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FAZEKAS MARGIT (SZOMORÚFŰZ)  
 

Tiszta szemmel… 
 

Az életünk várakozások sorozata. Menekülünk fájdalmainktól, 

de, sajnos, a hegek örökre szívünkben maradnak. Segítő kezek 

nyúlnak felénk, vagy ellöknek, eltaszítanak. Bizonytalanul jár-

juk kanyargós utunkat – lassan vagy sietve. Messze tévely-

günk, vagy határozottan lépdelünk; szárnyalunk vagy könnye-

zünk. Tudjuk sokszor, hogy nincs tovább, de szívünkbe re-

ményt ad az új nap. Az útjelzők iránya sem egyértelmű. Ár-

nyék és fény kísér bennünket.  Örömet, bánatot is ingat a mér-

leg, de utunkon végig kell mennünk. A sors ösvényén célba is 

kell érnünk. Mindez könnyebb, ha van, aki fogja a kezünk, és 

szerető ujjak törlik le könnyeinket. Sok-sok apró kőből rakjuk 

le alapunkat, és ezekből a kövekből építkezünk egy életen át. 

 

végig az ösvényen 

szomjunkat oltva, 

vagy mindig szomjazva, 

vissza-visszatekintve, 

néha visszafordulva, 

magasba szárnyalva, 

vagy a földön csúszva, 

bánatunkban fuldokolva, 

a széllel szállva, 

minden pillanatunkkal, 

míg szívünk dobban: 

járjuk sorsunk útjait 

 

 

Mosolyodban az élet… 
  

a te mosolyodban keresem a világot 

az éjszakára ráterülő fátyol nyugalmát 

az emlékek szívem mélyére néznek 

álmokat adva s életemen végigkísérve 
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Szavakba font élet 
 

repülő madarak hasítják az eget 

szél fújja vitorlázó szárnyaikat 

szilvakék szemed ragyog rám 

remegek érted miattad élek 

a vágyak útján járom a végtelent 

napestig utánad szárnyal a lelkem 

megmártózik szívem a szeretetben 

életem melódiáiddal múlik el 

az álmok mélyére nem láthatok 

az emlékek kúsznak arcod helyére 

versekbe, szavakba fonom életem 

 

 

Végtelen idő… 
 

Időt kellene adni a felejtésre, 

hogy a fájdalom végre enyhüljön bennem. 

Egyre nő köztünk a végtelen idő, 

már csak az álmok hoznak találkozást. 

Az emlékek, melyek veled voltak valók, 

rég fájdalmas ösvénnyé váltak. 

Egyszer majd csendesen elmúlik minden, 

s a szemek könnyesen búcsút intenek. 

 

 

Levélhúrokon… 
 

a horizont alatt 

lágy dallamok szállnak 

a lombok között, 

levélhúrokon susog a szél 

a bíbor alkony 

mélykék ezüstbe hull 

az álmok dallamát 

dúdolja fülünkbe az éj 


