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FAZEKAS MARGIT (SZOMORÚFŰZ)  

 
Te vagy az életem 

 

Először betűket, szavakat láttam,  

melyeket mélyen szívembe zártam.  

S kúsztak hozzám a szavak,  

mint a dallamok,  

s lassacskán minden szavad  

szívemben fészket rakott.  

Utána egy arc, egy mosolygó szempár  

s egy gyönyörű érzés,  

mit nekem e szempár feltár.  

Azóta Te vagy a fénylő csillagom, a kéklő egem,  

fényesen csillogsz napjaimon, perceimen:  

Te vagy az életem!  

   

 

Viaszkönnyek 

In memoriam – A KEDVES 

 

Fák színesedő lombjai beszélgetnek a szélben 

A horizonton kusza felhők sodródnak tova 

Az emlék ölel e csendes délutánban 

Gyertyaláng vibrál átfon bennünket szerelmesen 

Születésnapodon így köszöntenek velem 

Arcomon érzések játszanak a fényben 

Gondolatban koccintok emlékedre 

A gyertyalángba könnyesen meredve 

Most a viasznak is Érted pereg a könnye 

Egyre messzebb kerül az emlék 

Az évekből pillanatok villannak 

A messzeségben a „túlon” Veled 

Csendes nyugalmat így kívánok Neked! 
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Könny csillan 
 

Sűrű ködpára ereszkedik le a tóra 

Árva szívemre árnyak emlékek ülnek 

Belevesznek fájó érzéseim a múltba 

Szomorúfűz ágai a víz tükrén pihennek 

 

Könny csillan meg mindkét szememben 

Bolyongok búsan a szürke felhők között 

Szelek szárnyán repülnék feléd 

Csöndem s elnémuló érzésem fölött... 
 

 

Megváltottál… 
 

Habkönnyű, fodros felhők úszkálnak az égi óceánon. Olyan, 

mintha kergetőznének. A felhők között csodálatosan szép kék 

az égbolt. Most lelkem is ilyen habkönnyű. Így érzem, mikor 

szereteted szárnyal felém. Színes virágok díszítik lelkem kis-

kertjét. Az én lelki virágoskertemben virítanak a virágok, és 

benne látom mosolyodat. Olyan a mosolyod, mintha pillangók 

lebbennének szemem előtt. Nagyon szeretem a mosolyodat. 

Fontossá vált számomra a világ. Fontossá, mert nekem adtad a 

hitet, a reményt. Fényemmé, napommá lettél. Napommá, ahol 

mindig Rád gondolok, Rád gondolhatok. Szívem, lelkem nyu-

galmat lelt Nálad. Megváltottál - engem Te váltottál meg. 

Bennem van az örökös féltés, de sokszor a rettegés, hogy a tá-

volság egyszer végtelenné válik, és útjaink elágaznak. Távol 

vagy, de olyan jó, hogy mégis olyan közel érezhetlek magam-

hoz. Sokszor elvakítanak bennünket a fények, és félek attól, 

hogy elvesztem a Fényt, hogy elveszítelek. A fényemet, az 

örök sugaramat, az életemet, és értelmetlenné lesz, értelmet-

lenné válik minden. Azután zuhanok a végtelenbe, és már 

semmi sem számít – minden elvész messze. 

Sóvárgó lelkünk a rohanó pillanatokban így marad meg örökre 

kettőnknek – a szeretet tisztasága, álmok csokrai között. Érzé-

seinkben s bennem: az érzés végtelenében, hogy szeretlek! 


