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SZ L NETALA 
 

Mágus 
 

Rád igéz oltalmat, kegyelmet és áldást, 

csillagok, világok ködén át mindent lát. 

Egekbe szökellő, fényszőrű paripán 

rontást űz, élő tűz, túl minden mágián: 

 

„Sors vagyok, önmagad, rád talált társ, 

csillag-út, fény-varázs, bő-vetett szántás, 

mélység-kút, jelölt út, magány, tükör-más, 

árnyékként rontásból hitté ért számadás.” 

 
 

Dallal ringató 
 

Szellővel ringat a nyári éj, 

Árnyéktól, sötéttől sose félj, 

Vigyáz, ki álmodat hinti rád, 

Őrzi az utadat, mindent lát, 

Mesélsz majd, hol voltál, elhiszem, 

Aludj el, gyönyörű gyermekem! 

 

Álmodban bátor, nagy hős leszel, 

Egyetlen szavadra rend terem, 

Megküzdesz könnyedén bárkivel, 

Sárkányok, szélvész is megpihen, 

Fogd meg hát erősen két kezem, 

Aludj el, gyönyörű gyermekem! 

 

Elhagyott kincseid megleled, 

Nyugtasd meg aggódó lelkedet, 

Reggelre fény tölti kis szobád, 

Mosollyal ébreszt a rongybabád, 

Hallgasd most csendesen énekem, 

Aludj el, gyönyörű gyermekem! 



SODRÁSBAN 2018 

 

170 

Ima a tengerhez 
 

Százarcú démonunk, 

gondos apánk, 

szülőanyánk, 

hozzád imádkozunk. 

 

Hitünk nem csorbul; 

próbáltatás, 

vakbuzgó halál, 

mind szavadra mozdul. 

 

Kitartó remény 

és ősi vágy; 

ki indul, hazatalál, 

örök partot ér. 
 

 

Beavató 
 

Csontjaim holtomig, örökkön számolom, 

életem fény-vágyát álmokká táncolom, 

megfásult hatalmam köveken próbálom; 

megannyi széthulló, fájdalmas rémálom. 

 

Valaki könyörgőn, esdeklőn megszólít: 

„Igazat, ne lódíts, mondd ki a valódit!” 

Dobomon világok nincstelen bánata, 

lelkemben Istennek szárnyaló szánalma. 

 

A kiválasztott, tudom, téved, 

míg csillagokig végleg és utószor fel nem réved. 

Szeretetből épülő híd; Köss, alakíts, gyógyíts! 

 

A Mindenség csönd-tudón, 

végtelen megértőn 

néma és szelíd. 
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Kapaszkodom 

 
Holdárnyékba kapaszkodom. 

Csillag-szövevényes kamaszkorom 

hallgatag rímekké faragott szóhalom. 

 

A tejút-idő fogadalmat tenni 

térdel fáradt lábaim elé. 

 

Nincsen már kitől 

régi táncaim lidérccé nyűtt 

primadonnáit elszeretni. 

 

 
Filozófia 

 
Sötét titkok titkos tudója, 

mélybe látó, üres éj-képzet? 

Csillag-ős vaksi kémiája? 

Időbe zárt, 

céltalan szeretet? 

 

Mi végre a lélek, ki 

zuhanva, szédülve 

önmagát gondolja 

sok-sorsnyi,  

végtelen, vakító fénybe? 

 

 
Lassul a tánc 

 
Lassul körben a tánc, 

emlékké olvad a románc. 

Halkul a férfias dáridó, 

nincs már több tündérlány eladó. 



SODRÁSBAN 2018 

 

172 

Suhog, csattog a szárny, 

fölöttem megannyi árny. 

Követnek, kacagnak gondtalan, 

egekben fényárrá hevül a katlan. 

 

Fagy-csönd lesz arcon a ránc; 

évekké égetett máz. 

Befogad, felold a végtelen: 

Istenhez utazok – bolyongó értelem. 

 

 

Ahol 

 

Ahol nem fáj, 

ahol semmi se bánt, 

ott tündöklök én; 

örök magasságban 

a fény. 

 

Ahol nincs magány, 

ahol valaki mindig vár, 

ott szólítlak én; 

megnyíló tér, 

százszínű, istennyi lét. 

 

Ahol végtelen a tánc, 

zuhanhatsz világon át, 

múlt és jelen összeér, 

a koldus enni kap, még ha 

nem is kér, 

 

ártó gondolatod 

ott ne keresd, 

hisz kufárok asztalánál 

helyedet soha 

meg nem lelheted. 


