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FAZEKAS MARGIT (SZOMORÚFŰZ) 
 

A világunk... 

 

Világunk, melyben élünk – tele bánattal, fájdalommal, nyugta-

lansággal. 

Ritka kincs az öröm. Szorít a szív, sajog a lélek. 

Lebegünk a végtelen térben, s néha érünk földet. 

Az évszakok változásai is csalárdak. 

Olvad a hó, de van, amikor a tél a tavaszban tér vissza. 

Bimbók nyitnak, életre kel minden. 

Reménnyel indul az élet, majd hirtelen lángban vagy vízben a 

Föld, és minden tönkremegy. 

Életet ad a nyár, vagy itt az aszály, az ár. 

Álmok szállnak el, a fényeket árnyak váltják fel. 

Futnánk, menekülnénk, de lábunk béna, földbe gyökerező. 

Kezünk görcsös, fogni, kapaszkodni sem tud már, csak segít-

ségért kiáltunk. 

Mindhiába! 

A szív ritmustalanul ver, majd – fájdalmakkal tele – egy vég-

sőt dobban, s megáll. 

 

 

Elmúlt pillanatok 

 

Az évek orkánként süvítenek  

titkokkal telve elrepülnek  

csillagunk már csak hunyorog  

az élet eldalolta a dallamot  

elmúlt pillanatok lebegnek  

a vágyak lelkünkbe csendesedtek. 
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Körforgás 

 

Tavaszból nyárba, nyárból őszbe, 

Őszből télbe fordul át az év. 

A Nap kél, delel, nyugszik, 

Az éjszakák pulzusa lüktet, 

A mélyben s fenn –  

örök körforgásban. 

Repülnek sebesen az évek, 

Örökösen változnak a fények, 

Minden emlék lelkünkben él, 

Hisz a fiatalság elrepült már, 

Messze jár, mint a madár. 

Halványuló fények, 

Egyre halkuló dallamok, 

Minden szép: 

A Nap, a Hold, s a csillagok 

 

  

A csillag végtelenben... 

 

Dallamok a fényben, 

az árnyban, 

a lélek szárnyalásában, 

a szemek tükrében, 

a visszhangzó ritmusban. 

 

Az érintésben, 

az érzékeny remegésben, 

az őszi hervadásban. 

 

Bennem élsz, 

Tebenned élek, 

szárnyalunk ketten 

a csillag végtelenben: 

Keresve egymást, s a létet. 
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Nálad jár… 

  

Az égbolt most háborgó, szürke óceán, 

örvénylik szívemben a bánat, mint az ár, 

vad szélvihar tépett felhőket sodor, 

fájóan nálad jár minden gondolatom. 
 

 

A holnapba 
 

Sötét marad a bánat, 

Ha szívedet fény éri, 

Csupa dallam a természet, 

Áldást hoz a Kikelet. 

 

Szeretnék még hinni. Megbocsátottam mindenkinek, ki rám do-

bálta az átkokat. Múltam emlékeivel élek gyertyám pislákoló fé-

nyében. Arcomra barázdákat szántottak az évek, könnyeimmel 

áztatva bús arcomat. Fény, árnyék – mindenben volt részem. 

Olykor tűnődve megállok utam során a bodrozódó felhők alatt, 

hogy rövid pihenők után továbblépjek utamon – a holnapba. 
 

 

Szemembe fésült fények 
 

Illatos szél zenél a falombok között, 

Köszöntve vidám hangulatban a reggelt. 

Szemembe fésüli a napfény sugarait, 

Mosolyt varázsolva fáradt életemre. 

Simogatja szívemet a szeretet érzése, 

Mely nélkül sivár, halott lenne éltem. 

Csöndemben is mindig rád gondolok, 

Betakarja szívemet az éj bársonya. 

Árnyék és fény bolyong az álmok között, 

A pillanatok játszanak a végtelen időben. 

Titkos szálak kötik össze lelkünket, 

Egymás emlékeiben élünk mindörökre. 


