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GOLÁN ANGÉLA GABRIELLA 
 

Múlik… 
 

Az ősz a nyarat lábbal tiporja, 

s lomhán terjeng a köd a rét felett. 

Nem látni messze a kéklő távolba, 

mert homály borítja a hegyeket. 
 

Reggel a napfény nem kel már útra 

s csókolja fel az álmodó határt. 

Szikrázó tánca eltűnt a múltba, 

hiába várjuk...A dal szerteszállt. 
 

 

Időhiány 
 

Még élek és létezem, 

bár a tempó csak nő, 

s hiába fogja két kezem, 

a kötél foszló idő. 
 

Terminusok özöne 

labirintust teremt. 

Agytekervényem közönye, 

mi nyugodalmat jelent. 
 

S csak lélegzetnyi ernyedés, 

mit kívánnom szabad... 

Adjatok némely enyhülést, 

mert megfojtanak a bent rekedt szavak! 
 

 

Reggel 
  

Ébredésem mostoha, 

s csak erős kávé illata 

csalja elő az arcomon 

bárgyú, fáradt mosolyom. 
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Testemen lassan átszalad 

az áldott koffeinadag, 

s már érzem gyomrom melegét, 

bár fejemben üres még a lég. 

  

Magamhoz térek csendesen, 

s ki éppen most kelt fel velem, 

csak néz sután, és tudja már, 

jobb, ha türelmesen kivár! 

  

A bögre újra megtelik, 

s a gőz pillámra költözik... 

Egy perc csupán, s már indulok: 

hétköznapok rabja vagyok! 

  

 
Őszi merengés 

  

Őszi bánat hull le az égből, 

s a tájra ködleplet teker. 

Nem ragyog az erdő a fénytől, 

tarka szőnyeg a hanton hever. 

  

Kihámozza magát az éjből, 

rézszínű Angyal, ki földre tér. 

Dallamot dúdol az éteri végről, 

s látod, a nyár lassan véget ér. 

  

 
S-óhaj 

 

Ha ősz szálakat sző hajamba az élet, 

s arcom pírját a fakószürke váltja fel, 

egykor duzzadó ajkaim fehérek, 

s csecsemőt nem szoptat többé e kebel. 
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Ringató járásom csoszogásra váltja, 

s régen délceg testem, lábam nem bírja el. 

Szívem mélyén még fellobban a máglya, 

de hangom értetlen szavakat lehel. 

 

Szemem hályogtól a valót nem látja, 

s önmagamba fordít emlékeim sora. 

Gyötri tán elmémet kételyek hulláma… 

De nem akartam más ember lenni soha! 

 

Akkor, éltem végén, a tűz hamvadása 

füsthomályba fonja a létem fonalát, 

hiszem: úgy, mint éltem, nem éltem hiába, 

s egy mosollyal várom a közelgő halált. 

 

 

A régi ház 

 

Romladozó falak mellett 

még ott áll a kiskapu. 

A tövében zsálya termett… 

S szívébe hatolt a bú! 

 

*** 

 

A régi ház ablakából 

látott ki a világra, 

ott érezte: első csóktól 

kipirul az orcája. 

 

E háznak a falai közt 

lakozott a szeretet! 

Ott látta a tavaszt, nyárt, őszt… 

Elkergették! Mehetett! 
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Átvágott a kontinensen, 

felkészült a csatára,  

de örökkön visszavágyott, 

ez maradt a hazája! 

 

Életének ősze táján 

– ismerve a szeleket – 

félelme múlt, visszafordult,  

s másképp nem is lehetett… 

 

*** 

 

S ott a régi, kis ház mellett 

szemeit eltakarta. 

Ült a földön, könnyet ejtett, 

s ekkor elernyedt karja. 

 

 

Igazság 

  

Talán most elérem, 

hogy nyugodt maradjak, 

ne, mint veszett állat, 

másokba harapjak! 

  

Lásd, tajtékzik ajkam, 

s megcsorbult hitem! 

Jusztina csak hallgat, 

s a bűnt magam viszem, 

  

bár lelkem lenge fény, 

s nincs nehéz birokja. 

Az álom elkerül… 

Szenvedek vihogva 
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s tehetetlenségem 

a mélységbe terel. 

Nincs, csak lelki métely. 

s nyugvást nem érek el… 

  

* * * 

  

Kapd fel, csak ringasd 

az álnok árulót, 

ki szédít, míg adsz, 

s elhagy, ha átadod 

  

magad kezébe, bár 

sejted, áltat a bitang! 

Közeledbe férve 

“Bízzál!” – suttogja e hang. 

  

S te bízol, mert hiszed: 

az Igazság nagy úr, 

s nem hamis vádakat, 

nem önkényt kapsz cserébe válaszul! 

 

 

Melankólia 

 

Arcom rezzenetlen, 

s szemem tengerén, 

tükrözve a tájat, 

fellobban a fény. 

 

Arcom rezzenetlen, 

s egy könnycsepp pereg. 

Megremeg az állam, 

múltba révedek. 
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Arcom rezzenetlen, 

titkos köd fedi, 

fellebben a fátyol. 

S nincs, ki értheti! 

 

 

Morál? 

 

Vinnyog a kín, a pokol deres! 

A tűz kialudt, az ördög keres. 

 

Már áldozat sincs, mind mennybe mehet, 

ki lopott és ölt – a kereszt helyett! 

 

Nem számít a bűn, átok, csalás, 

ma minden galád erényes társ! 

 

Vagy Isten lett vak, s tán tévedett? 

Mért halt meg Jézus, mért szenvedett? 

 

Nézz ki az útra, lásd a morált, 

a tévúton mindenki hozsannát kiált! 

 

Bukszája duzzad, míg más éhezik, 

s lábbal tiporja, ki nem vétkezik. 

 

Merre vagy, Isten? Hol van fiad? 

Mért lettél áttetsző fátyoldarab? 

 

Hol van a jóság? Vagy nyert Belzebub, 

ki bukott angyalként a lelkekbe rúg? 
 


