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Zsubrits Zsolt 

Ahol nyugalom honol 
 

Ahol nyugalom honol, 
lélek békéje hangol, 
csakis a csend dalol, 
több szólamban játszik, 
s míg a fák színeit 
ringatja, e meghitt, 
nyárba utazó vágy 
kíséri egy fasor illatát. 
 
 

Bevégzés 
 

Vágtat velem valami vészes 
Éjsötét éktelen évek 
Gőzöm gerjed s gázolok 
Záporoz zúdító zajom 
Egyensúlyban elengedem 
Tartom tovább töredékem 
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Zsubrits Zsolt 

Fehér a hó 
 
fehér a hó bíztató 
fehér a ház a lármás 
fehér a toll puhatol 
fehér a szó nyugtató 
fehér a kép egyet lép 
fehér a vágy álmot lát 
fehér a dal táncolva 
fehér a gomb megfogom 
fehér minden hang sincsen 
csak fehérségem 
 

Lépéseim 
lépéseim álmodják 
fényét az elmúlásnak 
múlt idők táncát járják 
búcsút intve az árnynak 
mind mi szó sőt mozdulat 
egyszer úgyis felsejlett 
hangjaiban hangulat 
mit békében feledett 
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Zsubrits Zsolt 

Odakinn 
 

kinn néma pompában a táj 
kedv hidegben melegre vált 
sok hópihe mindent fehérít 
tél ereje bátran beborít 
egy éber híd hósuba alatt 
reménykedik jön még tavasz 
a fagyos folyó álmát őrzi 
s fák hidegét összeszövi 
 

Fák a ködben 
 

útra kelek keresni a fényt 
tavaszi tájban megint fürödnék  
becézve simogatnám a nyarat 
keresném hol hegyi patak fakad 
 
útra keltem feledtem a meleget 
hideg homály lepi a lelkemet 
mint őszi erdőben fákat a köd 
takarja árva álmomat a föld 
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Zsubrits Zsolt 

Merengő 
 

ami vagyok arcomon 
elmerengtem múltamon 
hozzád szóltam szótlanul 
szépségem sosem fakul 
 
hajnalban hozzád bújtam 
igaz szavakra vágytam 
kérlek bontsd ki lelkemet 
érintsenek fellegek 
 

Ráérős reggel 
 

lopva kilestem hajnalok titkát 
fényét kerestem sötétség viszlát 
csendben füleltem halkan hajolt rám 
bízva becéztem el sem szaladt ám 
arca előtt ültem sárgán sütött már 
lassan ébredtem velem virultál 
harmatra léptem könnynek elkértem 
virág nyílt réten kisimult lelkem 
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Zsubrits Zsolt 

Szemem szépet látott… 
 

Szemem szépet látott: 
kistündérek táncát, 
csillaglányok álmát, 
barnát, bordót, lilát, 
napos nadragulyát, 
virágszirmok nászát, 
illatfelhő vágyát, 
szívem szárnyán szállott. 
 
 

Zöld a takaró 
 

zöld a takaró vígan vágtató 
réten álmodó völgyben virágzó 
barna barázdás szürke szemhunyás 
lépések nyomán kisimul a táj 
dombon dalolva nyárnak visszhangja 
őszt eltakarja fehér a boglya 
széna vagy szalma begyűjtést várja 
 


