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DOBLER ANITA 
 

Mit gondolsz… 

 

Mit gondolsz te rólam, 

s meghallgatod-e, 

én mit gondolok? 

Mit tudsz te rólam, 

ha biggyedő ajkad 

felé nem fordulok? 

Megvetésed oly kevés, 

egy néma érintés, 

mely eltűnt céltalan, 

trónod ingatag, 

senki sem tartja meg  

múló királyságodat. 

Mit tudsz te a fájdalomról, 

vagy mit  tudsz a  

ki nem mondott szóról, 

mit tudsz a nyárról, 

mit a frissen pergő hóról? 

Sajnálsz...engem? 

Kövezel ismeretlen. 

Hisz jó helyre születtél, 

jó embert szerettél. 

Jót ittál, jót ettél, 

semmit nem vesztettél. 

Mégsem cserélnék veled , 

nem nőttél fel hozzám, 

gúnyolj csak ma még, 

ha ez jól esik, 

bármit mondtál rég; 

Ma én – holnap te, 

s úgy hiszem: 

fájni fog a helycsere… 
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Álmodozás 

 

Az élet színei bennem ragyognak, 

könnyem se mos le mindent, 

eltűntem e földről, nem keres senki, 

milyen furcsa játékot hagynak, 

titokban…úgy szeretnék boldog lenni. 

 

 

Karnevál 

 

Lehetnék boldog is végre, 

nézelődöm itt a Földön, 

hol kéklő csillagok serege 

arany ábrákat rajzol az égre. 

Zúgó örvénybe fojtanám 

e hosszúra nyúlt karnevált, 

hogy elmerüljek benne, 

kincsem kezemben lenne 

Nem kergetne cifra magányba, 

ha volna hova, tán odamenne, 

hol lusta virága 

egy későn jött tavasznak 

– nem szikkadni – nyílni merne. 

Üres a fejem, mint egy szobornak, 

kinyújtott nyakkal figyelek, 

bejő-e a hajnal titkos lakomba. 

Dacolok a fénnyel, 

mint egy pimasz gyerek, 

áradás dönt le, 

cseppjei rólam leperegnek, 

pattog egy deszka alattam, 

ahogy rajta járok, 

eső önti el házamat, 

s én üres szélben, üres székben 

a senkinek magyarázok. 
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Őszi tánc 

 

Vége egy napnak, 

karomat összezárom, 

kitárt lelkű fák közé 

haragom odavágom. 

Lenőtt hajú varjak, 

kócos, árva lányok, 

mások szerelmét 

koldulva körbejárok. 

Szakadt tarisznyám 

vérig sérti a szél, 

hagyott egy dalt nekem is, 

majd magához beszél, 

megtáncoltat a bugris, 

dühödten rángat, 

megcibálja hajam, 

végül ledönt engem is. 

 

 

Mama 

 

Mama elment... 

Hát – itt hagyott, 

elment már messze:  

egy szeles, nyálkás este, 

– még látom, ahogy 

szikkadt, kis teste 

rám borul dideregve. 

Ez valami átok. 

Minden sír körülöttem, 

és ettől én sem látok… 

Ő az? Ott a kapuban, 

ahogy fázósan néz utánam, 

s én még visszaintek, 
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Ő meg csak néz, 

tudom, visszavárna, 

s mintha könnye hullna, 

szaladnék is hozzá, 

de továbbvisz a lábam. 

Sosem látom többé 

gyönyörű ráncos kis kezét, 

szürke haján 

a megnyugvás lakik, 

e vad világban egy  

boldog kis sziget 

a tenger alá végleg elbukik. 

Nem látnak többé e szemek… 

Tollat fogok érted, 

fogcsikorgatva harcolok: 

ne rágjon szét a fájdalom. 

Nem érdekel ez az egész, 

várom: majd felébredek, 

Mamám megsimogat, 

s gyönyörű ráncos 

kis kezével, 

féltőn letörli könnyemet. 

 

 

Sziget… 

 

Építettem egy szigetet magamnak, 

ketten élünk rajta: a félelem meg én, 

utolsó hullámunk lehullt a partról, 

ülünk a sziklák kemény peremén. 

Kergetjük egymást, elbújunk a homokon, 

messze jár mind, aki idegen, 

maradok itt, inkább állok a sorban, 

több vagyok, nincs semmi baj: élek.. 

Hajótörött – álomszerű, cifra nyomorban. 



SODRÁSBAN 2009 

50 

Ez a bánat… 

 

Ez a bánat megjelölt engem, 

arcomnak nyomta tövisét, 

de szeret… nem ellenség. 

Ki emlékszik már rá, 

ha félreterel a semmiség. 

Messze szállt, elvétette nevem, 

semmit nem adhattam neked. 

Kár, hogy így hagytál itt… 

Hangokat suttog a szám, 

falhoz nyomom szégyenem, 

forró homokon eléd futok, 

nem fogadtál örökbe, 

így csak voltam neked. 

Úgy szeretnélek, mint régen, 

maradhattál is volna, 

mégis: örök nyomorba bújva 

maradj velem… Anyám. 

 

 

Egy pillanat 

 

Eltávozott a vágy, mohó szemével 

tükrözi a sötét éjszakát, 

olyan mélység nyeli el a vándort, 

hol nem pengeti néma húrját, 

hol együtt maradnak az árnyak, 

s felém nyúl még félve, 

hogy érezzem édes illatát. 

Csak egy érzés, egy pillanat, 

izgalomtól lángra gyúlva 

száz halált hal mind, ki itt van, 

vagy fejét lehajtva monoton 

rájön: ő végleg itt maradt. 
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Magányos este… 

 

Többször kellett volna szeretni téged. 

Többször kellett volna mondani… 

Többször kellett volna átölelni… 

többször kellett volna nemet mondani. 

Soha nem lesz több esély, 

soha nem lehetek már gonosz veled. 

Most már van időm, van mindenem, 

van otthonom és van Istenem. 

De nincs időm, visszaforgatni 

már semmit nem lehet. 

Nem könyörgök, már nem tehetem… 

Csak nézz rám, vagy csak bólints...  

Hinni kéne a feltámadásban, 

de ehhez is kevés a hitem. 

Mit számít, ha sírva kérlek: 

Mama... kérlek, maradj itt velem. 

 

 
Hullámok hátán… 

 
Szemem sem rebben, éget a parázs, 

kéjsóvár szeretők, buják és szenvedők 

mellett magamat megrángatom. 

Fénylő ezüstből épül ez a vár, 

lebukom a víz alá újra és újra, 

kincseim egyenként kupacba rakom. 

Hátrahőkölök, ha jön egy hullám, 

saját álmomon lebegek, 

az leszek már, akivé lehetek, 

talán most körülféltenek engem 

mosolyokba font pajkos delfinek: 

váratlan, buta kis csodák. 

 


