
SZÖLLÕSI ZOLTÁN 

Fehér számok 

Leverhet sötét öklöd, 
kilencig beledöglök, 
 de tízre csak fölállok 
 szívemben fehér számok 
s fényben vibrál az ördög – 
Kilencig beledöglök, 
 de tízre csak fölállok. 
 
Még nyár van, szegett dinnye, 
édes az alkony ínye, 
 szél után szellõ marad, 
 akadó, bomló szalag – 
szerelmem hová vinne? 
Édes az alkony ínye, 
 szél után szellõ marad. 
 
Férfi létem nem adom, 
volt Annám, volt Margitom 
 s anyám, Napba szállt tanyám – 
 Éva bûne hull reám, 
fáim lombja tört ikon. 
Volt Annám, volt Margitom 
 s anyám, Napba szállt tanyám. 
 
Teszem, mit eddig tettem, 
sebet nyitok a sebben, 
 csontommal fölkarózva 
 pompázom, mint a rózsa – 
talán Krisztus se szebben. 
Sebet nyitok a sebben, 
 pompázom, mint a rózsa. 



 
Lélekzetem föllebeg, 
kibéleli az eget, 
 fészket rak ím a bánat, 
 madár magyar hazámat 
kiköltse, énekemet. 
Kibéleli az eget, 
 fészket rak ím a bánat. 

Ne költözz el 

Ne költözz el tõlem tiszta ének 
Ne hagyd még kihûlni nyári fészked 
 Helyedre ne hulljon hó 
Bár megõszült már életem lombja 
Vagyok magát szétszóró bolond fa 
 Talán varjúnak való 
 
Bár táncolni végül Lear királlyal 
Jobb volna dobálni magam sárral 
 És végleg megbomolni 
Tépeti lelkem asszony-ármány 
Udvaron lepedõt tép az ártány 
 Országom rongyos holmi 
 
Mikor volt éjszaka mikor nappal 
Ördög állt mögöttem vagy arkangyal 
 Hiába hátralesni 
Cserélgette helyét Nap a Holddal 
Mikor szólt királyi vagy bolond dal 
 Nem figyelt arra senki 
 
Amim volt nagy kár volt szórnom könnyen 
S örömömben hullajtanom könnyem 
 Száraz most sírásom is 
Homlokomon hideg õsz ül s gõzöl 
Ûr sarjad a vágott rózsatõrõl 
 Világgá bokrosodik 



Ellenem ragyog 

Hideg a Duna, folyosó, 
 sirály ha lobban, gyufa lángja, 
arcok se és széthull a szó, 
 ködön át Nap fehér parázsa. 
 
Tettem, amit lehetetlen, 
 követ a víz, rongyot, partra mos, 
szerelmemben ég szerelmem 
 és õsz jár a parton, villamos. 
 
Cigarettám, ég az alkony, 
 hideg Duna, tükrös folyosó, 
tengerig még összetartson – 
 országom, arcom, széthull a szó. 
 
Rabolt idõmben rab vagyok, 
 csillagok, hallom hajók láncát, 
világom ellenem ragyog – 
 kigyúlnak rám a lámpák. 

 

 


