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VERSEK AZ ASZTALFIÓKBÓL 
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Versek az asztalfiókból. Két férfi eszének terve egy 

közös kötetben. Ez az első gondolatom. Mert minek 

kellene sötétkék, vagy citrom hasonlat mellé, vagy va-

lami mézédes aroma egy szótagba, mert hát férfiak, 

vágyak, álmok… 

Két férfi. Két teljesen más érzelmi világú lélek. Pont 

ezért tetszik ez a kötet, és az sem utolsó, mert mindkettőt 

személyesen ismerem, és szeretem. 

Versek az asztalfiókból… 

Versek? Nem. Többek. Színek, érzelmek, kiáltások, sóha-

jok, ordítások, suttogások, kacsintások, csábítások, feketék, 

fehérek, sokak, sokkolóak, egyediek, mások, sosem általá-

nosságok… 

Versek az asztalfiókból Mizsitől, és Rezsőtől. 

Ajánlom nőknek, és férfiaknak, mindenkinek. Mert 

élmény. Mert kihagyhatatlan válogatás ez! Mert. Igen! 

 

Pilla: Versek az asztalfiókból 

 

Rejtegetetten. Csak eddig. 

Férfiszívek: 

Feketén, fehéren; 

csókok, és csókálmok, 

vágyak, átkok. 

Többek, mint Versek 

az asztalfiókból! 
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Mizsei Norbert: A Remény 

 

Ha egyszer majd rád találok, 

véget érnek a megpróbáltatások, 

eljössz egyszer, úgy hiszem, 

karom karodban megpihen. 

Fullasztó múlt után eljön a szép jövő, 

álmainkba boldogságot szövő. 

Ha már itt leszel, el ne hagyj, 

amennyit én adok, csak annyit adj! 

 

 

Mizsei Norbert: Csend 

 

Lehull a fáról a megsárgult levél, 

elsöpri a kósza szél. 

A csend az, ami itt marad, 

az erdő új dalra fakad. 

A szív tán mindig remél. 
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Stábel Rezső: Gyöngyök 

 

Tudom, utadat járod, 

s a percek, amit tőled 

kapok: gyöngyök. 

Vigyázok rájuk, 

mégis szétgurulnak. 

Szedegetem őket 

vissza, fénylenek, 

ragyognak és 

elmesélem mindnek, 

milyen is az, ha 

sokáig nem láthatlak: 

darabig csendedben 

izzom, mert elhagynak. 

Minden hajnalban 

újra és újra kezdem a 

gyöngyszedegetést. 

Csak ne fogynának. 

Ne – messze – gurulnának… 
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Mizsei Norbert: Születésnapomra 

 

Ködös novembernek ötödik reggelén, 

kicsit megriadtam, 31 lettem én, 

életem fele gyorsan elszaladt, 

boldogságom nagy része elmaradt. 

Elmúltak az évek, keserű egy álom, 

de a jót talán megtalálom. 

Eddig kicsit göröngyös volt az út, 

és sötét sokáig az alagút, 

de remélem, mostantól már – innen – 

talán egyenesbe jön minden. 

Így mára magamnak azt kívánom: 

teljesüljön minden vágyam – álmom. 


