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Sulyok Gábor 
A csend szíve 

 
A csendnek halkan dobog a szíve 

nem is remélhet soha semmibe’ 
mert ha megszólal, vége van neki 

ujját a szájára már hiába teszi  
 

A csend motozását csak ő hallja 
titkait mindig magában tartja 
hangját csak a hallgató értheti 

de csak úgy, ha sohasem kérdezi 
 

A csendnek óriási szíve van 
megért ő mindenkit, bár szótalan 
ott dobog sokszor ijedt torkodban 

nem tudja senki, csak te, hogy ott van 
 

A csend dobbanása érted dobog 
az óra kereke halkan forog 

nem veri fel, hová a csend hatolt 
 

hangtalan hordozza a holnap hevét 
hogy megszülhesse rég várt gyermekét 

ki másban találja majd örömét. 
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