
SODRÁSBAN 2009 

132 

SZABÓ GITTA 
 

Nem tudom… 

 

Nem tudom mi történik velem? 

Csak fáj valami itt bent! 

Itt valami oly hevesen ver, lüktet, 

Mitől könny szökik két szemembe. 

 

Barátom, úgy hiányzol! 

Hangod búgását rég nem hallom! 

Pedig hallgatnám, órákon át, 

Nem szólnék, csak figyelnék rád! 

 

Innám minden szavad, boldogan! 

Hozzád bújnék, mozdulatlan! 

Nem kívánnék szólni, csak éreznélek, 

Úgy szeretném, ha ölelnél engem! 

 

                  

Kelepel a gólya 

 

Messze, a kék ég peremén, 

Felkelt a friss hajnal, 

S a Nap kipirult arccal, 

Még álmosan néz szét. 

 

Pöttöm béka ücsörög 

A harmattól nyirkos fűben, 

Zöld bőrében didereg, 

A hidegtől libabőrös. 

 

A tóra leszáll lármásan 

Egy boldog vadkacsa-lány, 

Várja őt a susogó nád, 

Rakjon fészket a párjával. 
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Hangosan kelepel a gólya, 

Kecsesen a vízbe gázol, 

Majd lesben áll egy lábon, 

Várja őt sok éhező fióka. 

 

Fürge hal vidáman cikázik, 

Hátán megcsillan a fény, 

Gólya fia hangosan kér, 

Pikkelyes a torkán lecsúszik. 

 

  

Piros 

 

Piros pipacsmezőben kedvesem nem lelem, 

Piruló arca benne elveszett. 

Pirkadat vörös égboltja alatt, 

Piros ajka csókolta égő ajkamat. 

Pír futott arcára szégyenlősen, 

Pirosan izzó Nap midőn észrevette. 

Piros pipacsmezőben kedvesem megleltem, 

Piruló arca –  pipacs szirmából –  rám nézett. 

 

 

Úgy szeretlek... 
 

...Ahogyan kidugja zöld fejét a földből a fűmag, 

S virágba borulnak kertemben a gyümölcsfák, 

Ahogy lángszínű szirmát bontja a pompás kardvirág, 

Ahogyan éjszaka fest aranyló csillagokat, 

S fénye a felkelő Napnak simogatja arcomat, 

Ahogyan téli éjszakán a sötétség zúzmarát lehel, 

Úgy szalad, fut piros vérem izzó szerelemmel. 

Ahogyan szűzies, fehér hó tisztaságát eléd tárja, 

Ahogyan a kis cinke az éledő tavaszt várja, 

Ahogyan a vadász lesi az űzött vad nyomát, 

Úgy zárlak karjaimba egy életen át. 
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Megfordított evolúció 

 

Folytatni kellene a tengert! Igen! Egészen addig, míg végül 

az óceánokkal összefüggő víztömeget alkotnának, majd így 

együtt ellepnék a szárazföldeket. Akkor bizony az egész gló-

buszt víz borítaná. Az emberek eltűnnének, nem lennének töb-

bé gyárak, vegyszerek, autók, amik tovább szennyezhetnék a 

levegőt. 

Az élővilág csupán a vízben élne. Az emberek, hogy az ál-

landó vízzel való érintkezéstől ne ázzon fel a bőrük, pikkelye-

ket kezdenének növeszteni, amely megvédheti testüket a sérü-

lésektől. Ujjaik között úszóhártyák fejlődnének ki, hogy gyor-

sabban tudjanak úszni, esetleg menekülni egy-egy ragadozó 

hal támadása elől. Mert a vízi világban is megtalálható a vé-

rengző és gyámoltalan természetű hal, féreg, növény. 

Az emberek földi életükben viselt dolgainkkal ellentétben 

változnának ragadozó avagy növényevő hallá, vagy éppen nö-

vénnyé, és megindulna a természetes kiválasztódás, ami az 

egészséges egyensúlyt képes fenntartani.  

Ha folytatnánk a tengert, lassacskán megszűnnének az 

ózonlyukak, és megmenekülnének a sarki jéghegyek a teljes 

olvadástól. Az evolúció visszafelé haladna, és amikor elérné 

a biztonságos formát, a víz alatti talapzatok újból mozgásba 

jönnének, imitt-amott kibukkannának a vízből, és néhány vízi 

állat kimászna a szárazulatokra, egy újabb esélyt adva a 

Földnek.  

 

 

Párbeszéd 

 

– Azt mondtad, menjünk át Piroskához, nagyon össze van tör-

ve, mert súlyos beteg a fia. 

– Igen. Emlékszem. Abban a hűvös időben majd megfagytunk, 

pedig nem lakott messze. A házban olyan hideg volt, hogy Pi-

roska egy vastag takaróba burkolózva fogadott minket. 

– Megkérdeztük, miért nem fűt. 
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– Valóban! Már kék volt a szája. Ki tudja, mióta fagyoskodott. 

A szájaszéle remegett, amikor válaszolt. 

– Azt mondta, azért nem fűt, mert vizes a kandallója, valahogy 

beázhatott, és nem gyullad meg benne a fa. Nem ég, csak sír, 

mint egy kisbaba. Többször próbálkozott vele, de az a hang 

megrémisztette. Azóta nem merészkedett a kandalló közelébe. 

– Szerintem eszelős lehetett az a szegény asszony. Láttad, a 

szemei milyen furcsán csillogtak? 

– Mit is mondott, milyen betegségben szenvedett a fia? 

– Már nem emlékszem rá, de úgy rémlik, szanatóriumban élt 

a fiú. 

– Vajon mi lehet most vele? És, hogy van Piroska? Olyan ré-

gen történt mindez! 

– Amikor elköltöztünk, megígérte, hogy eljön meglátogatni az 

otthonban. 

– De nem jött. 

– Nem. Nem jött. 

– Mintha azt olvastam volna egy újságban, leégett a háza. 

Nem sokkal a költözésünk után. 

– Szegény! Ezek szerint sikerült beizzítania a gyújtóst! 

 

 

Különleges Mátyás! 

 

Kék szemű Mátyás, 

Egyre csak szajkózza: 

– Mátyás, Mátyás! 

Míg be nem reked, 

S ha berekedt, 

Majd másképp énekel; 

Ugat, 

Nyávog, 

Kukorékol, 

Vagy épp’ nyikorog, 

Mintha volna kenetlen 

Szekér kereke. 
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Ha megunta az utánzást, 

Kapja magát, 

Mi az neki, 

S egy arra kúszó keresztes viperát, 

Kemény, tompa csőrével 

Alaposan kupán vág, 

Avagy meglesi a vadászt, ki 

Csendesen lesben áll, és 

Mielőtt emelné puskáját, 

Riadót fúj a hős 

Mátyás! 
 

Messzire szalad minden vad, 

Repül a vadász sapkája,  

Bajusza is idegesen táncol, s 

Szeme mérgesen szikrát szór: 

Ha egyszer elkaphatná 

A színes tollú bóbitást, 

Betenné a kalitkába, 

S utánozhatná a szirénákat. 

Betörő bíz’ arra nem járna! 
 

Ám a Mátyás tovaröppent, 

Csínytevésben megéhezett. 

Nem kell, hogy soká keresgéljen, 

Hisz’ nem válogat a beste, 

Étlapján a mai menü: 

Pocok, egér, tojás,  

Avagy frissen kelt kismadár. 

Ha elfogyott a tápláló fehérje, 

Bio-dió vacsora is elég lesz. 
 

Télire mind eldugdossa 

A makkot, 

A mogyorót, 

Az almát, 

És ha nem feledi, 
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Hová dugta, 

Tél végéig lakmározhat. 

A tavaszt vidáman köszönti, 

Új dalát neki elénekli, 

Párját ha végre meglelte, 

Fészket rak a kedvesnek. 
 

Új tavasszal 

Új csemeték nőnek, 

Hisz’ szajkó pajtás  

Rég elfeledte, 

Hol van a rejteke 

A télire gyűjtött makknak, 

S a kikelet szavára, 

A magok kicsíráznak, 

S csíráikkal 

Az ég felé törnek. 
 

Ez a Mátyás, 

Hiába is mondják: 

– Káros,  

– Hasznos, 

– Káros, 

– Hasznos, 

Különleges madár, 

Ez már biztos!  
 

 

Aludnék… 

 

Ezüst Hold udvarában aranyfényű csillagok, 

Könnyű, pilleszárnyú, tarka álmok, 

Lágyan hozzám suhanjatok. 

Szemhéjamra puhán huppanjatok 

Csöndben dúdolva altatót, 

Arcomat simogassák álomkarok – 

Jaj! Mert még mindig ébren vagyok! 


