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SZ L NETALA 
 

Úgy szeretnék 

 

Úgy szeretnék indulni, 

hogy virágeső hulljon s éljenezzenek! 

Úgy szeretnék hozzád bújni, 

hogy csak rám nézz, s a nagy hegyek 

ködös árnyukkal nékem intsenek. 

 

Úgy szeretnék érkezni, 

hogy az árvizek és a tengerek 

szelíden lábam elé főhajtással térjenek. 

S ha kész a leltár? Az istenek 

többé már soha semmire meg ne kérjenek. 

 

 

Érintésed 

 

Érintésed 

tenger hullámán csillanó 

fény. 

 

Szavad 

réteket borzoló tavaszi 

szél. 

 

Arcod  

néma felhővé málló 

kép. 

 

Titkolt fájdalmunk 

tavaszi esőben konokul 

ég. 
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New York 

 

Súlyos a léptem 

a New York-i, 

óceáni szélben. 

Fáradt utcán 

hontalan lődörög. 

Kukát túr. 

Álmát keresi 

egy falat kenyérben. 

Nullától-huszonnégyig üzlet 

zsúfolt polcai közt 

pultra hajtja fejét 

a szerény haszon, 

mit éjjel ész nélkül tört 

szilánkká egy részeg, 

elszabadult csoport. 

Indiából, Arábiából, 

távoli, ezer-szín világból 

szédült, zajos népek 

házai hunyorogva, 

csukott ablakszemekkel 

némán, gyanakodva néznek... 

rám, ki világot látni jöttem, 

kinek otthona 

e bolygó túlsó oldalán 

megvan még talán. 

Vagy ott már semmi sincs, 

csak a zajos óceán? 

 

A nyüzsögni készülő 

város idegen illata 

sápadtan üzen. 

Fordul a föld velem. 

Hazaváró gondolat 

távoli vízen át 
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érkezik a párás, 

holt-szag légen át: 

Európa vár. 

Talán utoljára 

még visszavár. 

 

 

Mi marad? 

 

Mi marad a nyárból, 

a patak fölé hajló ágból, 

eső-ázott ökörnyáltól  

selymes szivárványból? 

 

Hová lesz a kunyhó? 

S hajamról a némán szikrázó, 

gyermekölelés-ízű hó? 

Hová a vágy, a féltő, a mohó? 

 

Hová bújik este a lélek? 

S hová az érzés, hogy örökké élek? 

Ébredések, érintések, 

hová a „semmitől se félek”? 

 

Hová tart a szél, hová a folyó? 

Mindenütt ott lenni volna jó! 

Mitől lesz a fény oly fakó? 

Hová merülsz el, te süllyedő hajó? 

 

Minden, mi van, minden, mi volt, 

emlékekké fakuló, kihunyó hold. 

Varázsolj arcodra éji mosolyt! 

Légy te, ki végül 

vállat rántva villanyt olt! 
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Te vagy 
 

Te vagy a jázmin illata 

tavaszi érintésben. 

Te vagy a méreg íze 

poharam keserű mélyében. 

Te vagy álmaim sóhaja 

minden meg-nem-élt mesémben. 

Tékozolt órám 

félelem sötétjében. 

Szárnyas fény 

simogató szélben. 

Telhetetlen isten 

mély tenger örvényében. 

Hulló csillag 

vágyaim 

hold-szédületében. 
 

 

Szemedben 
 

Szemedben 

ébred, szunnyad 

tündér-fény álmom. 

Mondd, mivé lesz 

a lélek, 

ha e mámortól 

a végtelen titkot 

kéjes éjjelek 

fátyolán át 

többé már 

nem látom! 
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