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SZTANCSIK ÉVA LAMBROZETT  
 

Csak egy rigóért 
 
Mily kicsiny az ember időszemmel nézve, 
s e szúrós tekintet ott csüng múlton, jövőn –  
láthat gyermekként, és pásztázza kikötőm, 
ahová egyszer majd a végzet csempész be. 
 
Irigylem tán ezért? Nem tudom, nem hiszem;  
de ha megengedné, bámészkodnék vállán.  
Sőt, ha sarcot kérne, azt is biztos állnám.  
–  Cserében kegyelmes íriszén őrizzen. – 
 
Hogy évek teltével, nélkülem-napokon, 
visszavarázsoljon a maradottakhoz... 
Hadd ringasson rigót (sokatokban lakoz’)  
elmék erdejében jövevény fasorom. 
 
 

Erdei szeppenke 
 
Mókust fogtam, aprócskát, 
talán a nagy apródját. 
Kissé bizony szeppenke, 
könnyét nyelve esenge: 
 
„Tegyél vissza, félek én, 
hadd nőjek fák énekén. 
Rigó dalol, csalogány – 
lombok közt a palotám.  
 
Szeretek ám ott lenni, 
bár az étkem mákszemnyi –  
kevés toboz, makk, dió... 
látod, tudom azt, mi jó.  
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Puha szőröm, bojtfarkam, 
ráértemben folt-varrtam –  
simogasd hát két percet, 
s írjál róla szép verset.” 
 
Jó van, huncut mókuska... 
bajszot kérek bónuszba.  
Kiegyezünk fél szálba’... 
fuss, ágyban az éjpárna. 
 

 

Áldás nélkül 
 
Nevetve mesélted: a muskátlik fáznak, 
reggel összesúgtak, rajtuk dér portyázgat – 
...és a nárcisz szirma... kókadtan didereg, 
... oly kikelettelen... s marnak a hidegek.  
 

Mutattad a fákat, mindegyik virágzott.  
De a hajnali fagy itt-ott még világlott – 
megcsípett levelek barnultak az ágon... 
ablakomat rájuk múlt-szélesre tárom. 
 

Emlék-szemem nézi azt a régi kertet... 
ahogy az elmúlást tenyeredbe vetted - 
nem lesz ebből semmi, tartottad elibém, 
bolonddá tett minket tavaszunk az idén. 
 

Hasonló időket élünk most, anyukám;  
reszket a rózsatő, április vadul ám –  
ridegek az esték, kabát kell nappalra, 
a tél bakancsának leszakadt a talpa. 
 

Ráérek merengni bagatell dolgokon;  
kinn az eső gyomlál, én agyam foltozom;  
varrogatok belül, hímezek éveket... 
hogy az üreset is tartalom töltse meg. 
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Tudom, türelmetlen voltam néha veled, 
annyira bánom már, gyötör ez eleget –  
éreztem magamban, mi volna a helyes; 
rám piríthatnál, ám... tekinteted jeges. 
 
Utólag eszmélünk, mi a legfontosabb... 
harmónia, szépség, leskődni dombokat –  
szeretet-bimbókat meghittség talaján... 
és amíg gondozzuk: áldás az, mindahány.  
 
 

Nézőpont 
 
Benned virrad a jövő, 
(gyermek vagy, nekem-gyermek) 
anyaszemüveg lencsén 
tűnhet a jelen szebbnek.  
 
 
Lesz-e esküvő? 
 
Suhanó, suhanó, suhanó Nyárlány... 
Nyárfiú imádja, szemében bálvány - 
szerelme kibuggyan arany kacajban, 
nászágyuk vöröslő, forrongó katlan. 
 
Öleljük, öleljük, öleljük egymást... 
nem tart ez örökké, édesem, meglásd - 
elmúlhat egy év is, míg viszontlátlak, 
varrassál akkorra menyasszonyfátylat. 
..... 
Kegyetlen, kegyetlen, kegyetlen nagy kár, 
december végével lejárt a naptár –  
az utolsó lapján üzent Szilveszter: 
nem kaptam órákat, megállt a vekker.  


