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Előszó 

Gondolkoztak már valaha azon, hogy hol laknak az 

érzelmek? Hogy esténként hol hajtja álomra fejét a 

bennünk bujkáló szerelem, a szívünk közepén szir-

mot bontó bánat-virág vagy egy régi, kedves emlék? 

Második kötetem címadó verse a fent nevezett kér-

désen való töprengésemből született. A fejemben 

végig Fazekas Anna Öreg néne őzikéjének egyik 

sora zakatolt, míg ezen gondolkodtam. Ez a sor pe-

dig ekképpen hangzik: 

„…ki-ki lakjék hazájában, 

őz erdőben, ember házban.” 

Mindennek, amit ismerek magam körül (kérdezzenek 

meg egy kisgyermeket, ők is hasonlóan fognak véle-

kedni e felnőtteknek szóló kérdésemről) van otthona. 

A csirkék a tyúkólban élnek, a madarak fészekben, a 

dió a héjában, a kutya a házában, a halak az akvári-

umban, a pók a hálójában és így tovább. Mindennek 

megvan a saját kis helye, ahova tartozik. De kérdem 
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Éj és sötét szerelmese 

A sikátorok nappal a bőrödbe bújnak, 

és minden árnyékos sarok érted remeg, 

te adod titkát egy feneketlen kútnak, 

és öregebb vagy, mint a legrégebbi jelek. 

 

Legkedvesebb barátod az éj, 

ahol a lába földhöz ér, ott hasad a hajnal, 

szeretem, mikor a két szín összeér, 

s mikor fekete szél-ujjad lazán belekap a hajba. 

 

Éjjeli köpenyed langgyal betakar, 

nézd, a szívem egy ütemet kihagyott. 

S ha a hajnallal elmész, az mindig felkavar. 

Megbocsájtok: rejts homlokom mögé csillagot. 
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De jó lenne 

De jó lenne néha szív nélkül, 

nem lenne, mi megszakadni készül. 

Nem szeretni senkit… Ki vetne meg érte? 

S, ha mégis megesne, érezni, hogy megérte. 

 

De jó lenne néha gyereknek lenni, 

fagylaltot nyalni és cukorkát enni. 

Ha szakad a hó, a hidegnek örülni, 

fodros kis szoknyában reggelig pörögni. 

 

De jó lenne néha felnőttnek lenni, 

és mindig jó döntést hozni. 

Érteni, hogy ami fáj, néha szükségszerű 

és tudni, hogy a borúra mindig jön a derű. 

 

De jó lenne egyszer majd úgy meghalni, 

– az életet a halállal egy kicsit megcsalni. 

Jó emlékkel menni, haragban nem hagyni itt senkit – 

és úgy nézni vissza, hogy nem bántam meg semmit. 


