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FAZEKAS MARGIT (SZOMORÚFŰZ) 

 
Tavaszi érintés  

 
A délutáni nap a nyitott ablakon tűzött be. Fénye finoman me-

legített, simogatott, mintha egy égő fáklya lenne. A fák ágain 

keresztül táncoltak a fények, zizegésük olyan volt, mint egy 

lágy zene. A lemenő nap vörösen izzó gömbként színesítette 

be a horizontot. A leszálló este már langyos. Friss, tavaszias – 

fák és fű illata lebegett az ablakon, és a hűs fuvallat apró csil-

lagok sokaságát: fényszikráit szórta a földre. Az éjszaka sej-

telmes árnyékként borított be mindent. A kósza szellő meg-

meglebbentette a függöny fodrait. Lassan megjelent a Hold, 

gömbölyded, ezüstös fényével – ráült a háztetőre – világítva ku-

kucskált a tető pereméről az ablakon át. Magányomban, szomo-

rú szemeim könnyfátylán át figyeltem szelíd huncutságát. 

Szerelmes álmodozásomban hallgattam az éjszakai neszeket. 

Emlékeimben parázsló, fénylő szemeid jelentek meg, melye-

ket talán a holdsugár igézete vetített elém. 

Figyelted már az éjben susogó sejtelmes hangokat? Emlék-

szel? A fákon fészkelő madarak éjszakai neszét, csivitelő han-

gocskáikat? Mintha álmukban mesélnének. Mintha a Hold is 

szelíden mosolyogna rajtuk. Tejszínfényű ragyogásával szí-

vem összeolvadt, majd az égen, a tető fölött továbbvonult, míg 

az éjben szemem elől elnyelte a horizont. 

Lelkem beitta az édes illatokat, szívemben a bánat, a szomorú-

ság pihent meg, és karcosan marta be hiányodat. 

   

 
Álmaimban… 

 
Álmaimban hozzád visz az utam 

Kereslek a végtelen messzeségben 

Telihold ezüstös fénye világlik 

A csillagokkal teleszórt égen  
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Szólnék… 

 

Szólnék az estéről, szólnék az éjről, 

Szólnék a hajnalról, a kelő nap fényéről, 

Szólnék a madarak vidám énekéről, 

Szólnék a fényes, ragyogó kék égről, 

Szólnék a nappalról, szólnék a szélről, 

Szólnék a tavamról, a tündérmesékről. 

Szólnék a szemedről, a ragyogó szépről, 

Szólnék a hajadról, mint éjjeli mesékről, 

Szólnék a hangodról, a simogató-lágyról, 

Szólnék, mert szeretlek, s nagyon hiányzol. 
 

 

Lecsókolnám arcodról  

 

Keresem kezed bársony érintését, 

keresem fénylő, féltő mosolyodat, 

keresem szemed tiszta ragyogását,  

keresem kedves, simogató hangodat. 

 

Lecsókolnám arcodról a bús árnyakat, 

lecsókolnám minden fájdalmadat,  

lecsókolnám a tegnap összes bánatát,  

lecsókolnám, s a holnap boldogságot ád. 
 

 

Utolsó szikráit szórja… 

 

Vöröslik az alkony a láthatáron 

Utolsó szikráit szórja a Nap 

Homályosulnak a fények az égbolton 

Felváltják lassan az esti árnyak 

Csendesen megnyílik a menny kapuja 

Fénylenek a Hold s a csillagok 

Szívemben előtörő felvillanó érzések 

Feléd szárnyaló vágyó gondolatok  
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Tehozzád simulok 
 

Ülj mellém, nyújtsd felém kezed, 

ujjaid ívét arcomon érezzem! 

Tekinteted varázsába belesimulok, 

szemünkben a szerelem izzó lángja lobog. 

 

Lelkem mélyén az érzés felragyog,   

forró vágyaimmal tehozzád simulok. 

Szeretlek! Szívem szíveden pihen,   

lelkedből lelkemig száll ez az érzelem.  

 

 

Tebenned 
 

Mindent Tebenned látok. 

Gyönyörű szemeid ragyogása, 

Arcod kedves vonása 

Az életem, boldogságom. 

 

Mindenkor imákat mormolok. 

Szeretlek és magasztallak, 

Mindörökké áldom a nevedet, 

És kincsként őrzöm szeretetedet. 

 

 

Rád gondolok  
 

Aranyfény szövi át a tájat, 

dalolnak, trilláznak a madarak, 

az azúrkék égbolton felhők szállnak, 

enyhe szellő simítja bús arcomat, 

 

lelkem is messzire szárnyal, 

rád gondolok lebegő csöndemben, 

a tudat, hogy vagy, megvigasztal, 

elmerülök szemed mély ölelésében.   
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Hajnali ébredés   

 

Fák között aranylik a sugár, 

árnyék és fény játszadozik, 

bolyongó álmaimból ébredek: 

sebzett lelkem keresi…lelkedet. 

 

 

Hajolj szívemhez  

 

Vonj magadhoz szelíd szerelemmel 

hajolj szívemhez forró szenvedéllyel  

szomjazom szemed tüzének varázsára  

árnyékod öleljen magához utoljára... 

 

 

Általad megtalált 

 

Aranyban csillogó szemed 

szomorkás mosoly arcodon 

kérges burok szíveden 

mélyen eltemetett fájdalom 

általad megtalált életem 

mint világosság a sötétben 

lelkünket gyógyító érzelem 

 

 

Rólad mesél 

  

Gondolatom száll feléd, 

mint életem a vén idő kerekén. 

Minden estémen elnyugodva, 

álomszárnyon hozzád suhanva, 

hű szívem minden pillanata 

rólad mesél a csendes éjszakába’. 


