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SZABÓ EDIT IRMA 
 

Szavak 
  

Gyémántkemény szitkok. 

Életerőt lopnak vérszívó vámpírok, 

lelkedbe fúrnak fekete szilánkot, 

járatot rágnak feszült indulatok. 

Szavak. 

Erőszak-falak. 

Mély törésvonalak. 

Intelem, baljóslat, formátlan hangalak. 

Fülsértő rossznyelvek, poharak repednek. 

Szavak – mint hegek. 

Gyógyuló sebek.  

Szavak, talán titkok. 

Gondolatvirágok, 

fiók mélyén nyíló csipkeszirmú álmok, 

puhán simogató, huncut-csintalanok. 

Játszi betűözön, gyöngybetűs cirkalom, 

teremtőn rám köszön alkonyfény-oltalom. 

Szépreményű versek szivárvány-sejtelmek, 

tisztán csilingelő rejtett angyal-lelkek. 

Szavak, bölcseletek. 

Védő, kerek jelek, 

égi üzenetek. 

Szavak. Törékenyek. 
 

 

 Pipacsvégtelen 
  

Szoknyám szélén fodros sziromszegély. 

Mögöttem nyüszít a félelem: 

Hány tavaszunk bonthat még új reményt? 

Hány pipacsvégtelen nyár illan, űz… 

Hány őszünk lesz, s hány hideg télben 

ropoghat kályhánkban a tűz? 
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Ez a világ… 
  

Az élet mámoros tánca elszaladt, 

vele futott sok vagány fordulat. 

A zsenit meg nem érti a tudatlan, 

pörgő forgatag. 

Jó embert alig-alig látok 

magam körül, sok az 

anyagba gyúrt átok. 

Alszik a hit, és kevés 

a megszentelt, új rezgés. 

Ez a világ alpári, durva, 

virág közt burjánzó dudva… 
  

 

Tekintetem játéka 
  

Szűkülő pupillám 

mélán a perspektívába néz… 

Hol van az öröm, ami titkok sűrűjében honol, 

s elnyújtózva dorombol neked? 

Vadmacska-sminkem elmosódott, 

nem rajzolom újra. 

Letörlöm az ugrásra kész vágyakat. 

Üvegbe zártan várakoznak konzerváltan. 

Testi tűz már nem gyötör, mélyhűtött lett a gyönyör. 

Rossz sejtést súgott valami a füledbe… 

Az idő múlik, a mulandóság időtlenségbe hull. 

A ruhámon is elszakadt a csipke… 

  
 

Fényfonal-firka 
  

Szóalkotásom: fényfonal-firka, 

szimbólumszerű gondolatminta. 

Jönnek, csak jönnek: szavak, mondatok, 

papírra vetett önjáró sorok.  
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Szent kövek imája 

  

Néma fájdalomhangok ódon kapui nyílnak, 

imát fűznek átjárhatatlan reggelek. 

Háborgó vágyak harangjátékát 

csendesítik indigókék, szent kövek. 

  

 

Mesterünk 

 

Lótuszülésben ülsz, és meditálsz. 

Fejed fölött aranyló glória. 

A jóság kötőereje ölel, 

zengő mantrád gyógyít 

távol és közel. 

Hirdeted a szeretet teremtő erejét. 

Vallod, hogy mindenkiben mélyen 

rejtőzik az isteni önvaló. 

Csak befelé, belsőnkbe kell figyelni, 

mert a lélek 

a szív központjában található. 

Általad ráléptünk egy csodálatos útra, 

útmutatónk a Bhagavad Gíta. 

Köszönjük, Mesterünk, a beavatást, 

a tanítványi láncolatban kapott tudást, 

a védikus tanokat és az áldást. 

Nemcsak testformálást, hanem 

szellemi fejlődést is adott a jóga. 

A spirituális energia 

személyiségünket átformálta. 

Napüdvözlet és meditációban 

megjelenő fények, színek, képek 

lecsendesítették az elménket. 

Az univerzum fényoszlopa belénk költözött, 

s már nem félünk, ha át kell lépnünk a küszöböt.  


