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Kállay Gyopár: Vak illúziómban jártam otthon 
 

Álmos merengéssé lett a föld. 

Már nem kínlódik, nem üvölt. 

Homályos torzulás, 

mely vágyaim vásznát festi fel. 

Valóság mocsarát vágytengerrel árasztja el, 

s már hajózom rajta, képzelt tutajon. 

Csak a taszítottság mámora kísér utamon, 

mely mégis édes, miközben fáj. 

Önmagam harcáért nagy az ár, 

de mégsem kár, nem akadály! 

Meg sem kell moccannom, máris utazom 

a megvalósulatlan habokon, 

messze el! 

Ahol a magam magamnak is megfelel, 

s ahol nem létezik „kell” és bilincs, 

ha még én vagyok is az utolsó nevenincs, 

önmagamhoz van jogom. 

Egy életen át hajtogatni fogom. 

Vak illúziómban jártam otthon… 

Hol nem kellett könyörögnöm, hogy bárki elfogadjon, 

én voltam csak, és a beteljesületlen álmok. 

Ti is csak tömött sorokban álltok, 

nem engedik, hogy valósággá váljatok. 

De megálljatok, ne menjetek! 

Én szeretlek titeket, 

megtörténhettek idebent, 

ahol senki sem látja mi zajlik. 
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Nem fogok senkit sem zavarni… 

Önmagam vágya, 

az éjszaka képzelt világa. 

Letekint rám, mint védangyal a kisgyermekre. 

Ha a való végleg eltemetne, 

ez a holdas vágy majd megvéd. 

Ha kinyitom a szemem még látni a Medvét! 

Édes káprázat, melyben csak akkor van részem. 

Édes este, jöjj egészen! 

De már ez sem elég… 

Egész nap gondolatok fátyla terül rám, 

csak testem van jelen és ruhám. 

Én máshol vagyok, nagyon messze, 

ahol az eszem a gondolatot eleresztje, 

nem kell más, csak csalafinta illúzió. 

Mely ugyan hazugság, nekem mégis infúzió. 

 

Más nincs. 

Egy világ választ el és az álmok, 

melyek után nem maradnak feltárható valóságok. 

Írmagja csak, elfeledett maradványok. 

Gyötrő hazugságok és félelem, 

vajon így kell egy életet leélnem? 

 

Aludjatok és reméljetek! 

Álmaitok valóra válnak, 

S már nem csak festett árnyak, 

Egyszer valóssá torzulnak a mázolt-vágyak. 

De nekem! 
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Én inkább elrejtem, de nem feledem. 

Majd beváltom önmagam zálogjául. 

 

Minek áltassam magam? 

Nem kellenek tűnő hazugságok. 

Jöjj, édes, időtlen illúzióm, 

várnak már az álmok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


