
AMATİR KÖLTİK ANTOLÓGIÁJA 
 

87 

MÓRICZ ESZTER 
 
Nélküled 
 
Veled a ború is napsütés, 
a fáklya lángja sötétség. 
Nélküled minden üresség, 
s fájdalom, fénytelenség! 

Csak szólj! 
 
Szólj és én ott vagyok, 
ırzöm a mosolyod, 
vigyázok rád csöndben, 
szótlanul ırködöm. 

 
 
 
Magány 
 

Lent az utcán rohan, 
fut az élet! 
Itt magamban vagyok, 
élettelen... 
Itt csak a csend 
ami fáj, s átölel 
kíméletlen! 
Visít a csönd, 
sikít a fájdalom! 
 
Csönd 
 

Csönd van, 
nagyokat hallgat 
minden fa. 
Magam 
vagyok veled, 
s a libbenı széllel, 
bennem vagy egészen 
a zokogó fénnyel! 

Egy kép fölé 

 
Ülök, némán gondolkodom, 
vajon merre jársz? 
Egy világ választ el tılem, 
Mégis velem vagy! 
 
Nézek szótlanul egy képet,  
nézem, könnyezem! 
Annyira kínzó nélküled,     
fáj a hiányod!       
 
Egyre kutatom, keresem  
elveszett arcod, 
ezer képbıl összeraknám, 
de nem találom! 
 
Segíts nekem, merre menjek 
hol találom meg. 
Merre vagy, hol keresselek? 
Csak szólj már, beszélj! 
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Ábrándok 
  

Átlibbenek a fényen 
játszi könnyedséggel. 
A szivárvány-karikán 
mosolyom is átszáll. 
Ha láthatnád 
e percnyi varázst, 
velem együtt szállnál 
sok-sok éven át. 
Szivárvány-karikád 
fölém fonnád, 
együtt szállnánk 
a fény-karikán át. 
 
 

Merengés        
 

Egyedül sétálok,            
kicsit összehúzom         
magam.                       
 

A vad gesztenyefák       
mind eltemették,             
és most egy kicsit           
 

megsiratják 
a tavaszt,- a nyárt.         
Néhol apró lámpák        
 

világítják meg               
a decemberi éjszakát.    
Ott vajon az apró          
 

házak fényében      
árad-e a boldogság? 
Vagy zokog a magány, 
a keserő fájdalom? 

Segítsetek! 
 
Távoli tájakon bolyongok, 
idegen a szó, 
idegen minden. 
Eltévedtem. Nem találom meg 
 
az utat, ami hazavezet. 
Labirintusban 
járok, sötét van. 
Nincs már levegı! Segítsetek! 
   
Vakon tapogatom az utat, 
úgy érzem, egyre 
beljebb és beljebb 
jutok. Elvesztem! Segítsetek! 
 
 
Add vissza 
 
Add vissza az álmaim, 
add vissza a tenger kékjét, 
a kósza felhık simogató melegét. 
A napsütötte rétek illatát, 
add vissza a hitem,  
hogy újra higgyek 
a messzeség-közelségében, 
a lagúnák varázsában. 
Higgyek egy mosolyban, 
egy elröppenı pillanatban, 
a gyermeki szelídségben. 
Add vissza apró kis világom, 
adj egy mosolyt az arcomra! 
Adj vissza mindent, 
magamat, s magadat! 


