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SZABÓ KILA MARGIT 
 

Szerelem  

 

Túl egyszerű, s mégis bonyolult 

A mindent elsöprő szerelem. 

Lehetsz fiatal, koros, óvatos, 

Mégis elér a nagy szerelem. 

Nem jön álom a szemedre éjszakákon, 

Csak forgolódsz a pihe-puha ágyon. 

Nem tudsz enni, pedig korog a gyomrod. 

Az étel helyett csak Őt, csak Őt kívánod. 

 

 
Minden éjjel 
 

Minden éjjel várom jöttödet. 

Óh, álombeli szerelem! 

Sok-sok éjjel várom jöttödet, 

Hogy téged átölelhesselek. 

Óh, álombeli szerelem! 

Ma éjjel láttam jöttödet, 

Óh, jó volt, hogy átöleltelek! 

 

 
Szeretem  

 

Szeretem 

A csendes falum egyszerű emberét. 

A lepkéket, köveket, a selymes füvét. 

A könyvtárát, templomát, iskoláját, 

A parasztházait, a hegyeit, utcáit. 

A földből kiálló kőtenger nagy köveit. 

Szeretem szépségét, bokrait, fáit. 

A Káli-medencének szép falvait.  
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Mondd, hogy is éljek Nélküled? 

 

Mondd, hogy is éljek Nélküled? 

Minden percben Rád emlékezek. 

Üresek a nappalok, az éjszakák, 

Üres lett a szívem és a kis szobánk. 

 

 

Emlékül Marikának 

 

Telnek, repülnek a napok, 

Az órák, a percek tovább. 

Virágok nyílnak, s a madár  

Dalolva vidáman rájuk száll. 

A Te életed is egy virágszál, 

Melyre a madárka dalolva száll. 

A virág mindennap nyílik. 

A madárka odarepül, s rászáll. 

A virágok lassan elhervadnak. 

Az ifjúság is messze tovajár. 

Eljön az ősz, a tél, sokszor. 

De egyszer majd nagy vihar jön. 

S kérlelhetetlenül letépi a  

Virágokat, s földre veti. 

Ábrándjaink, örömeink, 

A kacagó, régi álom elszáll, 

És messze-messze tovajár. 

Az életed, a boldog múltad már 

Réges-rég elhervadt virág. 

Soha többé nem nyílik már. 

A madárka ismét eljön egyszer. 

Röpködve téged keres, odaszáll. 

De már hiába keres, nem talál. 

A kismadár szomorú lesz, 

Csak a múltadat dalolja, 

Te jószívű, aranyos Marika.
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Már csak egy vágyam van. 
 

Már csak egyetlenegy vágyam van nekem: 

Legyen szabad, boldog minden gyermekem. 

A gondolatokat, melyek fejemben születtek, 

Leírni szeretném, verseim követnek.  

Rövidek lettek már a napok és az évek. 

Sietnem kell, nem sok időm van hátra. 

Ez lett hát az elfecsérelt időnek ára.  

Mindent szeretnék leírni, kevés az időm. 

Csak dióhéjban, mert int, hív a jövőm. 

Az elmúlás könyörtelenül, egyre közeleg. 

Fülembe súgja: „Menj! Te éltél már eleget!”  

Az ember mulandó, ellene mit tehetünk? 

Dolgozunk, szeretünk, amíg csak élünk.  
 
 

Salföldi varázs 
 

Szívszorító, csodálatos érzés tölt el,  

ha megpillantom a salföldi tájat. 

Milyen vonzó, boldog, röpke pillanat, 

Ez a tüneményes, gyönyörű varázslat. 

A földből kiálló kövek, tüskés fenyők, 

Akácfa, bicske és galagonyabokrok… 

De sok boldog pillanatot, örömet nyújtott. 

Elbűvölő a táj csodálatos látványa, 

A dimbes-dombos, bokros, vonzó tája, 

A bányató homokos, bozótos partja, 

Megérintően szép ez, ennek a varázsa. 
 

 

Már csak álom 
 

Már csak álom, hogy te voltál nekem. 

Már csak álom, hogy szerettél engem. 

Már csak álom, hogy karjaidba zártál. 

Már csak álom, hogy szerelmet adtál. 
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Még látom 

 
Még látom a szemed, ahogy rám néztél. 

Még hallom a hangod, ahogy becéztél. 

Még látom a kezed, ahogy öleltél. 

De már csak emlék az a perc és óra, 

 
Amikor éltél, és engem szerettél. 

 

 

Születésnapunkra 

 
Lenyugvóba van már a nap sugara. 

A sorsom 70-szer jár hazaindulóba. 

Kalandos emlékképek játszadoznak vélem. 

Sok jó és szép jut az eszembe nékem. 

Fáradt, zúgó fejjel leülök az ágyamra. 

Eszembe jut a régi évek kívánsága. 

Azok, amelyek már nem teljesülnek. 

Már nem látjuk Velencét és a tengert. 

Egyre többször hűvös lett már a reggel. 

Én sem, te sem szerethetsz már engem. 

Hátralévő éveim békések. Sóhajtok. 

Gondolatban – oly messze – rád gondolok. 

Majd óriási béke és nyugalom száll meg, 

S méltóságteljesen elbúcsúzom tőled. 

Megdöbbent az igazi felismerés. Itt állok. 

Már nem rettegek a gyászos magánytól. 

Képes leszek örülni az életnek. 

Népes családomnak, gyermekeimnek. 

Felnézek az égre, s látni akarlak. 

Az esti égbolton a csillagok ragyognak. 

Könnyes szempilláimra álom borul… 

És mi ketten… Velencében sétálunk – 


