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ZSIDÓ EMESE TÍMEA 

 

Levél a szomorúságnak 

 

Menj el! Kérlek! 

Nem akarlak látni, 

Óh, te sajgó szomorúság!  

Határtalan együgyűség,  

Hagyja szívemet fájni!  

Hagyja, hogy az idő megemésszen,  

S mint sós könnyem,  

Mibe kezedet törölted,  

Úgy folyjon le arcomon,  

Mint az óra  

lelassult mutatója,  

Mi nyomot hagy maga után a falon, 

Mert igenis elfolyt az óra mutatója,  

De lehet, hogy csak könnyeim miatt 

Tűnik a világ szétfolytnak.  

Jaj, nekem...  

Mit művelsz velem, te szomorúság?!  

Hatalmas szavakat szorít’sz ki belőlem: 

„Szétfolyt világ”?  

Egy szóvá zsugorodnak a sztereotípiák,  

Mert a bánat 

Egy olyan szemüveget ad,  

Miben a jó egy elaludt gyertya az éjszakában, 

Ezt nem akarom. Elég!  

Mit akarsz még?!  

Már karmod érte szívem,  

Menj el, kérlek szépen!  

Miért az fáj a legjobban, ha te ütsz meg?!  

Nem is létezel, hozzám sem érsz,  

De fáj!  
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Lassan szárad telesírt párnám...  

Fekete minden,  

Fojtogat lelkem,  

Mi szintén fekete,  

Jaj, nekem...  

A végén a lelkem megöl, 

Megfojt egy átlagosnak tűnő éjszakán,  

S a szívrohamra gyanakvó nyomozók 

Az én szemszögemből a helyzetet nem látják.  

Ezt nem akarom...  

Ne tedd ezt!  

Menj el! 

 

 

Visszapillantás 

 

Portenger fedte fiókban 

Ücsörög egy emlékroham, 

Egy pillanattá zsugorított gyerekkor, 

Egy fényképbe zárt „akkor”. 

 

Kezembe veszem a sárguló papírt,  

S megnézem a hátán, milyen dátumot ír,  

Remegő kézzel elmosolyodom,  

Mint a fiatal énem az öreg lapon.  

 

Visszarepültem a múltba, 

Abba az énembe, ki akkoriban voltam, 

S újraélem a mosolyt csaló pillanatokat, 

Mitől a „gyerekkor” nevet kapta múltam.  

 

Újra érzem azt az illatot, 

A friss sütemény és a vázában virágzó nárciszillat-táncot, 

A régi gondolataimba merülök újra, 

S újra hallgatom, mit akkoriban mondtam. 
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Ismerős idegenné változott a háttér,  

A régi, s az új szobám, hihetetlenül eltér,  

Oly ismerős, mégis nagyon távoli,  

Emlékeimbe csak pillanatképeket tudok róla bezárni.  

 

Úgy nézek a fotóról magamra,  

Hogy látszik, a jövő idegen számomra,  

És így igaz, de mégis, mintha tudnám,  

Hogy pár év múlva visszanézek rám. 

 

Gyönyörű éveket zártak egy sárguló lapba,  

Mi azóta ott üldögél a poros fiókban,  

Újranézhettem eddigi életemet,  

S az öreg papírra hullatok egy örömkönnyet. 
 

Szuverenitás 
 

Felhőtlen szívem, 

Szabadság tengerében 

Mossa le a bút. 
 

 
 

VEHOFSICS ERZSÉBET: ÁRNYJÁTÉK 
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VEHOFSICS ERZSÉBET: ELMÚLÁS  
 

 



 

 

 


