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Ág nes ál ma
Lány ko rom, te, lány ko rom,
Mer re re pülsz?
Haj dan el jö ven dõ vol tál,
Vé kony tes tem foly ta tá sa.
Most ha víz hor dás kor kút ba né zek,
Kö ve ken fek szik az ar com
Sze mem ka vi csok közt ázik.

Te is vol tál fi a tal lány,
Fi no man szólt han god.
Büsz ke le he tett pá rod a kar ban.
Si ma, szép bõ rö dön fé nyes ke net-il lat.

Az tán egy hos  szú szár nyú álom
Szél be haj ló is me ret len fái ki ta kar tak. 
S mint lo bo gó ár boc 
Bom lik ki sors ból a tes tem.

A már ci us ki ta pint min den for mát,
Kö ze lebb hoz za a múl tat a má hoz.
Tu dom, egy álom éle in élek, 
Hogy a sze re lem meg hí vás egy moz du lat ra,
Sza ka dat lan ug rás az el jö ven dõ 
Pil la nat ba.

S már tu dom, mint az év szak ok,
Ho gyan bom lik szét az idõ,
Még is jó volt víz hor dás kor meg te le ped ni 
A kút nál a gyen ge le ány nak.

Az el sõ pár hu zam álom volt köz tünk:
A szél be haj ló fák kö zött
Csak kö pe nyed lát tam,
Mint lo bo gó álom ta kar ta a tes ted.
Sze re tõd vol tam ab ban az ágy ban!

Most a pil la nat kút ja i ba 
Hul lik a test kö pe nye.
S mint egy kan na, víz be me rül.

Té len ma da rak te le ped nek a táj ra,
Ki ül nek a kút pe re mé re.
Szí vük meg der med 
Szár nyu kat le bo csát va.

Csak te re pülsz el min dig,
Oh, Pandionisz, én ki csi fecs kém!


