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GOLÁN ANGÉLA GABRIELLA 
 

Itthon 
 

Ha átlépem a város peremét, 

és végtelenül burkol be a csend, 

ölembe hullva kényszerít a lét, 

felém ragyog egy másvilági rend. 

 

Átadom magam buján a térnek, 

karjába vesz egy féktelen erő. 

Magával ránt és felhasad a kéreg, 

illanó énem a fénybe lép elő. 

 

Tágít a köd, mely valóm takarta 

s látom a lényt, ki régen távozott. 

Tétován mosolygok önmagamra, 

a Tündérvölgyben végre én vagyok! 

 

S ha múlik az édes feloldozás, 

s rabszolgaságom ismét láncra ver, 

bevégzem én is, s nem tudhatja más, 

valós énem többé nem vezekel. 

 

 

A pók 
 

Belemásztál életembe, 

titkon fonva fonalad. 

Megcéloztál hálód vetve, 

s áldozatod fennakadt. 

 

Szemed merőn rám szegezted, 

csápod húsomba hatolt. 

Mérged többé nem eresztett, 

védekeztem, de nem volt 
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erőm veled szembeszállni, 

gúzsba kötött zabolád. 

Akaratom már parányi… 

Elaléltan adom át 

cseppnyi nedveim tenéked; 

Legyőztél! Élj Te tovább! 

 

 

Jóslat 
 

Nyikorgó csendben gubbaszt a galád 

Orakel, mely megjósolja magát. 

Tűnik az utolsó titoklepel, 

minden sejt vibrál, megrontást lehel, 

mert sivít a kéj és nincs szánalom… 

Bitorló érzéseknek átadom  

lelkem s szívem… de a gondolatok 

tüzes jégcsapfogak, és álnokok! 
 

*  *  * 
 

Elernyedés, édes feloldozás; 

valami elillanó után varázs, 

de újra készül, még nem adja fel… 

E jóslatnak teljesülnie kell! 

 

 

Vadászat 
 

Ha lehullik az utolsó lepel, 

s a hajtóvadászat végére ér, 

mi marad, ami arra késztet fel, 

hogy tovább űzz, s még vadászom legyél? 

Ha feltépted húsom, s minden zsiger, 

minden titok a felszínre kerül, 

ha testem előtted pőrén hever 

és feltárul, mi rejlik legbelül? 
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Ha kedved már e lényben nem leled, 

s hamvad a láng, kialszik a parázs, 

az érintését már csak szenveded, 

mert mást akarsz, elillan a varázs. 
 

 *  *  *  
 

Ezért futok előled zilálva, 

és nem engedlek magamhoz közel. 

Így hajszolom önmagam halálba… 

A tűzzel játszom, s a füst átölel. 

 

 

Türelmetlenség 

 

Mint rothadó hús, bomlanak a percek, 

s én várok még a türelem tengerén, 

de vitorlámban baljós kétség serceg, 

s tajtékzom dühödten… Tán csalat a fény. 
 

Délibábos végtelenben keringve 

nem mozdul, áltat a cammogó idő… 

Elmémben szögesdrótkáosz kerít be… 

Hiteget, s nem oldoz fel a hitszegő! 

 

 

Csalfa világ. 

 

Felbomlott rég felvetett létem, 

minden lélegzet feléd vezet. 

Foszlik a köd s nincs mitől félnem, 

még van időnk, ez úton veled megyek. 
 

S ha látjuk a látókör kékjét, 

pajzánul táncol, vibrál a táj, 

eltörpül a valóságlépték, 

nem marad más, csak mi és a báj. 
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Gondolatunk összefonódik, 

csapongó szívünk pőrén hever, 

mégsem jutunk el a horizontig… 

Csalfa világ ez! …édes teher. 

 

 

A szó 

 

Amit a szív kíván, az agy tagad, 

éltet felbolygató mondatdarab, 

s a harc a létért e kettő között, 

az, mi most elmémbe beköltözött. 

 

Érzések árja gondolatpatak, 

veszteg orkánja; szálakra szakadt 

agyhullámok s csorba kísérletek, 

de a kimondott szó itt ténfereg. 

 

S gyötör bár való, s titkon vigyáztam, 

de cserfes számmal neked kínáltam, 

s most kétkedve nézek önmagamba, 

nem illan a szó, elmém fogva tartja. 

 

 

Várakozás 

 

Fáj a csend lüktető hallgatása…  

Szívverésem szétszaggatja fejem, 

lelkem gubbaszt, vár a megváltásra… 

Ez a halálos csend fáj nekem! 

 

Várok aléltan, átkos imába 

szövöm a létem cseppnyi titkait. 

Dermedten várok, de már hiába… 

Csak a várás fanyar íze van itt. 
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Csendesedve 

 

Átlépem érzelmeim határát, 

létem s gondolatom tudatos. 

Szemlélek higgadtan, bármi jár át... 

Talán jobb, ha én most hallgatok! 

  

Faggattál, felszínre hoztál minden  

parányi emóciómagot. 

Íriszemben olvastál meghitten… 

Előtted mezítelen vagyok! 

  

Hogy hova vezet, hova vezetlek? 

Ne kérdezz, tán csak a fény mögé! 

Csendesedve viszem e keresztet… 

Titkaim fontam szíved köré! 

 

 

Válassz hát! 

 

Semmi sem jó, mivé váltam…  

Ádáz harcban, lelki lázban 

hideg, üres termek vártak, 

mégsem kell az önsajnálat! 

 

Elmém rabszolgája voltam, 

az ördöggel összebújtan, 

eladtam magam, hogy éljek,  

bár az út, mit reám mértek 

 

nem enyém volt! Mások járták, 

s démonian rám ruháznák 

örökkön az önnön sorsuk… 

S így lészen, míg eljön holtunk. 

  

* * * 
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Érzem belső rezzenésem, 

újra válaszúthoz értem… 

S egy hullafolt a lelkemen… 

A rizikó, mint lételem, 
 

döntésre vár, késztet lépnem, 

s mire várok, hogy megértsem, 

rólam szólnak e sorok… 

Ha tétovázom, meghalok! 
 

 

A tárlat 
 

A bezárt tárlat senyvedett… 

Lakaton a rozsda-rózsa 

filigránan kirajzolta 

a feledett kulcshelyet. 
 

A füstös ablakok mögött, 

falakon az életképek, 

elmúlt létemből idéztek 

megannyi titokrögöt. 
 

A tolvaj lopva érkezett, 

settenkedve és ledéren, 

álnok vágyakkal szívében, 

s földre hulltak láncszemek. 
 

A galérián lég szaladt, 

árnyéklepleket lerántva 

késztetett keringőtáncra. 

Felszakadt az alkonyat. 
 

Tolvajom a jussát kérte… 

Illúzió, mázas sóhaj, 

negédesen hazug szóval. 

Reneszánszomat ígérve. 
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             * * * 
 

De letűnt minden fény-falat, 

s lidércesen mély homályban 

letiprott, feldúlt világ van… 

A csarnokban ez maradt! 

 

 

Csak ennyi 

 

Négy sor, csak ennyi… 

Hittem neked, 

nem maradt semmi. 

Szívem feled! 

 

 

Őszi borongós 

 

Borongós az ősz, 

s a kedvem sem a régi… 

Rám borult a tarkaság, 

s a levelet letépi a 

hűs nyugati szél. 

 

Esőcseppekben 

megmártózik az utca… 

Lassú lett az élet is, 

a föld a tócsát issza és 

megdermed a lét. 

 

Várat még a tél, 

ködfátyolos a távlat… 

Ezüst-rozsdás ébredés, 

bágyadt-sápadt vágyak, habár 

lesz feltámadás. 
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Elvetélt szerelem 

  

Kristályburok fagy rá a szívemre, 

szilánkja, mint áttetsző üveg, 

felcsillan... Meg vagyok gémberedve, 

csend váltja fel a vibráló tüzet. 

  

Jégcsillám a retinámba mélyed, 

nem látok, oly rideg lett a táj. 

S ha az erdő ösvényére lépek, 

kelepce az út, elsorvad a báj. 

  

Feldereng a káprázat még messze, 

s illan már a sok kimondott szó... 

Érzelmeknek hallgatás a veszte, 

s elvetél a szerelem-embrió. 

 

 

A vágta 

 

Ha majd önmagam elől elállok, 

kitárul és befogad a világ. 

Akkor hiába köpnek felém átkot, 

kilehelek egy feloldozó imát. 

 

Bíbor fény emel majdan magasba 

s elhagy minden földhöz rögző erő. 

Nem köt semmi az éterben haladva, 

megnyílik a távlat, meghal az idő. 

 

Végtelen felé vágta szabadban, 

zablám szertefoszlik, nincs kötelék. 

Nem gátolnak falak, űr van alattam… 

Nem nyom többé semmi, nekem ez elég. 
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Migrén 

 

Léted bíbor halállal dacol ma 

rémülten habzsolva légfelleget. 

Félhomályos elmédbe hatolva 

a fájdalom játékot űz veled. 

  

Cikázó fények színkavalkádja, 

felvillanó, égő csillámvilág... 

Émelyítő görcs festi alája 

a lüktető aura-karikát. 

  

Csak vársz aléltan, hitvány imában, 

dermedten nézel áttetsző falat. 

Rémiszt a látvány, de már hiába, 

fehér lepel takarja arcodat. 

 

S ha végre eljön a feloldozás, 

a tested kínzottan elnehezül. 

De ne hidd, örökkön tart e varázs, 

bakód csak halkan a háttérben ül. 

 

 

Liámom 

 

Mosollyal arcodon jöttél e világra, 

s szemed virgonckodva a távolba lesett. 

Utad egyengettem lépteid vigyázva, 

s aggódva eltoltam a sűrű felleget. 

  

A készülő vihar megbolygatta lelked... 

s bölcs gyermeki elméd meglátta a reményt. 

Mindent hátra hagyva el kellett hát menned, 

mert árnyékban álltál, de kerested a fényt. 
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Távolodsz, de enged kezem szorítása... 

Téged vár az élet s a világ integet, 

Itt fogok rád várni, nézzél néha hátra, 

messziről kísérlek, de itt vagyok neked. 

 

 

Kiánám 

 

Megszülettél, s fényt hoztál a földre, 

de árnyék ült meg lassan arcodon. 

Lét káosza kering veled körbe… 

Megigézett az ádáz fájdalom. 

  

Eltaszítasz, magadba fordulva… 

Béklyóba vertek a hazug szavak, 

s bár magad vagy szabadságod kulcsa, 

eltűrőd a fojtogató falat.  

 

Kitörni kell! A lakat szétmállik, 

ha enyhít majd a törtető idő! 

Tudatod a nap felé irányít, 

feltárul az élet, az eljövő. 

 

De most, mikor a mocsárba húz le 

képzeleted lidérci démona, 

fogom kezed, nem engedem úgyse, 

hogy elmerülj, elsodródjál tova. 

 

Megbújva a háttérben, kísérlek, 

s kezem nyújtom, ha félek, elesel, 

de ez nemcsak egy üres ígéret, 

mert itt vagyok, ha nem is hiszed el. 

 
*** 

Irodalom csoport a Facebookon: 

https://www.facebook.com/groups/magyarirodalom/ 

https://www.facebook.com/groups/magyarirodalom/
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