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GOLÁN ANGÉLA GABRIELLA  

 
Őszi mese 

 

Az ősz neszét a dermedt föld 

zizegve hordja szerteszét. 

Elsárgul, lám, a nyári zöld, 

s rézszínt virít a bágyadt rét. 

 

Levetkezik a rengeteg, 

s most pőrén áll a dombtetőn. 

Fáradt, szelíden szendereg,  

s a nap öleli szeretőn. 

 

Ezüst tündér szárnyát bontja, 

dérleplével felvértezi. 

Csókot lehel, s mosolyogva 

– Aludjál jól! – mondja neki. 

 

 

Tavaszi tánc 

 

Szivárvány sokszínű létét 

a földre hozta, s hirtelen 

kifakadt a halottnak vélt, 

sorvadni látszó végtelen. 

 

Örömében égbe hágott, 

s virgoncan táncolt odafenn. 

A földön kolorba mártott 

ecset szaladt a réteken. 

 

Tovavitte bársony szárnyán 

a virágszirmok illatát. 

Elkábult e csoda láttán, 

s elszédítette önmagát. 
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Hamis vágy 
  

Csillaggal érkeztem erre a világra. 

Göncölszekerek közt lépdeltem vigyázva. 

Éji utam járva ezüstös fehéren 

kísért a hold engem, míg célom elértem. 

  

S most a föld öléből visszatérni vágyom; 

szeptemberi szénaillat felkelti az álmom... 

Elfáradva nézek a csillagos égre, 

de a testem gátol kilépni a térbe. 
 

 

Februári színjáték 
 

Bágyadtan simul a nap a földre, 

bár magasan járna inkább körbe, 

pajkosan elhintve igézetét, 

fülünkbe súgva: ébred a lét. 

 

Kéklik az ég, s ott, mint cifra batár, 

tarkára válik a messzi határ. 

Táncol a szellő a patak vizén, 

sodrásba botlik a tavaszi fény. 

 

A rét is sarjad, s mint bő adomány, 

színes por csillan a virág-ruhán... 

De öleli testét zordon a dér, 

s a nap újra álomra tér. 

 
 

A szépség 
  

A szépség nem mérvadó, 

s nem a külső a való, 

hisz sok ember, aki szép, 

belül férges, s lelke sötét. 



KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

63 

 Morál 

 

A gyarló ájtatos a szívben. 

A szemforgató mit sem lát. 

A hitszegőnek hazug minden, 

s az álnok nem vádolja magát. 

 

A hűségesnek jussa: kényszer. 

A megbízható csak egyre vár. 

A pacifista harcban vész el, 

s az őszinte ingoványban jár. 

 

Jónak lenni mennyit ér, mondd! 

Rabláncon fityeg a morál. 

Az erkölcsöst nyomja a gond, 

míg Lucifer a fényben áll. 

 

 

Haláltánc 

  

Vérszínű a messzi távlat, 

a méhzümmögés elcsitul, 

dísze e kietlen tájnak 

vérbe mártva tűzbe hull. 

  

Forró lég karolva tartja, 

enyhén ringatva, ágait, 

szertefoszló köd harmatja 

nem csókolja virágait. 

 

Pír elillan, ezüst stóla 

cseréli fel a lombruhát, 

s a kifakult esti óra 

ráborít éjszínű csuhát.  
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Zöld május 

 

Napsugárnak fénye megcsillan a tájon, 

s ezüstösen izzik a harmatlepel. 

Fellebben a fákról meleg tükörbársony, 

s a tavasz a fákba életet lehel. 

 

Nem kell már a dunna, csak a könnyű kendő 

– mohaszagú szellő bokrokon pihen –, 
áttetszik a fátyol, s újra zsong az erdő, 

felpattant rügyekből zöld szín terül el. 

 

 

Remekmű 

 

Egy reggelen a fényben 

álomittasan léptem  

a párolgó szabadba 

egy gyöngysorra akadva. 

 

A fákat harmat lepte, 

s én halkan, elmerengve 

kerültem meg a művet, 

kérdvén: vajon ki küldhet 

 

nekem egy ilyen ékszert? 

S a szemem rezgést észlelt. 

A gyöngyháló tövében  

ekkor mozdult meg éppen 

 

egy ismeretlen árnyék. 

S lám, élelemre várt még 

a kertünk csodapókja: 

e remekmű szabója. 
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Álomvilág 

 

Vágyálmaim között élek, 

elhiszek hazug meséket. 

Megszépítek minden látványt, 

bármit teszek, az mind ábránd. 

 

Minden évszak napsütötte, 

holdfény villan, s bú mögötte. 

Tünemény kertjében járok, 

minden virág zsenge átok. 

 

Míg e világ ölel engem, 

elfelejtem, kit szerettem. 

Elszédít e talmi élet, 

itt keresek menedéket.  

 

 

Szabadságvágy 

 

Gyöngéd szellő száll az égen, 

nap sugara fut a réten. 

Tovaszáguld lovak raja, 

búsan szól katonák dala. 

 

Fellobban egy izzó zászló, 

fodros széle messze látszó. 

Szabadságharc büszke népe 

mért bujdosna, mitől félne? 

 

Hisz’ a dobszó tovább pereg, 

s ez a nép soha nem feled. 

Arad vére hajtja vágyát, 

kiharcolja szabadságát. 
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Keringő 

 

Kismadarak dala hallik, 

erdő fáin szél morajlik. 

Reggeli köd szerteröppen, 

felhasad a téli köpeny. 

  

Felbukkan a napsugár is, 

itt lesz hamar a majális. 

Csicsereg a fészekalja, 

megpihenni hív a partra. 

 

Zsenge szellő repít szárnyán, 

vihar után lesz szivárvány, 

s mikor a madárdal illan, 

az október újra itt van. 

 

 

A nők 

 

A női személyek nem szentek... 

A szépség kötelével vetnek 

– rejtve – hálót a másik nemre. 

 

S amazok örömtől nevetve 

bíznak a vágyak erejébe’, 

s aranyat adnak a kéj fejébe’. 

 

S a lányok megkoszorúzva, 

teli tarsollyal kelnek az útra,  

mikor a vén szamárt megunták. 

 

S kecsesen riszálják a tarisznyát, 

melynek mélye pogácsát nem rejt, 

s az új férfi ebből mit sem sejt...  



KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

67 

Asszonysorsok 

 

A nyugati nők olyan lények, 

kiknek hódolnak a férjek. 

Házsártosak, és nem félnek, 

nyelvük fenik – úgy beszélnek, 

s ha szép szavakra cserélnek, 

cserébe aranyat kérnek.  

 

S a férfiak olyan suták, 

vesznek nekik cipőt, ruhát... 

Azt hiszik, ha mindent adnak, 

fejébe jó asszonyt kapnak. 

De bizony, az ilyen némber 

meglép a rábízott pénzzel. 

 

* 

 

Ám keleten más az élet, 

ott a férfiak henyélnek, 

s az asszonyok nem perelnek, 

mert a férjek asszonyt vernek... 

S szegény ördögök, mert félnek,  

meghunyászkodnak a férjnek. 

 

S minden évben jön egy gyerek, 

és ha fiú, az a remek! 

De ha lány jön – oh, mily vétek! –  

eladják egy öreg bégnek, 

aki ama kéjenc féreg… 

 

Na, ebből én biz’ nem kérek! 

 
*** 

Feketén-Fehéren című irodalmi folyóirat:  

http://poeta.hu/feketen-feheren/  

http://poeta.hu/feketen-feheren/
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