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Szabó Éva 

Indulás előtt 

Csomagoljunk 

legyünk útra készen 

mielőtt minden 

eltörik egészen 

hisz oly kevés 

mit vinni kell 

egy „megérte” 

egy „hinni kell” 

egy szerelemtől 

fényes pillanat 

a sárba süppedt 

kő alatt 

 

a sötétben 

egy résnyi fény 

élétől 

megsebzett remény 

mert valami 

végérvényes rend kell 

ha nagy útra 

készül már az ember 

tudván 

hogy akkor sem néz 

hátra 

ha nevét valaki 

még egyszer elkiáltja 
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