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SZ L NETALA 
 

Porladó 
 
Márvány szirmok, 
Kővirág-oszlopok, 
Belőlük épülő múlt... 
 
Porladó bolygók, 
Golgotás napfény 
Isten színszűrőjén át... 
 
Élettől mentes jégvilág.  
Itt embernek 
Nyoma sincs már. 
 
Jó ez a csend... 
 
 

Mosolyból születtem? 
 
Mosolyból születtem? 
Talán gyűlöletből? 
Kéjvágyból?  
Időtlen, isteni ködből?  
Itt vagyok mezítelen. 
Széttépnek farkas gondolatok, 
Környékeznek számító 
Fondorlatok. 
Költészetből, 
Szavakból, illatokból, 
Szánalmatokból vagyok.  
Hagyjatok! 
Ha akarom, kitárulkozok, 
Halom hasított fát, 
„Attilás” világot rakok. 
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Csak még egyszer 
 

Szélfütyülős, álmos, téli délutánon 
Szólítlak, álmodlak, angyalt, tavaszvárón.  
Jégcsapos búcsúval elszállt a február, 
Ígérős meleggel ébreszt a napsugár. 
 

Mindenemmé váltál, kapualjban vártál, 
Új tavaszra, nyárra, hogy reám találtál.  
Fogd meg kezem, kérlek, vezess kavics-úton! 
Válladon a fejem, lágy hajadba fúrom.  
 

Simogatlak, féltlek; tündér-fény emlékek 
Idézik a nyarat, melyből visszanézek. 
Zengő szavak, álmok, sárrá lett határok, 
„Csak még egyszer érezz!” – utánad kiáltok.  
 
 
Az leszel örökké 
 

Földet érés a lehulló hóban, 
Faggyá, köddé olvadóban, 
Féltés megtagadott szóban, 
Szomjúság perzselő homokban... 
Azzá váltál, széllé. 
 

Álom képzelt ébredésben, 
Hazugság vágyban, tévedésben, 
Kétség nyitva hagyott térben, 
Remény szorító kétségben... 
Azzá váltál, kéjjé. 
 

Ablak kihűlt otthonomban, 
Szándék sóvárgásaimban, 
Mélykék égre rajzolt holdban, 
Táltos-vágy csillagfény patkóban... 
Azzá váltál, éjjé.  
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Felismerés hajnal szőtte álcán, 
Harmatcsepp tépett jövőm ráncán, 
Bánatomnak rozsdásodó láncán, 
Mosoly Mindenség álarcán... 
Az leszel örökké. 
 
 

Anyám-búcsúztató 
 
Ha fázom, mondd, azt jelenti, nem vagy itt?  
Vallanék szerelmet, de megnémult a hit.  
Tudni akarom, mit ember nem ismer: 
Az utat, melyen indulni együgyű nem mer. 
 
Sötét a nappal, vélt bűnöm öntudatlan. 
Hazug a szó, ismétlem szakadatlan.  
Nincs szótáramban jel, hozzád hasonló: 
Álom? Lemondás? Félsz? Vágy? Útravaló? 
 
Elkéstél a kérdéssel. Tudom, féltél, 
Szemembe jelentést adón nem néztél: 
Értem-e, indulok-e, könnyeim igazak-e? 
Áldás a fagy –  mondtad –, lásd, Isten hírnöke! 
 
Aztán csak a sós, eső mosta árkok 
Arcod bőrén, álmodó valóság-virágok 
Vérré gyűlt cseppje: feledtető emlék. 
Széthulló életed mámorító nemlét. 
 
 

Az örök nő 
 
Nem akarlak már érteni, 
Kihunyó parázsként reszketve félteni, 
Apró univerzumomban 
Büszkeségem, jaj, odavan. 
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Maradj csend-indulatnak, 
Visszhangban válaszként zendülő dalnak, 
Patakban surranó, aprócska halnak, 
Álom-szült fény-asszonyomnak.  
 

Ki vizet hoz messzi kútról, 
Nem mesél a fárasztó útról, 
Nem vélem, de a szerelemmel hál, 
Tükrében gyönyörű hercegnőt, ki lát. 
 

Szárnyakká álmodja önnön mosolyát, 
Csodájára járjon a hatalmas világ, 
Keltsen vágyat, lehessen ő a nap, 
Szivárványt, ködöket bontó alkonyat.  
 

Vállamra, ha hajtod még fejed, 
Ne legyek idő, mely elfeled, 
Engedve-kötve mindent meghagyok, 
Örökké kérdezhesd: ugye, szép vagyok?… 
 
 

Kinek lesz jó? 
 
Kinek lesz jó, ha végül összeraklak, 
Érezlek szellőnek, ősznek és tavasznak? 
Kinek, ha megértem, honnan jössz, mi végre? 
Emlékes jelennel nézhessek az égre? 
 

Mit tudhatnék akkor többet a világról, 
Faggyá dermedt télről, elvirágzó nyárról? 
Hömpölygő folyó sosem fordul vissza, 
Apadó forrásként lelkünk egymást issza. 
 

Nem várt találkozás ontja ránk hatalmát 
Szirmonként bontva ki életünk mély álmát. 
Lesz holnap folytatás, vagy széthull a világ? 
Féltve gyűlt kincseink tiport, éles szilánk... 
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Fehér asszony 
 
Fehér szél illata 
Libben 
A tér végtelen, 
Fehér mintázatán. 
Fehér asszony ül 
Fehér trónon, 
Fehér koronája 
Fehér istennőt formáz. 
Arcáról lepattogzó már  
A hófehér máz. 
Fehér lelke  
Kőszobor, félelmet 
Mintáz. 
Világnyi kérdés dúl 
Szivárvány-fehér 
Indulatán. 
Apró kis énem 
Színes buborékként 
Pattan szét 
Táncra hívó, 
Fehér mozdulatán. 
 
 

Mágust formáz 
 
Mágust formáz lényedből a hajnal, 
pedig jól látom minden bűnödet. 
Jaj, ellened küzdök bajjal, gonddal, 
a jóságot belőlem kiölted.  
 
Fénytestvérek gyújtják meg a lángot, 
mely tűznél ördögi lényed angyal.  
Látnokként –  kétes, lidérces álmok –  
nem békülök világgal, magammal. 
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Fogy az erő, mely hazudni tanít  
minden érzéket. Mást láttat, nevet 
rajtam s rajtad, időből kifordít, 
feneketlen mélységeinkbe vet. 
 
Nem voltál más, mint megkötő vágyam, 
bánom mind, mit benned megtaláltam.  
 
 

Áradok 
 
Áradok, 
Csodákba itatódik 
Lelkem. 
A Minden felett is  
Sejt valamit az 
Ember. 
És mondá az Úr: 
Jól van ez 
Így! 
 
 

Rock-Isten 
 
Rock-Isten elküldte fiait 
E sötét világba, 
Hogy fényt hozzanak, 
Hogy ne éljük 
Halandó életünket 
Tudatlan, 
Hiába. 
 

 
*** 

Friss irodalmi pályázatok a Poéta Irodalmi Portálon: 
http://www.poeta.hu/ 


