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GOLÁN ANGÉLA GABRIELLA (GAMBIA) 
 

Kín  
 

A vágy, ha kiélni nem szabad, 

csak kín. Hullámzó suttogó szavad 

úgy hív, s képzeletemben gyötör 

a feltülemlő, elnyomott gyönyör. 
 

 

Őszi rítus 
 

Levetem régi ruhámat. 

Annyira vágyom a csendre. 

Magába szippant a bánat, 

Könnyeket csordít szememre. 
 

Lelkemben érzem a vágást. 

Káosz ül mellettem trónon. 

Nézem az őszi sugárzást,  

Hánytorog földi mivolton.  
 

Levetem régi ruhámat. 

Testemet ostorom éri. 

Minden ütés egy találat, 

Rítusom senki sem érti. 
 
 

Novemberi hangulat 
 

Tarkára festi a szél a tájat. 

Aranyba vonja a fény az avart. 

Feltárul mesés tündéri távlat. 

Ködlepel erdőt homályba takart. 
 

Rideg eső tép bütykös fákat. 

Ágaikon lomhán játszik a dér. 

Zúzmara rejti a hajló nádat. 

A láthatár halkan álomra tér. 
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A tél kiteríti hosszú subáját. 

Fogytán az ősznek ereje már. 

Nem őrzi többet a földnek báját. 

Tudja: uralma maholnap lejár. 

 

 

Téli hangulat 

 

Még füledben cseng a tavasz dallama, 

Megmaradt a nyár bódító illata. 

Még érzed az ősz lanyha melegét, 

S a szürke mögött még meglapul a kék. 

 

Nedves ruháját felveszi a táj. 

Tejszínű álmát álmodja a nyár. 

Szitáló könnyben ázik most a rét. 

Csendesül az élet, megpihen a lét. 

 

Tündér nem táncol, a dala réveteg. 

A természet fáradt, várja a telet. 

Keringőbe kezd az út felett a szél, 

falevéllel táncol, rekettye zenél. 

 

Hópihe csillan, fehért ölt a zöld. 

Fa lombja elhull, sárba lép a föld. 

A fény hatalmát átveszi a hold, 

Vágyunk sóhaja reménységet old. 

 

 

Tavaszi álom 

 

Ágy tart még ölében 

melegítve énem, 

de a tavasz sarjad, 

újra zöldbe hajlad’ 

az erdőben a lomb. 
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Patak csattog délről, 

súg a sás a széltől. 

Megfogod e percet, 

szép emléket rejthet 

a tépett fátylú köd. 
 

Felocsúdsz a múltból, 

nem félsz már az újtól. 

Kinyitva a szárnyunk, 

fel az égbe szállunk, 

vonz minket a hold. 
 

 

Mező 
 

Zöld ruhába bújva, 

virágba borulva, 

minden évben újra: 

látom kertedet. 
 

Kék ég alatt ázva, 

napsugárba zárva, 

csillagos határba': 

fellelem lelkedet. 
 

Fehér havas tájban, 

jégvirágos bájban, 

ködös nyoszolyában: 

megértem énedet. 
 

 

Mámorfény 
 

Mámorfény önti formába az árnyad. 

Ezüstbe csomagol simogató szárnyad. 

Melírozottan takar hajam lombja, 

kezed aléltan rátalál a dombra. 
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Márványkés vési elmémbe a léted. 

Láncodtól fúlva felhevítem véred. 

Ölelve párbajba kényszerít a sorsunk, 

elénk idézve e földi mivoltunk. 
 

Szorításod fellobbantja a vérem. 

Megőrzöm titkos szerelmünk, ígérem. 

Érintésed tűzzel perzseli a testem, 

megpihenek e rémült önkívületben. 
 

Közelséged vágyom, tapintásod éget, 

áttörném a jelent a jövőbe véled. 

Kínodat érzem, s ismerem a vágyad, 

kívánsz, s átkozol, felemészt a bánat… 
  

Mámorfény önti formába az árnyat, 

ezüstbe csomagol fesledező szárnyat. 

Melírozottan hajlanak a lombok, 

hulla-bíborba takarva a dombok. 
 

 

Szivárvány 
 

A lépcső felfelé vezetett, 

fény övezte a rám hajló eget. 

Rideg kövön megtorpant a lábam, 

rácsodáltam arra, mit fent láttam: 
 

Puha felhő finom, fehér foltja 

karomként mart bele az égboltba. 

Szürke perem lógott messze, távol, 

úgy tetszett, két világot határol. 
 

Itt a napos, üde-meleg képet, 

amott a vihartól széttört létet 

s horizonton felemelő látványt 

(mint egy csodát): a színes szivárványt. 
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A Halál 

 

Árván áll a Halál fekete lepelben, 

mellette a halott időtől leteperten, 

s mégis mindenki a Halált szidja érte, 

hogy a vég az embert egyszer utolérte. 

 

Az emberek félik végzet közeledtét, 

késleltetni vélik imával a jöttét. 

Úgy gondolják, Isten megóvja majd őket 

a Kaszástól, ki visz férfiakat s nőket. 

 

A Halál áll árván, fekete lepelben. 

Kívánja, hogy egyszer nyugalomra leljen. 

Miként tölthetné be el nem múló létét? 

Hogyan érhetné el az öröklét végét? 

 

 

A halállal szemben 

 

Nem érzi és nem hallja már,  

csak vár és reszket, látja bár: 

a lélek száll, idő rohan; 

közel a vég, bárka suhan. 

 

Szemét lehunyja. Mélabú 

a koporsón a koszorú, 

göröngy tapad a talp alatt, 

a hóhér tovább nem halad. 

 

Megáll, és hosszan rátekint, 

kaszájával feléje int, 

meglengeti a fátylakat, 

keserű íz, 'mi megmarad. 
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Az ember törten összerogy, 

csak fekszik, mint egy tépett rongy, 

nem ágál, már nem alkuszik, 

pora a földbe távozik. 

 

 

Hűség 
 

Nem ígértem esküm letéve, 

hogy hozzád mindig hű leszek, 

csak azt mondtam, magamhoz beszélve, 

tőlem telhetőn ezért mindent megteszek. 

 

Most, mikor előled kitérek, 

börtönöm lánca meglazult. 

Régi vágyam újra engem éltet, 

lobban a tűz, mely bennem lassan megfakult. 

 

Béklyómat letépve fáj a seb. 

Feléd nyújtanám a kezem, 

de szívemen marad a sajgó heg 

s én egy másik szerelemben létezem. 

 

Szomorú arcodban szemed 

felcsillan, mint fájdalmad daca, 

de ezt már nem enyhítheted, 

elmúlt a mi időnk pátosza. 

 

 

Hazám 
 

Hazám, a mítoszod kínoz, 

egy messzi, távoli hírt hoz. 

Végleg megtorpan a lábam, 

mondd, a megváltást mint várjam? 
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Földem, Te elveszejtsz engem, 

itt állok, kétely ül bennem. 

Vágyam, hogy lássalak téged, 

éljem a dobbanást véled. 
 

Otthon, nem tudlak kizárni, 

tőled kell az életet várni. 

Kérlek, ne ítélj felettem, 

méreg a múlt a szívemben. 
 

Várom a lassú feloldást! 

Létem a távoli sors hát? 

Téged nem tudlak feledni, 

nélküled nem vagyok senki! 
 

 

Árulás 
 

Megszeppentem, amint ott álltam 

lesütve a szemeimet. 

Rossznak vélték, mire vágytam, 

mikor kértem: szeressetek! 
 

A megértést, mire vágytam, 

nem adtad meg, nem tehetted, 

hogy a világra szólj bátran, 

unokámat ne verjed meg. 
 

Már csak az ütésed láttam, 

pedig kezed nem érintett. 

Szívem mélyén omlott várban 

keménységed megrémített. 
 

S tudomásul vettem ekkor, 

mi szívemben bút hevített: 

létem csak zavaró faktor, 

nekem nincsen, ki segíthet. 
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Magadat keresed 

 

Evezel hevesen 

fekete tengeren 

sebtelen lelkeden 

nincsen hatalma 

 

Elmerengsz nesztelen' 

ezer esztelen 

lehetetlen elven 

nem marad tartalma 

 

Nehezen tereled 

ernyedve keresed 

helytelen eseted 

nem magadat vallva 

 

 

Feliszom érintésed 

 

Felinnám minden érintésed 

anélkül, hogy magam megadom. 

Ujjaid, mint szellő-lökések, 

szaladnak át lágyan hajamon. 

 

Felhők, melyek irigykedve néznek, 

eget elhagyva jönnének felém. 

Magukba fogadván e képet 

vinnék el a hírt: szeretlek én! 

 

Suttog az erdő, rám hajolna, 

becézne a nap sugara. 

Vágyódásom talán így kigyúlna, 

tiéd lenne szerelmem dala. 
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Lopott percek órákat kergetve, 

néma a szám, szemmel tudatom: 

Tiéd vagyok e féltő révületbe', 

sírni fogok érted egy napon. 

 

 

Részegség 
 

Egy pohár bor, mire vágyom, 

kettő lett belőle. 

Részegségem mégsem bánom, 

ha szédelgek is tőle. 

 

Messze nézek, mégsem látom, 

hová sodor sorsom. 

Legjobb lesz, ha most belátom, 

nem ivás a dolgom.  

 

 

Bűn 
 

Bűn- e, ha az ember 

még fiatal, és nem mer 

a sorssal szembeszállni, 

a szívéért kiállni? 

 

Bűn-e, ha az élet 

nem ád menedéket 

a távolba kerget 

s szép jövővel kellet? 

 

Bűn-e, ha a lélek 

vesztő útra téved, 

csak jóval kecsegtet, 

mást nem ecseteltet? 
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Bűn-e, ha a véglet 

más karjába késztet, 

máshoz köti léted, 

s te ezt nem is érted? 

 

 

Tél dala 

 

Tél dala zeng fel a mélyből, 

ősz veti  bánata táncát. 

Jégzene zajlik a kéjtől, 

látom a nyárnak a ráncát. 

 

 

Selbstsuche 

 

Liegend im Dunkeln höre zu, 

das Herz steigt in den Hals. 

Würde schlafen, suche Ruh´, 

doch nur diese Stund´ ist meins. 

 

Wogende Sinne umarmen mich, 

lass´ mich einfach fallen. 

Wellen des Schicksals bewegen sich, 

lass´ mein Geist aufwallen. 

 

Dies ist kein Liebesgedicht! 

Bin nach mir auf der Suche. 

Die Person hinter mein´m Gesicht 

besteht auf diese Muße. 

 

Es ist Zeit um wach zu sein, 

endlich innehalten. 

Gedanken sind bestechlich rein 

die Seele zu entfalten. 
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Seelenverwandte gibt es nicht, 

ich bin meine Muse! 

Am Horizont ist langsam Licht: 

Ich trage diese Buße. 

 

 

Auflösung 
 

Mein Geist verglüht, 

kann nicht mehr fassen 

sprudelnde Gefühle gelassen. 

Meine Seele ist aufgewühlt. 

 

Worte stürmen raus 

Sterne berühren, 

um das Universum fühlen. 

Mein Verstand ist aus. 

 

Gedanken holpern 

über Euphorie  

auf dem Weg der Utopie. 

Empfindungen torkeln. 

 

 

Spätes Verlangen 

 

Sehe Vergang´nes in Deinem Gesicht. 

Die Glut Deiner Augen ist nicht verblasst. 

Manch´ Deiner Träume verschwanden im Nichts 

Dein Herz ist nun vom neuen entfacht. 

 

Dein Sein verbirgt Dein Leben in Falten. 

Dein Leib wird langsam träge und schwach. 

Deine Atemzüge werden verhalten. 

Die Nebelfee Deine Seele bewacht. 
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Du siehst, das Leben pocht in der Gleiße. 

Weißt, Dein Verlangen ist lügnerisch, trug, 

doch wartend hoffst Du auf Sie im Geiste, 

das Feuer lodert wieder im Blut. 

 

Würd´st Sie umarmen, ihr Körper halten, 

Dich die Berührung in den Himmel taucht. 

Spürst das Leben Dich neidisch betrachten 

ihr Kuss wird nie auf deine Lippen gehaucht. 

 

 

Andere Perspektive 

 

Wo Gedanken Gefühle begegnen 

Die Sphäre das Universum berührt 

Fragen keine Antworten hergeben 

Der Verstand wie Sternschnuppe verglüht. 

 

Dimensionen scheinen sich verkehren 

Schwarze Löcher übernehmen die Macht 

Wo Partikel Energie gebären 

Dort wird unser Begehren bewacht. 

 

 

Zeitreise 
 

Zeitreise durch einen Traum 

Offensive durch Zeit und Raum 

Orakel, das sich prophezeit 

Passion der Vergänglichkeit 

  

Weg, der in dein Herzen führt 

Perspektive, die mich umhüllt 

Möcht´ in deinen Händen baden 

Mehr vermag ich nicht zu sagen. 


