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PAPP ERZSÉBET (ZSIKE) 
 
Ha megdobnak kıvel... 
 
...de ha a kı eltöri a kezemet, 
amivel nyújtanám a kenyeret, 
akkor a gyıztes mégiscsak ı... 
a kı... 
 
 

Idıben, szívben 
 
Volt... 
És a puszta lét dobbanása mögött 
némán könnyezve szőkül a koravén holnap: 
Hová lett? 
Hisz nem fogyott el, 
mint az egyre szürkülı hó égsütötte tavaszban... 
Nem merült el, 
mint lelketlen kút mélyére a mohos kıdarab... 
Idıben, szívben visszacsendül! 
Varázslatával együtt nyöszörög a kétségbeesés: 
Volt... 
Titkos kamrák, és pitvarok mélyén 
nem csitul az önzı ragaszkodás: 
Hová lett? 
... A szív is úgy formálja a szavakat, 
mint kint a száj. 
Az igaz beszédet leolvasni róla 
kevés a legnagyobb tudás. 
S aki érti mégis, megfejthetetlen, mint a jaj belül, 
De egyetlen, ki szóba áll vele... 
Túl minden téren és idın 
hozzá futnak bocsánatért az élet rejtett, haszontalan dobbanásai: 
 
Segíts! 
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A tavasz 
 
A tavasz kopogtat nagyon, 
Nem szólok, hagyom. 
Nesztelenül, ravaszul, mint a róka, 
Mint aki nincs itthon tán napok óta, 
Pedig a tavasz kopogtat nagyon ... 
Hagyom ... 
 
Hiába áll ott csokorral, 
S bódító borral, 
Szól még csendesen néha-néha újra, 
S hogy senki nem nyit ajtót, csak megunja, 
S elmegy, hisz hiába áll ott csokorral, 
S borral ... 
 
Az ajtót sarkig kitártam! 
Bódultan vártam! 
Esıt idéztem, langyos szeleket, 
Láttam varjút kéknek, s tarkának verebet! 
Régen az ajtót sarkig kitártam! 
S vártam! 
 
Izgatottan elébe mentem! 
Jöttét kilestem! 
Nem lapultam ajtók mögé bújva, 
Azt se vártam, hogy rámköszönjön újra, 
Akkor izgatottan elébe mentem! 
S lestem! 
 
... Barna az idı, hajában szalag ... 
Csendesen halad ... 
Utánanézek, elébe nézek, 
Mindenütt halvány, közömbös képek. 
Szürkésbarna az idı, hajában szalag, 
Halad ... 
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S a tavasz kopogtat nagyon, 
Nem szólok, hagyom ... 
Nesztelenül, ravaszul, mint a róka, 
Mint aki nincs itthon tán napok óta, 
Pedig a tavasz kopogtat nagyon ... 
Hagyom ... 
 
 
A mi házunk olyan kicsi volt 
 
A mi házunk olyan kicsi volt, 
Térdepelve nézett be a hold! 
Gyenge falán sok kis szegelet, 
S nem fért bele, csak a szeretet. 
Azzal tele lett. 
 
A mi anyánknak olyan szíve volt, 
A jóságnál is jobbat zakatolt. 
S míg életünkre másolta magát, 
Nyomában a csendes csoda járt, 
De várták odaát. 
 
A mi apánknak olyan szava volt, 
Simítósra formálta a szót. 
Egyszerően adott, mint a nap, 
Igaza az égen ittmaradt. 
Szép, mint a pirkadat. 
 
Az én házamon tágas ablakok, 
Mégse jönnek be az angyalok. 
Szavainkon néma fegyelem, 
Félve osztom élet-kenyerem, 
Lesz-e kegyelem? 
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Bomlik a csuhéj 
 
Nyirkos a hajnal, szitáló ködben, 
Százszorszép napfény varjakba botlik, 
İsz ágra szökken. 
 
Varjak siráma letér az útról, 
Ember elszórta morzsára szállnak, 
S hessennek újból... 
 
Tengeritermés nevet a szárán, 
Csuhéjkabátja állig gombolva, 
Száraz szakállán. 
 
Bomlik a csuhéj, csörren a gyöngye, 
Aranyló halmok felnövekednek, 
Nagyobbra, többre... 
 
Fehéren lebben ökörnyálfátyol, 
Fekete földek zamatát hozza, 
Szomszéd határból. 
 
Földek, zizzenés, ízek és hangok... 
Tengerisorból pihenni hívnak 
Messzi harangok. 
 
Nyárvégi szellı nyárfához lépdel, 
Puha mancsával macskamód játszik 
Sárgult levéllel... 
 
Sárga a csutka, levágott csonkja, 
Sárga a hold, és sárgán sercen a 
Nyárson-szalonna... 
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A felhık alatt 
 
Mikor elhallgatok 
Vadgalamb szólal meg a búzavirág selymében 
Gurulnak csırén a köles-szavak 
Senki idık patakzanak szét a felhık alól 
Szemükben alázat és dac próbálják megérinteni egymást 
 
    Egy kicsit szeretsz? ... 
 
Én téged sokkal jobban ... – 
 
Mikor elhallgatok 
Kutak mélyérıl zúg elı a szél 
És körbetáncolják az itt felejtett szomorú esıcseppek 
Vihar se lesz már 
 
– Ne haragudj rám de ne írjál többet – 
Mikor elhallgatok 
Beszélgetnének velem a lámpaoszlopok az utcán 
Nyár ugrál a szívemben ágról ágra 
Arcomon ciróka-maróka az esti holdfény 
 
– Ki vagy te? – 
Mikor elhallgatok 
Katicabogarak imája verıdik vissza a házfalakról 
Könnyes köpenyemet igazgatja a rét 
Álomba ringat 
Az éjszakába sosemvolt örömök simulnak 
Vigyáznak rájuk zabolátlan láncok 
Csukott szememben már csak a néma kérdés 
Hogy látok-e még ... 
Hogy látok-e még … 


