
 

Búcsúlevelem 

 

Hiányzol. Szükség van rád. 

Kérlek, segíts, nem bírom. 

Nem érzed át életem bánatát, 

És nem érted, mért állok a hídon. 

 

Nem voltál ott támasznak, 

Mikor hívtalak téged. 

Hát utat engedek a bánatnak, 

De őrzöm szívemben az arcképed. 

 

Nem foglak elfeledni, 

De nem bírom már többet, 

A múltat nem tudom eltemetni. 

De a végsőt szívembe Te döfted. 

 

Sajnos, jövőm nem szépül. 

Ezért hát eleresztelek. 

Hullám lesz végső sírhelyem végül. 

Ne okold magad, kérlek. Szeretlek! 

 

 

Tíz éve félek, attól, hogy... 

 

Tíz éve félek, attól, hogy innen elmész, 

És dédelgetett jövőm így elvész. 

Félek, hogy többé már nem láthatlak, 

Hogy már karjaimba sem zárhatlak. 

 

Tíz éve félek attól, hogy megbántalak. 

Azóta aggaszt, hogy megláttalak. 

Szörnyeteg lennék, ha ezt megtenném, 

Mert azzal neked tett eskümet megszegném. 
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Tíz éve félek attól, hogy csalódsz bennem. 

Tán csak, mert egy határon átmentem. 

Hiszen a véleményed oly fontos. 

Ezért nem vagyok közeledben bolondos. 
 

Tíz éve félek attól, hogy baj ér téged. 

Előttem, van, már sebes arcképed, 

Mikor este nem talállak otthon. 

Ez a rossz gondolat szívemnek az ostrom. 
 

Tíz éve félek attól, hogy szomorú vagy. 

Mert múltad emléke békén nem hagy. 

Hogy nem fogsz mosolyogni, megrémít. 

A tudat, hogy nem vagy tán boldog, megbénít. 
 

Tíz éve félek attól, hogy megtudsz mindent. 

Akkor talán átkozod majd Istent, 

Mert az enigmámat dekódoltad. 

De, sajnos, ez az, amit jövőm jósoltat. 

 

 

Csak egy álom (?) 
 

Minden este, mikor lehunyom szemeimet, 

És nehezen, de álomba szenderülök, 

Akkor felelevenedik a rémes álmom, 

Mely megtestesíti a félelmeimet. 
 

A saroknál kuporgok, ebben nincs változás, 

Mindig ott vagyok, mikor az álmomban jön, 

Készülvén, hogy megüssön. S csak egyre jön felém, 

És eközben történik meg a változás. 
 

Mire hozzám ér, már nem én könyörgök neki, 

Hanem egy kicsi, angyalarcú kisfiú. 

Szemében könnycsepp és könyörög, hogy ne bántsa. 

Szeress, kérlek, mint a bátyámat! – lihegi.  
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Ám nem hatják meg fia szavai az apát, 

Bűntudat nélkül fogja meg a gyermekét, 

S dobja át az ágyon a szemben lévő falnak. 

Csak nevet, élvezi fia összes baját. 

 

A gyermek pedig már képtelen, hogy felkeljen. 

Elkezd hangosan sírni, mire megütik. 

Az a szörny csak tovább ütlegeli. A fiú 

Inkább másra gondol, hogy az éj elteljen. 

 

Lassan rám néz aranyszemeivel, és kérlel, 

Hogy mentsem ki ebből a pokolból. Ekkor 

Felismerem, hogy ki is ő. A felismerés, 

Mintha hason szúrtak volna egy nagy késsel. 

 

Ezt nem bírom tovább, és felriadok ekkor, 

Mert kínozzák azt a hétéves, kis szőke, 

Aranyszemű fiúcskát, aki most oly kedves, 

Hogy fáj a tudat, hogy ez volt vele egykor. 

 

 

Természet ébredése 
 

A dermesztő tél mindig elmúlik. 

Mindegy, milyen hosszúnak is látszik. 

A hideg örökké el nem nyúlik. 

A fájdalmas arc egyszer leázik. 
 

Eljő még valamikor a tavasz, 

Mely elolvasztja az összes jeget, 

Vidám tavasz, mindenre sebtapasz, 

Az felszárítja a könnycseppeket. 
 

Láthatod majd a virágos mezőt, 

Mit korábban vastag jég borított. 

Ne várd még annyira a temetőt, 

Csak, mert a hideg elszomorított. 


