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SZ L NETALA 
 

Fázom 
 

Fázom. 

Izzadságcseppek gördülnek 

lázas gondolataimon. 

Idegen, 

ki itt ragadt egy ostoba 

világban idelenn. 

Kérdeznék, 

de nem jő a szó, 

a követelő, 

csak az idegenség, 

a távolság, 

a múltsöprő démon 

jön elő 

minden sejtelmes sarokból. 

Ha látnám az alagút 

végét, 

legalább tudnám, 

hogy a föld alatt vagyok. 
 

 

Mosolyból születtem? 
 

Mosolyból születtem? 

Talán gyűlöletből? 

Kéjvágyból? 

Időtlen, isteni ködből? 

Itt vagyok mezítelen. 

Széttépnek farkas gondolatok, 

környékeznek számító 

Fondorlatok. 

Költészetből, 

szavakból, illatokból, 

szánalmatokból vagyok. 
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Hagyjatok! 

Ha akarom, kitárulkozok: 

Halom hasított fát, 

’attilás’ világot rakok. 

 

 

Hunyt szemmel 

 

Hunyt szemmel hasalok 

a tér görbületébe. 

Fellegvárként nézek 

a lezúduló mélybe. 

Istent gyanítok 

apró lepkék 

szárnya mintájában, 

megtérni vágyom 

a lassuló homályban. 

De jaj, egy newtonos 

magyarázat megragadja 

mozdulatom; 

nemzőatyám minden 

szétguruló gondolatom. 

Alvadt vér vagyok a tudat 

nem-gyógyuló sebén. 

Alattam felszakad az éj. 

Valaki tegyen már rám 

szorítókötést! 

 

 

Veled mérgezem 

 

Szerelmedben áztatott bűnlajstrom, 

sárba tiport írás minden tanúm. 

Hazug hitté válik sorsom. Osztom 

magam sokféle gonddá konokul. 
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Lelkemben, köröttem és mindenütt 

hűlve ezer-szín, sápadt érzelem. 

Egyetlen hangon dalol az elnyűtt 

hangszer fülembe; veled mérgezem, 

 

jaj, a vágyódás csodás italát, 

éjszakám óceán-hullámait. 

Hogy elmossa bennem lábad nyomát, 

sosem hagynám. Ölellek hajnalig. 

 

 Raboddá tettél, fény hercegnője. 

 Mérged méz, kéj, kortyolok belőle. 

 

 

Kék-mély világ 

 

Égről csorgó, áradó fény, 

kékbe oldott álomvilág… 

Mélybe hullott sziklák között 

ezernyi lény repdes, cikáz. 

Rezdül, libben, surran a lét; 

pikkely, uszony, különös rend. 

Láthatsz múltat, jövőt, jelent, 

semmiből font, áttetszőség 

rég feledett titkokat rejt. 

Itt minden csak szín és csak csend. 

Falak nélküli szobákban 

sellő-lányok víg-gondtalan 

lábak nélkül járnak-kelnek. 

Lila, sárga, apró, óriás 

szökken, perdül, mind hangtalan. 

Mámor-keltő éneküknek 

meg nem hallod fénydallamát, 

víz-morajló, ős ritmusát. 

Fent születtél, otthonod szél… 

Gyere, láthass tündér-csodát! 
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Mosoly élteti 
 

Mosoly élteti féltékeny álmom, 

száz talány közt hajóz vad vágy-lelkem. 

Tiltott ölelés, ábrándos mákony, 

bódult hajnal... Fogy, csak fogy szerelmem. 
 

Fáradt vándor, kopár az ősz, 

tavaszt sejtő álma avarba búj. 

Gondolni rád képtelenség. Önző, 

kiről az érzés, lásd, elédbe hull. 
 

Így fogadj el! Magadba magányként! 

Hogy újuljunk szűkölő halállal! 

Feledj, találj rám, vetülj árnyékként, 

váljunk eggyé éji szivárvánnyal! 
 

 Színt magam adjak – kallódó festmény – 

 ismerve rád versekké sírt estén. 

 

 

Kettős talány 
 

Minden kettős talán, mi világra gyúl? 

Egy a lelkemé, egy a vágyamé, mely 

követel? Örök talány, kétségbe fúl! 

Álom, mi hozzád húz, vonz kínzó kéjjel, 
 

kecsegtet, rejti titkát, hogy egy vagyunk. 

Csak bolyongok étket, forrást kutatva. 

Zavarodott vándor. Hátra mit hagyunk? 

Ez írást? Mind, ki lényedbe zuhanva 
 

égő tested vágyát szomjan uralja, 

semmivé hull, porrá lesz észrevétlen. 

Mi az, mi vonz? Mily erő indulatja? 

Isteni cél rendelése? Jaj, tétlen 
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 tűröm tested zsarnoki kény-hatalmát! 

 Ölelj! Vágyom mindenséged uralmát! 

 

 

Jaj, hogy fáj 

 

Jaj, hogy fáj a testté született sorsa, 

rád nézve irigy lesz a Rút, s a Szép is. 

Veszélyes játék vágyaidnak sodra, 

magad mintájára élsz, mondod: fétis. 

 

Rabló tündöklés, idő ágy-szolgája, 

állsz útszéli koldusmarkodat tartva. 

Sötét úr, ki a jövőt ki nem állja, 

veti ránk jelét elmúlást aratva. 

 

Kivétel nincsen, törvénye fest arcot, 

mély ráncát rója. Jaj, kegyetlen írás! 

Már nem elég a hajnalunk akarnod, 

elfed, nem feltár a tegnapért sírás. 

 

 Menekülj hát, hogy e hívást ne érezd, 

 alkuként élhess, magadat ne mérgezd! 

 

 

Ringató 

 

Varázsszóval altatgatlak, 

mosolyommal betakarlak: 

Álomtündér rád találjon! 

Békessége véled háljon! 

 

Varázsszóval ébresztgetlek, 

mosolyommal köszöntelek: 

Nap-fényesség rád találjon! 

Kacajod egekbe szálljon! 


