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Ki fogja... 
 
Mégis, ki fogja 
emlékké kovácsolni 
a nemrég átélt 
pillanatot, 
ki fogja megfesteni 
ezt a színt, 
ki fogja palackba sűríteni 
az illatot, 
ki fogja kottába rajzolni 
a hangot, 
ki fogja keretbe foglalni, 
amit látok, 
ki fog majd arra menni, 
amerre járok, 
ki fogja majd azt hallani, 
amit én? 
 
2017. november 
 
Úton 
 
Mindig úton vagyunk, 
gyerekkorból felnőttkorba, 
mezőről egy nagy csokorba, 
faágon át a felhőkbe, 
levegőből mély vizekbe. 
 
Úton vagyunk sok mindenhez, 
patakként a nagy vizekhez, 
kagylóból egy gyöngyfüzérbe, 
mosolyból a szerelembe. 
 
Úton vagyunk zsákutcákban, 
örömben és csalódásban, 
görbe úton, egyenesen, 
réteken át, fenyveseken, 
visszhangtól a csillagokig, 
éjszakákból hajnalokig, 
szőlőszemből vad borokig, 
életből az elmúlásig. 
 
Útban vagyunk valamerre, 
néha-néha megpihenve, 
és ha célunk már elértük, 
bizakodva újrakelünk, 
álmainkból mesét gyúrunk, 
mert mi mindig úton vagyunk. 
 
2015. augusztus 
 
Hajnali ének 
 
Látod, kedves, 
mit tettél velem? 
Már sem ébredni, 
sem aludni 
nem bírok 
nélküled. 
 
 
 

 
 
 
Mert benne vagy 
a nyújtózkodásban, 
a párna illatában, 
a lepedő gyűrődésében, 
a szelet vajas kenyérben, 
a reggeli csendben, 
a korai zajban, 
a vágyban most 
és mindörökké, 
ámen. 
 
Lennél - e? 
 
Lennél-e a válasz, 
Ha én lennék a kérdés, 
Lennél-e a zene, 
Ha én lennék a tánc? 
 
Lennél te a könyv, 
Ha én lennék az írás, 
Lennél-e az álom, 
Ha én lennék az éj ? 
 
Lennél- e a visszhang, 
Ha én lennék a szikla, 
Lennél-e a felhő, 
Ha én lennék a szél? 
 
Lennél-e a válasz, 
Ha én lennék a kérdés, 
Lennél-e a zene, 
Ha én lennék a tánc? 
 
2016. január 
 
Fények 
 
Vannak fények, settenkedő, 
lombot simogatva keltő, 
álmos fák közötti 
ezüst est-sugarak, 
ösvényt mutogatva 
sötét éj alatt. 
 
Vannak fények, 
távoli égitestek 
üzenete fényévre innen, 
és vannak megtört fények cseppeken, 
harmatos réten, nyári reggelen. 
 
Vannak fények, milliárdnyi szemben, 
a víz tükrében, ha felkel a nap, 
és mesterséges, színes, mindenféle fajta, 
meg zölden világító Szentjános - bogarak. 
 
És vannak fények lobogó tűzben, 
könnyekben csillanó, egyetlen vigasz, 
reményt sugárzó, messzi égben 
és fogalmunk sincs, hamis-e  vagy igaz. 
 
2016. jan. 
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      BÁLINT LEVENTE GRAFIKÁI Gaál Zoltán verse 
 

A művész  
 

nem vár jutalmat 
nem vár hálát 

 
Feladata 

hogy megmutassa 
más is van 

nem csak a porba ragadt 
nem csak a sárba taposott élet 

 
Biztat 

hogy ne add be a derekad 
 ne engedd hogy beléd fojtsák a szuszt 

 
Bátorít 

Küzdj a levegőért 
a legutolsó szippantásig 

mindhalálig 


