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RÓZSA MARGÓ  
 

A csend és én... 
  

Üldögélünk, 

a csend és én. 

Mindketten fáradtak vagyunk. 

Tűnődöm: 

neved csengésén, 

az alkony halk susogásán. 

Jól elvagyunk. 

Átölel az esti szél. 

Fogom a kezed. Felkap, és némán 

elrepít egy régi mosolyod. 
  

  

Emlékszel? 
  

Emlékszel, 

milyen szép volt a nyár? 

A nap ontotta sugarát, 

virág bontotta száz szirmát, 

nekünk szólt egy szerenád, 

lelkünk lassan összeért. 

  

Most sóhajt a reggel, 

rőt lombjával simogat az őszi szél, 

a tó párát álmodik, 

mosolyogva hátra dőlnek a fák, 

földre küldenek égi imát. 

  

Nézd, leroskad az est 

a lét vastag reményével. 

Ringatóznak a sokarcú folyók, 

és elmélyül a csend. 

Lehunyja pilláit a város, 

álomra hajtja fejét az ősz. 
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Már csak egy harmonika szól, 

ő is siratja régi dalát, 

őrzőn vigyázza a nyár illúzióját. 

Szelíd csendben érkezik az október, 

nyomában a csend jár… 

és ez a csend, 

megszentel. 

  

  

Szerelemért... 
  

Mit meg nem adnék érted. 

Szerelmedért. 

Lemondanék álmaimról, 

felemelnélek szívemig, 

hogy átkarolva együtt  

dobbanjon a két szív. 

Értünk. 

  

  

Eltört álmok... 
  

Utazom a villamoson, az emberek 

közönyös arccal ülnek, 

nem beszélnek, 

nem örülnek, 

csak néznek. 

Én állok, velük utazom, 

őket nézem, 

szólnék, de nincs kihez. 

Szólok. Jó reggelt. 

Ők csak ülnek, néznek, 

nem beszélnek. 

Nem köszönnek, 

nem örülnek. 

Leszállok. 
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Másik villamosra ülök. 

Utazom.  

az emberek közönyös arccal ülnek. 

Nem köszönnek. 

Nem örülnek. 

Nem szeretnek. 

Én…  

csak nézem az embereket. 

  

  

Lilikének... 
  

Az éj pamlagán alszik 

Lili, a kis unokám. 

Pihen az álom, 

a legszebb pillanat 

varázsra vár. 

A láthatatlan érzések 

festette vásznon 

szerető, pici kezed 

kezemre teszed, 

és álmod beragyogja a  

holdfényes csillagóceánt. 

 

 

Vagyok... 
  

Sűrű a csend, 

az ég sötét, 

a nap utolsó sugara 

ránk terítette köntösét. 

  

Hallgat a csend 

a tó felett, 

aludni készül a határ, 

már az est is halkan jár. 
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Ha engednék... 

mesélni szeretnék ! 

Csak így, este, 

aztán  

én is elcsitulnék. 
 
 

Egy útszéli keresztnél... 
  

Amikor már könnyeket sem ejtesz, 

mikor szívedben dúl a fájdalom, 

mikor már nem lesz senki  

aki meghallgatná panaszod , 

ülj le, 

kedves barátom, 

és vesd papírra bánatod ! 

Én is ezt teszem. 
  

Amikor ködöt ültet az ősz, 

mikor szobádból kiszökik a fény, 

csákánnyit harsan a csend, 

és utánad rikolt a múlt, 

egy útszéli keresztnél 

ülj le, kedves barátom, 

és vesd papírra bánatod ! 

Én is ezt teszem. 
  

Versemben elszámolok magammal. 

Az elmúlt évek örömével, bánatával. 

Ahogy a hajnali harmat szárad a rügyeken, 

ahol a legmélyebbre eresztik a tölgyek a gyökerüket, 

és érzem szívemben, hogy mint a szavak, kapaszkodnak, 

mint a hegyek, 

mikor egymásra borulnak. 

Hol vannak már a fehér akácok? 

Illatukat és virágukat rég elvitte a szél. 

Hol vannak az elfelejtett barátok, 

akik hűtlenül ott maradtak? 
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Én is eljöttem. 

Már a szél sem a régi. 

Pedig imádkozni csak otthon tudtam. 

Életem maroknyira sorvadt, és a levegő 

ezüst hullámokat vetett utánam. 

Most itt ülök egyedül, 

kedves barátom. 

Papírra vetem életem s halálom. 
  

Egy útszéli keresztnél… 
  

  

Hazamegyek... 
  

Hazamegyek anyámhoz. 

Oda, ahol a  

keserű is édes, 

ahol a nedves a száraz, 

gazdag a szegény, 

hazamegyek én. 

Ha hazamegyek, megjön az erőm, 

új gondolat önti el agyamat, 

kezem munkára vár, 

lelkem adni kíván, 

szám szóra bír. 

Anyám keze simogat, ő etet, 

itat, virágai nektárral 

borítják be lelkemet. 

Hazamegyek anyámhoz, 

amíg odaérek, 

verejték csorog az arcomon. 

Keresem a szavakat. 

Félek, 

hogy egyszer 

haza 

későn  

érek. 


