
 

Gáspár Erika 
 

VilágunkVilágunkVilágunkVilágunk 
 

kettévágták a visszhangot, 
és megölték a rókát. 
a sivatagban már nincsen homok, 
a kis hercegnek elment a barátja 
s halottak a rózsák. 
a gyermek hamvas bőre sápadt; 
aranyhajára por csücsült — 
a bolygó elveszett az űrben; 
csak a kígyó… 
az él még egyedül. 

 

VárakozásVárakozásVárakozásVárakozás    
 

tündérek szárnya 
simítja arcom, 
pázsit a párnám, 
ég a takaróm. 
vergődik, sikolt, csapkod a lelkem, 
várja, hogy eljöjj, s szólíts meg engem. 
szavadat értsem, ne hagyd, hogy fájjon. 
legyen szerelmünk por lepkeszárnyon. 
 

BúcsúBúcsúBúcsúBúcsú 
 

fröccsen a 
felhő-nyál 
fejem felett. 
menj. 
bilincsbe vert 
kezedbe teszem 
a kulcsot. 
kezdd máshol. 
tedd egyszínűvé 
a szivárványt, 
s sikollyá a nevetéseket. 

KereslekKereslekKereslekKereslek 
 

Krisztus-bőröd alá bújva 
zümmögnék, 
véredbe olvadnék, 
hogy érezzem 
földi, emberi testedben 
az Istent. 

 

KísértésKísértésKísértésKísértés    
 

Jób asszonya  
sikoltott bennem: 
átkozd, s dögölj. 
majdnem megtettem. 
 

hamu fejemen, 
s Igéd a számban. 
angyal kezét fogva 
pokolba láttam. 
 

vicsorgó árnyak 
markolták lelkem — 
 

(fiam hangjában hozzám 
                         szólt Isten) 
 

Jób asszonya 
néha hallgat bennem. 

 

ZsoltnakZsoltnakZsoltnakZsoltnak    
 

Lilára vihogná magát a világ, 
ha elmondanám, hogy 
két fényes angyal őrzi léptedet, 
simogatja lelked, 
vigyáz, hogy rád ne taposson, 
            el ne lopja tisztaságod, 
bölcsességed az élet. 
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KiléptemKiléptemKiléptemKiléptem    
 

nem áll jogodban bántanod. 
nem akarom, hogy fájjon 
szavad, mozdulatod. 
 

most nem vagyok. 
hiányzom. 
élet-pillanatnyi szünet 
az örökkévalóságban — 
s talán azt hiszed, csak álom voltam. 
mondd meg Istennek: 
kicsit játszom… 

 

SzerelemSzerelemSzerelemSzerelem 
 

Szerelem… 
Falon szökő árnyék — 
Égető csók nyoma, 
Jégből varázsolt 
Olvadó ajándék, 
Angyalok meglesett mosolya. 
 

Szerelem… 
Hajadon végigbizsereg  
Tenyerem. 
Hangod pecsétje  
Lelkemen. 
Véred véremben 
Őrizem. 

 

MenekülésMenekülésMenekülésMenekülés 
 

olvadj  
örökkévalóságba 
pillanat. 
 

olyan jó, 
amikor a szél 
borzolja hajad, 

simogat a fény, 
s a fű hajlik lábad 
alatt. 
 

olyan jó 
látni a meglibbenő 
lepkeszárnyat, 
a fészekrakó madarat, 
 

s nem venni észre 
a kusza világot... 
 

légy örökké, 
te pillanat. 

 

CsalódásCsalódásCsalódásCsalódás 

 

arcomat fénybe rejtem, 
ködbe burkolom lábamat, 
láthatatlan leszek, 
visszaszívódom az őselembe. 
fáj a változás, olyan a világ, 
mint egy kifordított, ócska kesztyű. 
fáj. 
 

tűzhamu, 
vízsivatag, 
földiszap, 
égpokol. 

 
ÖnzésÖnzésÖnzésÖnzés 

 

távolban kéklő zivatar 
hangodban dermed a harmat 
fázom 
 

jöjj betakarlak 
 

most már nem érhet semmi baj 
megtarthatlak 
magamnak. 

 


