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Bemutatkozás 

Gebhardt Nóra vagyok, 1989-ben születtem. 12 éves korom óta írok 
verseket, 20 éves koromtól pedig kisebb novellákat, melyből egy már 
kiadásra került. Most legkedveltebb verseimet is egy csokorba szed-
tem, hogy megosszam az olvasókkal. 

Szeretem az embereket, az életet, még ha néha nehéz is. Közvetlen 
vagyok és barátkozó, de érzelmileg nagyon zárkózott. Csak az tudja, 
mi zajlik bennem, aki igazán ismer, mert álarc mögött élek. Nem 
szeretem kimutatni, ha fáj, nem is igazán tudom megértetni az embe-
rekkel, hogy mit érzek. Ezért írok. A verseim mind ezáltal íródnak, 
érzelemközvetítők. Amit nem tudok megfogalmazni, megértetni, azt 
rímekbe szövöm. 

Az igazán szép versek fájdalomból születnek. Tehát a fájdalom nem 
minden esetben rossz, mert olykor jó születik belőle. 
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Egyetlen szó kevés 

Fájdalom. 
Egyetlen szó kevés arra, hogy kifejezzem bánatom. 

Szívet tépő fájdalom, 
amely egész testemen áthatol 

s nem tehetek ellene, ezzel telik minden napom. 
 

Szólítsatok csillagok, föl a végtelenbe. 
Vagy ördögök jöjjenek értem s vigyenek a mélybe. 

Szenvedek. Nagyon fáj, hogy még itt vagyok. 
Vigyetek hát el, s majd odalent meghalok. 

 
Vágyom a Pokol tüzére, amely húsomig hatolva éget 
s vágyom a tűzre, mit ha Vele vagyok, akkor érzek. 

Szörnyű hiánya minden pillanatban rám tör, 
mint sötét éjjel szívembe a gyilkos tőr. 

 
Kínozzatok! Szaggassátok szét testemet! 

Harapjatok, s tépjétek ki a szívemet! 
Vágjátok fel ereim s hagyjatok vérbe fagyva! 

Lássátok a szemeim, hogyan élek mégis, halva! 
 

Mert az életem már nem Élet, csak kínzó szenvedés. 
Kérdezem a sok Miért?-et, de nem kapok engesztelést. 

Mondd hát, miért teszed ezt velem? Hiszen én szeretlek! 
Csak egyetlen esélyt kértem, de szenvedést kaptam helyette. 
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Hisz mind bűnösök vagyunk, de Isten hirdette a megbocsátást. 
Akkor mind hittek benne. Most hol van a megváltás? 

Bűnös vagyok én is s ez lett a vesztem. 
Egyedül maradtam s teljesen elvesztem. 

 
Elhagyott, kiért élek és ha kell, meghalok. 

Csak ülök egymagamban, gyilkos lángok közt vagyok. 
Reménykedek, hogy megért minden érzést, mit itt hagyok, 

és várom, hogy jöjjenek értem az égi angyalok. 



8 

Visszatérés a Pokolból 

Elestem. 
Egy sivatag közepén álltam üresen, 

s jött egy hatalmas Vihar, 
mi elsöpörte szívem. 

Meghaltam. 
 

Kiontotta életem ez a szörnyű Vihar. 
Ott álltam üres szívvel és halkan suttogtam: 

Valaki segítsen! 
 

A Pokolban éltem. 
Széttépték az ördögök a testem, 
s vérszomjas vámpírok szívták ki 

fájdalomtól fekete vérem. 
 

De megmenekültem. 
S most a mélyből sikerült visszatérnem. 

Az angyalok húztak fel 
s visszakaptam a szívem. 

Felálltam. 
Bár még nem bírta lábam fájdalomtól nehéz lelkem 

s szenvedéstől elgyengült testem, 
azért az oázist megkerestem. 

 
Most élek. 

És amíg nyílnak a virágok és ragyognak a fények, 
míg tavaszi reggeleken tücskök zenélnek, 

míg ver hiányos szívem és még bennem van az Élet, 
nem tehetek mást: mindig csak remélek. 

 


