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DOBOSI VALÉRIA 

 

Piaf 

 

Glóriától fényesült szürkesége, 

míg szaggatták bensejét a vágyak, 

s a torkában melengetett hangokat 

megérdesítették a felszökő lázak. 

Mellét döngette a gyermeki szív: 

az örökké vágyó, mégis kérlelhetetlen, 

hiába volt szomját csillapító víz, 

ha a könnytelen szem sötétre rebbent. 

Ösztöntől görcsösült öleléssel 

markolta bulvárok hidegét, 

a vállára borult fekete selyemkendő 

álmaitól foszlott ezer darabra szét. 

Glóriától fényesült szürkesége, 

míg szaggatták bensejét a vágyak. 

Erőtlen hang suttogta fülébe: 

megtalállak, megtalállak, megtalállak! 

Az eső fürdette pódiumon 

ma verebek ugrálnak körbe-körbe, 

unottan, megbékélve a szürkeséggel, 

de azt a hangot, ami csilingel a zsibongó utcák felett, 

sosem feledve….  

 

 

A szerelem gyümölcse 

 

Összeért utak, 

kilenc hónapnyi titok: 

megnyíló tudat… 
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Ellopott percek 

 

Chopin szól a szomszéd lakásból: 

álmodozó ujjak a billentyűn 

életre simogatnak egy könnyű vágyakozást, 

egy percre megáll az idő, 

mégis a függönyránc fénylőn megfeszül, 

és füst mögé rejtőzik a látomás, 

félek szemet nyitni, mozdulni, 

merev karjaimban őrződik egy tánc: 

meleg ölelésű, könnyű libbenés, 

forgástól sem botlott a láb, 

két testbe zárt egyetlen dallam, 

fülünkben bizsergett halkan, 

csak bensőnket rombolta egy jövőbeni kép: 

halódni látszott a halhatatlannak szánt szenvedély, 

Chopin szól a szomszéd lakásból, 

mintha a remegés átfolyna a falakon, 

s egy hamis hang visszazökkent a mába, 

a jóslat, mint annyiszor, most sem tévedett, 

újra kéne hangolni zongorát, életet… 

 

 

Repülés 

 

zizzen, surran, morran az égen 

egy vadludakat utánzó galambraj, 

érzik az égbolt súlyát a testükön, 

és szertelenségét a tavasznak, 

méltósággal igazítják röptüket a szabályok szerint, 

s a következő pillanatban, ahogy a karmester int: 

aero–káosz figurája robban, 

fröccsennek szét a szélrózsa száz iránya felé, 

cikázva a gondolatnál is szabadabban, 

a szivárvány színe szétfut a szárnyukon, 

a napfénytől minden toll csillogó arany, 
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aláhullnak és égbe törnek, 

belakják azt, ami elérhetetlen és parttalan, 

lentről ez az égi összevisszaság, 

amiben a szem szándékot nem talál, 

csak vágyódást kelt a szívekben, 

a boldogság táncának látszik, 

ösztönös tánc – megfesteni se lehetne szebben, 

benne van: élet, halál, vágyódás, szerelem, 

kiútkeresés és egymáshoz száguldás, 

egy röpke szárnycsapásnyi türelem, 

amikor az érintés közelsége fut át 

a veszélyt sejtő idegen, 

izzik ez a falatnyi égbolt, 

zefír-kék zsongása szinte emberi, 

nincs benne semmi szánandó, 

csak erő és lázadás, ami egyre följebb emeli, 

sodorja spirálba fonva, 

aztán egy áramlat kiteríti, szétlöki 

száz színt játszó alakzatba, 

távolodásuk törvényszerű, még ha fáj is, 

így vagy úgy minden út odavezet, 

csak időnk legyen a pusztulásig 

csodálni a megmagyarázhatatlant, 

míg végül egyszer azt mondjuk rá: elveszett! 

 

 

Villámlás 

 

Hosszúra nyúlt csend tekergőzik a bútorok között, 

porként megül a villanykapcsolón, 

egy eltévedt árnyékot oldalba lök, aztán tétován tovább oson képek mögé, 

süppedő szőnyegek alá, tükrök foncsorán terpeszkedik, 

unalommal takarja a fülledt délutánt, egy üvegtál belsején táncol, 

s míg vibrál az áttetsző kvarcszemeken, kékjébe szivárványt varázsol, 

aztán mindent szétzilál, összeken, idegen hangok verődnek a falról, 

a dobhártya rettenve megfeszül, nem akarja átengedni, ami bántó, 
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és minden bántó, amivel szembesül, 

fölszívja magát és szétrobban a csend, a bútorok éle megfeszül, 

a kapcsolón kóboráram fut át, 

az árnyék fejvesztve menekül: nem érez, nem hall, nem lát, 

a képek színei fakulnak, a szőnyeg csomója foszlásnak indul, 

s tovább kígyózik a tükörre száradt hajszál, 

várakozón kékül az üvegtál, szégyenében szomorú sötétre vált, 

meghúzódva késlelteti a pattanást, 

ágy alá bújnak a könnyű testű porcicák, 

a léghuzat szeszélye új párt talál mindegyik apró gomolynak, 

elhomályosul, vibrál egy kicsit, s rámája közé húzódik az üvegablak, 

morran, prüszköl, robajlik, pattog, lépése döng a viharnak, 

körben az észveszejtő zizgés, 

bennünk nyugodt a nyár délutáni hangulat, 

hunyd le a szemed, ne nézd, 

hogy egy eltévedt villámlás fénye pirosítja válladra bólintott arcomat! 

 

 

Majdnem 

 

Néha, átlépve a halál mezsgyéin, 

nem tudni mért, az ember visszafordul. 

Érzi csak, hogy dolga végezetlen, 

fogai közt a víz is megcsikordul. 

A hátrahagyott képeknek idegen színe lesz, 

nem fakó, inkább befejezetlen, 

hiányuk, mint ékezet nélküli betűk, 

ha a toll kifogyva sercen. 

S írás közben megáll a kéz, aztán megszokásból 

– mint viasszal munkára bírt tű a jó cipész ujjai között –  

átcsusszan újra a lét szorosra épített falai közé. 

Megfeszül tüdő, szív, meszes vérerek, 

s a szem, ami perce még magába révedett, 

kíváncsian néz szemközt a világgal, 

amit botor mód majd veszni engedett… 


