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JUHÁSZ PÁL 

 
Írni szeretnék 

 

Kitörött ceruzaheggyel rajzolom 

Vágyaim hegyére önmagam arcát. 

Hosszú hajam összeborzolom, 

Szemeim égő bogarát ne lássák. 

 
A tudás könyv-vulkánját betemetem, 

Törjön ki újra az utolsó percben. 

A lapok titkos mámorát szeretem, 

Szépségét, egy szűz leánytestben. 

 
Kényszert érzek – írni szeretnék, 

Köves úton mezítláb járni. 

Elborult elmémben fehér a kék, 

Nem tudnék senkiben sem fájni. 

 
Az érzéseket, melyeket kinőttem,  

Habzsolva kanalazzák az „épek”. 

Véletlen egy könyvlapra kenődtem, 

Ha meghalok, kezedben tovább élek. 

 

 
Zizegő dal 

 

Szellő-hullám játszott a fűszálakon, 

Átkelt a szunyókáló csönd-patakon. 

Az ősz aranysárga leveleit elhozta, 

Arcomról a szomorúságot lemosta. 

Barna makk-úrfik levetették kalapjuk, 

Bőgő bikáknak köddé vált a hangjuk. 

A fák levelei a szépségbe belehalnak, 

Sosem lesz vége e zizegő dalnak. 
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A kimondott ígéretek 
 

Egy ingem maradt gyűrött-tisztán, 

Sosem volt nevem az érdemlistán. 

Felállnom örök ültömből nem kellett, 

Szakadt az eső, majd lustán szemelget. 

Elfáradtam, évek hozadéka rám feszül, 

A kimondott ígéretek tücske hegedül. 

A szorgos hangya tiszta lelkét adta, 

Dolgos ösztöne évtizedekig marasztalta. 

S most elbújik a rejtett hangyabolyba, 

Nem csalogatja ki onnan ígéret-morzsa. 

Szorgalmára a szép emlékezet települ, 

Nélküle a gondtalan tücsök sem hegedül. 

 

 

Szerelmem sikolyát 
 

Szerelmem sikolyát tapasztom ajkadra, 

Könnyeim gyöngyeit hullajtom hajadra. 

Melled rezdülésében elhal a vágy sóhaja, 

Testemben sziklává válik az élet óhaja. 
 

Ne nézz rám, ha elosonva maradni szeretnél, 

Hangod tépett leveleit elfújja a szél. 

Verejtékben fürdik emléked gyászzenéje, 

Elszáradt virágokban elmerül vágyunk szentélye.  
 

Ereidbe vágyom – átjárjam tested zenéit, 

Megszülném az örömlét forró könnyeit. 

Szívedet melengetném véremmel, 

Örökre eggyé válnál fájdalmas testemmel. 
 

Az elmúlás fényei vibrálnak a hegyek felett, 

A szálkás csöndben elhal a félénk felelet. 

Könnyeim gyöngyeit hullajtom hajadra, 

A kulcslyukon kiszökve hagytál magamra. 
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Az elkopott bérlet 

 

A teremtés, könyörgés deszkái recsegnek, 

Magzatok a megszületés közönyétől rettegnek. 

Eszmét igazító szavak, hamuban sült pogácsák, 

Vérünket szívják az elpusztíthatatlan piócák. 

A remény faláról lecsurognak az elsírt könnyek, 

Álldogáljak még előtte, vagy tovább menjek? 

Anyaméhek burkából építsek rejtő sátrat?  

Kegyetlen hadseregével megtámad a bánat. 

Vers-rügyek fagynak el, virágok nélküli hantok, 

Ködbe burkolódzó, bujdosó lélekharangok. 

A pusztába kiáltott szavak gémeskútján leszek, 

Innen látom, fájdalmamtól deresek a hegyek. 

A teremtés, könyörgés deszkái recsegnek, 

Álmaim szerelmes angyalai már nem fecsegnek. 

Lelkem cseppkőbarlangjába hiányuk beleférhet? 

Az élet vonatára már lejárt az elkopott bérlet. 

 

 

Vigaszod kóborló csendje 
 

Lenyelem a zápor utolsó cseppjét, 

szomjam szépséges álommal csitítom. 

Emléked csókját verssel bátorítom, 

kinyitva a poros édenszelencét. 

 

Tettem mosolyát előcsalogatom, 

s tekinteted reményét csodálom. 

Szerelmed hűségesen szolgálom, 

ringatózom egy szelíd hullámon. 

 

Az alkony báránykái hazatérnek, 

leheletedtől látszanak kéknek. 

Hallgatom vigaszod kóborló csendjét, 
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félénken meglátogat a felejtés, 

néha mámorító a szenvedés. 

Lenyelem a zápor utolsó cseppjét. 
 

 

Aranyt olvasok 
 

Aranyt olvasok. Szavain zötyögöm. 

Versei farkasok. Felfalnak rögtön. 

Hírnevet tanítok. Szép virág az ösztön. 

Aranyt olvasok. Életfogytig tartó „börtön”. 
 

 

Szerelmem fuvallata 
 

Derékon ragad szerelmem fuvallata,  

Megcsókol lényed kóborló fény-illata. 

Szemed tavában fürdik lélegzetem,  

Hajad szőke bársonyát simítja kezem. 

Hangod madárdalával ébreszt a szél, 

Bennem a vágy bizsergése életre kél. 

Hinni kezdek a nem létező csodákban, 

Hűtlenséged szívfájdító árnyékában. 
 

 

Lélek-kezeim 
 

Vigaszom fekete kendő takarja, 

Sírköveken taposó elszálló idő. 

Senkinek sem nyúl felém a karja, 

Összegyűrődik az emlék-lepedő. 

Halált csurgatott rá az eszmélet, 

Tisztára lélek-kezeim mossák. 

Egyszer változni fog a szemlélet, 

S megsülnek majd a szellemtorták. 
 

*** 

Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon: 

http://www.facebook.com/kortars.magyar 

http://www.facebook.com/kortars.magyar

