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LISZKA GYÖNGY  

 
Maradjunk így 

 

Ha a sötét fellegek jönnek, 

Mondd, velem maradsz még? 

Velem, hogy karod óvón fonódjon 

Reszkető testem köré? 

 

Mondd, ha a szél kicsavarja a fákat, 

Ott leszel-e velem a végéig, 

Míg a vihar tombol, s ha ideje van a gyásznak, 

Mondd, kísérsz-e engem az égig? 

 

Ha játszanék, valakit, aki sose voltam, 

Te tudnád-e, s szólnál? – Elég lesz! 

Ha gyermekként vágyódom a vég után, 

Mondd, te melyik kezemet fogod meg? 

 

Ha a könnyektől nem látok már, 

Ha az éjjel maga alá gyűr, 

Ha semmit sem akarnék, 

Kitöltenéd az űrt? 

 

Kezedbe adhatom-e sorsomat, 

Egy élet felelősségét? 

Mondd, csak istent játszanál, 

Vagy tennél a csábító jobbért? 

 

Mondd, baj-e, hogy nem vagyok mindig bátor, 

Hogy néha felemészt a bú s a rettegés? 

Mondd, lennél a napom és csillagom, 

Hogy veled maradhassak életed holdjaként? 



KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

137 

Szaladnék 
 

Csak szólalna meg makacs ajkad, 

Az enyém is egyből harapna, 

A régi pofon újra eljárna, 

De vigasztalásra karod tárulna, 

És én szaladnék ölelésedre, 

Szaladnék, és nagyon szeretnélek 

És sajnálnám, nyelvem mit vétett, 

Anya, miért nem fogod már két kezem? 
 

Tudod, mennék egyedül is tovább, 

Nem félném én az árnyékok honát, 

De nem nőttem még fel egészen, 

Nem tudom, lábaim merre visznek, 

És kiáltanék : Anya, ne menj el! 

Szaladnék, de sehol sem lellek… 

És sajnálnám, hogy elengedtelek, 

Anya, miért nem fogod már két kezem? 
 

Bármit is csináltam, tudom, büszke vagy, 

Neked csak tökéletes gyermeked van, 

Mégis tép és bánt a tudat, 

Hogy ha köztük állok, nem vagyok magam, 

És sírva szólnék: Anya, ne felejts el! 

Szaladnék, de már csak árnyékod lelem, 

És sajnálnám, hogy nem voltam jó gyerek… 

Anya, miért nem fogod már két kezem? 
 

Csak szólalj meg, makacsul, hangosan, 

S követném dajkáló hangodat 

Az élet komor labirintusában, 

Míg meg nem lelem óvó karodat. 

És suttognám: Anya, a hajad ősz lett! 

És szaladnék, hogy könnyeim rejtsem, 

És sajnálnám, hogy nem mondtam: Szeretlek! 

Anya, kérlek, fogd meg két kezem! 


