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ZAPLETÁL MÁRTA 
 

Ékszermadár 
 

Akrobatikus végtelent ír kecses testével, 

szív alakú kacsintással lebilincseli 

a méhraj zümmögő kórusát, 

s elcseni féltve őrzött nektárját. 

Ó, kolibrimadár, ó, te madár! 

 

Színesről színtelen virágra száll, 

hangtalan hangon hallucinál, 

csattogó gébicsek tövisére feszített 

tücsköknek örökké tartó életet ád. 

Ó, kolibrimadár, ó, te madár! 

 

Sámántáncot járnak a szavak, 

röptében megrekedt minden gondolat, 

Isten puha tenyerébe repítenek 

a kolibrimadarak. 

Szállj le hozzám, életmadár! Ó, kolibrimadár! 

 

 

Összehajtogatott álmok 
 

Összehajtogatott álmok, 

takaróba tekert vágyak – 

biciklivel tekerek utánad. 

 

Ezerszer lejátszott játszmák, 

fejből zongorázott dallamok – 

nem érem el, amit akarok. 

 

Álarctalan arcom kiált, 

húscafatokra tép a világ. 

Fájdalmasan őszinte vagyok. 
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Felejtés 
 

Emlékeim szeretkeznek, 

csipkés, verejtékes szószban, 

fájdalmaim melodráma 

felvonáshoz állnak sorba. 

Örömöm magányosan kullog 

gúnyolódó bánat mögött, 

köhécselve füllent fátyolos 

félelmet kétségek között. 

Emberszagú gyűlölettel 

vályogfalat tákoltam, 

abszintzöld hajnalokon 

viharfelhőn lovagoltam. 

Acélszürke emlékfoszlányok, 

porhadttá finomultatok, 

belőletek lágy, áttetsző 

páncélruhát varázsolok. 

 

 

Mondok egy imát érted 
 

Fogom a kezedet. 

Én fogom a kezedet. 

Fogom a kezedet? 

Én fogom a kezedet? 

Nagyon rég volt, amikor elengedtelek. 

Emlékszel? 

Emlékszem. 

A meg nem született magzatjaim jajveszékelésére, 

kiket a puszta gondolataid halálra ítéltek. 

Félsz? 

Én nagyon féltem. 

Félsz a haláltól? 

Én élni féltem. 

Nem hallasz? 
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Én hallottam. 

Életképtelen vagyok. 

Levegő után kapkodok. 

Nem látsz? 

Én láttam.  

Magamat értéktelennek, 

boldogok köréből számkivetettnek. 

Nem érzel már semmit? 

Én fájdalmat éreztem. 

Aztán közönyt. 

Később csak irántad. 

Magamat gyűlöltem, 

de már nem sajnáltam. 

Sem téged, sem az elvesztegetett éveket. 

Remélsz még? 

Én reméltem. 

S a remény megsimogatta  

görnyedt hátamat. 

Cirógatta az arcomat. 

Felemelte a tekintetem az égre. 

De te ne reménykedj! 

Mondok egy imát érted. 

 

 

Bogáncsos blúz 

 

Hallom meztelen lépésed 

Vágyom nesztelen érzésed 

Hallom hangtalan nyögésed 

Vágyom durva ölelésed 

Hallom vértelen harcomat 

Vágyom karcos pajzsodat 

Hallom magányos sóhajom 

Vágyom rá de nem akarom 

Szabadon szárnyal a dalom 

Véges végtelen utakon


