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SZABOLCSI ERZSÉBET 
 

Szegetlen 

  

Nyomasztó csend dübög fülemben. 

Asztalon szegetlen kenyér. 

Az asztal túlvégén hiányod 

nézem. Várom, hogy visszatérj. 

Szavak sejlenek. Zsongnak bennem 

hibiszkuszt bontó éjszakák. 

Csillan a kés élén egy sós csepp, 

s dobog tovább a némaság. 

 

 

NEGATÍV 

 

Tegnap elszakadt egy fonál, 

melyen még lengett életem. 

Tegnap elhallgatott egy szó, 

melyet dalolt még énekem. 

Tegnap eltörött egy pohár, 

melyet tartott még két kezem. 

Tegnap kettétört egy lélek, 

s azóta csak emlékezem...  

  

 

POZITÍV 

 

Holnap újra lesz egy fonál, 

melyen lenghet majd életem. 

Holnap újra szólal egy szó, 

s ismét dalolhat énekem. 

Holnap újra lesz egy pohár, 

melyet tarthat majd két kezem. 

Holnap összeforr egy lélek, 

s utána éltem élhetem...  



AMATŐR KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 
 

129 

Néha még... 

 

Néha még versekről álmodom. 

Kóbor illatok lengnek 

szózuhatagok felhői alatt. 

Szavakat keresek,  

de a mondatok nem találnak hozzám. 

Betűk és hangok kavarognak, 

kérdőjelek lógnak fejem felett, 

dallamfoszlányok szakadozó fátyla  

hull arcomra, s oszlik köddé,  

éjsötét káosszá 

újra és újra minden szólam. 

Végül körülölel a csend. 

Felhővé vált szavak emléke leng, 

menta és bazsalikom, hársvirág 

hullatja illatát sós ízű arcomra, 

míg néha rebbenő pilláim mögött 

versekről álmodom. 

 

 

Szólj... 

 

Szólj, ha fellázadt benned a szavak hiánya,  

s a lüktető csend elviselhetetlen zúgássá erősödik,  

ha ki akarod tépni magad a némán köréd szőtt hálóból,  

ha megszólalni féltél, s már nem emlékszel hangod színére sem.  

Szólj,  

s felszakadnak a halk fátyolok,  

akkor felreped a csend függönye,  

megerednek torkodból az először félve  

felbuggyanó szavak, s mint láva, mint kőzuhatag,  

mint vízesés, megállíthatatlanul patakzik a szavak árja,  

felfokozott, lázas kiáltássá sűrűsödik,  

s belehasít a magányba. 
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Csordultig... 
 

Puha avarba süpped talpam, 

a fák lehajolnak hozzám. 

Az erdőben ma béke van. 

Könnyű dallamot dúdol a szám. 
  

Lelkem csordultig telve szeretettel, 

de bűneim terhétől roskadok. 

Rebben a szellő szent lehelettel, 

s tisztuló szívvel felzokogok.  
 

 

Boldog morzsák  
 

Derengő álmok közt ránk hulló  

hajnali fény csillan csapzott hajadon.  

Arcodon még boldog morzsák  

mosolyognak.  

Csak pillantásom simogat.  

Talán megérzed.  

Szemed lehunyva nyújtod  

felém kezed.  

Összekulcsolódunk.  

A kíváncsi napfény glóriába fon minket.  

Nekünk születik a reggel.  
 

 

Este 
 

Valami bíbort szórt az este 

a lassan úszó fellegekre. 

Valami kósza szellő lebben 

ebben a fáradt, álmos estben. 

Valami furcsa, fájó dallam 

suhan felettem lágyan, halkan. 

Valami bánat sír az égen, 

s lehull a nap a vérző éjben. 


