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Angyalok sírnak 

 

Pokol a lét köröttem. 

Hitem amiért elvetélt, 

talán megbocsát az Isten: 

fénytelen, sötét minden, 

angyal sem él képzeletemben, 

csak bűn és félelem,  

karöltve, feslett-cédán, 

évre-év borul, foszlón, némán, 

az Idő is zordan átlép 

a világ ártatlan kínján. 

Fekélyes lábnyomán 

− mint kéjsóvár átkozott 

tiltott vágy után − 

oson a világ dúlt szégyene. 

Feloldozás helyett 

bűn és gyötrelem feszül 

meddő lelkeken, 

mint száraz fűcsomók 

a megperzselt réteken, 

sivár, már-már élettelen 

túlélő csupán az ember 

a kihűlt világban, 

egymásnak mind idegen. 

Üresen múló nappalokra ájuló, 

örök éjszakák várják 

hogy a sötétben 

együtt járják a lét halálos, 

lassú, végső táncát. 

Föld és ég jajong velem: 

reménytelen, halott tetem. 

Ha mégis angyalokról álmodok, 

csapzott szárnnyal, 

némán, mind zokog, 

egy van, ki biztat még,  

és mosolyog. 
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A FÉNY születésnapján 

 

Egy régi nyárból visszhangzik szavad, 

bár halkuló, de egyre kedvesebb, 

mint lágy szellő, ha érint, simogat, 

fényt csókolsz rám, ha árván könnyezem. 

 

Az éjben velem csillagként vajúdsz, 

s míg együtt tűrjük az ős-szenvedést, 

emlékeimben fényként még kigyúlsz, 

hogy elriaszd a sötét rettegést, 

 

mi meglátogat ma is, néhanap, 

hogy messze űzzön éltető reményt. 

S ha fogyna hitem, hallom hangodat, 

 

hogy minden csillag újjászületés, 

és minden könny a sorsunk gyöngyszeme, 

míg csillagfényként megszületsz vele. 

 

(Parafrázis: Shakespeare: XVIII. szonettjére) 
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Aludj, kisfiam! 

 

Csöndes a sírkert, 

lobban a láng, 

itt vagyok, Kincsem, 

az édesanyád! 

 

Eljöttem hozzád, 

hogy mondjak mesét. 

Rigók dalolnak, 

dalt súg a szél. 

 

Tiéd e dallam, 

halld a zenét, 

aludj, mint régen, 

a tündérmesén. 

 

Itt vagyok nálad, 

aludj, ne félj! 

Hallom, hogy kérlelsz: 

Anyu, mesélj! 

Csitt, csak hallgass, 

a szív szava szól: 

szeretlek kincsem! 

Hallod valahol? 

 

Csöndes a sírkert, 

lobban a láng, 

altatót dúdol 

az édesanyád. 

 

Dobban a szívem, 

hallod? Álmodra vár. 

Aludj, s mint régen, 

álmodj csodát! 
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Azután 

 

a végtelenben 

pillanat talán 

minden hajnal 

s hosszú délután 

mit álmodozva töltök 

néha éjig 

a bukó napba nézek 

várom a csodát 

hogy meglátom majd 

fényedet az égen 

hol csillagösvény vár 

és égi táj 

fénykaroddal átölelsz 

mint régen 

és végtelen lesz 

éj s nap 

azután 
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Búcsúzás 

 

Ködfátyolban 

meztelen 

ágak 

szél ütemére 

táncot 

járnak. 

 

Emlékezni 

összeborulnak, 

vacogó 

testtel 

szerelmet 

lopnak. 

 

Sűrű 

a homály, 

lassul 

a tánc, 

tűnik 

a pillanat, 

múlik 

a láz. 

 

Ősz van, 

elmúlás, 

halott 

a táj, 

köd 

szitál 

halkan, 

búcsúzni 

fáj.
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Csillaggá csókoltalak 

 

Voltál  

az áhított, 

édes teher, 

gyönyörű kínban szült varázs. 

Öleltem pöttöm testedet, 

míg csitult 

a lármás sírás. 

 

Hozzám  

hajolsz ma 

a végtelen, 

hűvös-kék felhőkön át, 

csillaggá csókoltam lényedet. 

Emlék vagy, 

vigasztalás. 
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Fénylovasok 

 

Kihalt a világ, sötét van nélküled, 

álmaim idézik égi fényedet. 

Hiába várom, hogy eljössz megint, 

nincs már, ki ölel, hazug az álom is. 
 

Emléked hozzák bús fénylovasok, 

ha égen a tejút lámpása ragyog. 

Fénylovak hátán hosszú az út, 

hadd küldjek könnyes fénykoszorút. 
 

Nincs itt már nyár, csak halott virág. 

Fénykönnyet hullat az édesanyád. 

Könny-eső mossa a fényhegyeket, 

Fénylovak szája beleremeg. 
 

Vágtatnak feléd a fénylovasok, 

viszik a hírt, hogy rólad álmodom. 

Tűnik a látomás, felébredek, 

nézem hosszan a fényképedet. 
 

Halott a világ, csak álom a hír. 

Kihalt itt minden, néma a sír. 

Nem sül neked már mézeskalács. 

Nem érzed soha már édes illatát. 
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Gyöngykagyló-ballada 

 

Gyertyaláng játssza el 

néha még bús árnyjátékával 

nélküled élt, éjszakánként 

valóságnak remélt 

esdeklő álmomat: 

jöttödet, a hiú reményt, 

halott boldogságomat, 

mi reggelente néma könny, 

s nyomában a vágyott érkezés 

üres, sötét, reményvesztett, 

magányos ébredés. 

 

A gyöngykagyló is 

hiába tárja szét vágyón 

kifosztott ölét, féltett kincsét 

a gyöngyhalász örökre hazavitte. 

A meddő kagylóanyó 

kábultan bolyong a parton, 

viharverten − mint törött hajó 

vitorlák nélkül − vár hosszan, 

minden pirkadatban, 

esténként is, a lebukó nappal. 

 

Ott vár az éjben is, 

mint őrült, ősz anya, 

ki hasztalan várja a fiát haza, 

de ott áll a parton 

minden éjszaka, 

ha ismerősök gúnyolják, 

nevetik is, mögötte suttogják 

titokban: ő az! Megint ott áll, 

némán, mozdulatlan, 

énekelget magában 

valami altatót, halkan. 

 

A fiát hívja ma is 

minden könnyes dalban, 

kit itt találtak sok éve 

a habokban, holtan. 
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Változatok  

− álomképek − 
 

1. 

Nézek az égre, végtelen éjben 

a nap már álomba tért. 

Gyertyaláng lobban, elsimul hosszan, 

lelkünk a lángban összeér. 
 

Fénynyoszolyáján csillagok álmát 

őrzi a magányos Hold, 

lobbanó gyertya emléked hozza, 

ölel álmomban a múlt.  

 

2. 

Nézek az égre. 

Végtelen éjben a nap 

már álomba tért. 
 

Fénynyoszolyáján 

csillagok álmát őrzi 

a magányos Hold. 
 

Lobbanó gyertya 

emléked hozza, ölel 

álmomban a múlt. 
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Hálaének 

 

Nem vagyok én sem Istennek, 

sem sorsnak nagy kegyeltje, 

panaszt ezért mégsem tehetek. 

 

Ha titkon mégis gazdagságra vágyom, 

egyedül csak rongyos lelkemet 

szeretném néha díszbe öltöztetni, 

mint mikor a tavasz közelít: 

a föld is, minden újjászületéskor 

ünnepelni díszbe öltözik. 

 

Virágszőnyeg, bársonyos, zöld pázsit 

hív életre minden magzatát, 

mintha volna édesanyja nékik, 

s ajándéka a megújulás. 

 

Nem vagyok én sem Istennek, 

sem sorsnak nagy kegyeltje, 

panaszt ezért mégsem tehetek. 

 

Új életet − két gyönyörűt − kaptam, 

egy fiú- és egy leánygyermeket. 

Jöttüket is gyémánt-ragyogással 

köszöntötte ég és föld velem. 

Szebben soha nem dalolt még lélek: 

nem kell nagyobb boldogság nekem! 

 

Nem törődtem többé faggyal, téllel, 

minden tavasz új reményt hozott. 

Lelkembe a két kis érkezővel 

hálaének, öröm költözött. 

 

Nem vagyok én sem Istennek, 

sem sorsnak nagy kegyeltje, 

panaszt ezért mégsem tehetek. 

 

Kincseimből egyet elraboltak, 

szívem fele azóta halott. 

Bár szakadna ketté − vágyom néha − 

még mielőtt összeroskadok! 

Istenemnek imát mondok mégis, 

hogy kincseimből egyet meghagyott.
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Hang vagy 

 

Csendemen néha 

Átszalad egy kósza hang 

És a pillanat 

Egy emléket hátrahagy 

Hang vagy, illat, mozdulat. 
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„Lángot ki lehel?”* 

 

Ki dönti el − a színpaláston 

feketébe, vagy narancsba 

mártson-e festő éledő ihletet, 

és ki feszít majd műtermében 

hótiszta vásznat, gyolcsára vágyat, 

és ki kínál pőrén, keze ügyébe 

lágyan simító ecsetet? 

Ki bújik szívedhez, melegre vágyva, 

ha egyszer mind megfagyunk? 

 

Ki mondja meg − ha meg lehet − 

hogy miről írjanak verseket 

lángszívű költők, és könyörgő 

imát szenvedőkért, hálaéneket 

kegyelemért, és altatódalt majd 

ki dalol? Esténként ki lesz, ki 

átkarol 

szelíden szendergő gyermeket? 

Mondd, ki? − ha anyaként 

te már soha nem teszed? 

 

Talán a színes álmokon 

minden vajúdó hajnalon 

halál születik, ha felsír egy 

kisgyerek? 

Nem, nem, az nem lehet! 

Meghalni, eltűnni nyomtalan 

a földi sorsból, haszontalan’ 

már soha, soha nem lehet 

annak, ki élt, és adott is életet! 

 

A halál talán csak állomás 

létünkben, misztikus, nagy változás, 

örök életünk nyomában nyíló 

végtelen, mindenség-adta 

szerelem…
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Lelkem szürke ég 

 

lelkem szürke ég 

a felhőkből könny pereg 

dermedt esteken 

árnyékoddal táncolok 

följajdul örök dalod 
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Különös, őszi este 

 

Minden ránc-csókot lehelő őszön 

csitul a kín, de néha még üvöltöm: 

meddig élek így, én átkozott? 

Talán e némán haldokló ősz 

kincséből valamit 

megint itt hagyott 

örökül, mielőtt a rőt lomb 

a lehajló fáktól, 

− akár fiú a hajlott anyától 

egy virradatkor − 

örökre búcsúzott. 

 

Ezen a néma, különös őszön is 

esténként néztem sok száz levél 

után, 

amint a széllel pörögve jártak 

valami furcsa táncot megint. 

 

Néztem a hajlongó táncseregre, 

s ekkor egy libbenő kis levelecske 

pördült elém alig-rezzenéssel, 

és vállamról kinyújtott 

tenyerembe hullt. 

Megállt ott kicsit pihegve, 

majd lassan, pörögve 

− mint egy lepke, 

aki párjának elébb még 

hívón a szárnyát billegette− 

elszállt örökre, messze. 

 

Fényárban úszott az ég, 

s csak röpült, szárnyalt egyre 

az a búcsúzó, rőt levelecske. 

Néztem utána. 

Meg-megrebbent 

aranyló levél-teste, 

és egy csillag 

− mint aki föntről leste − 

éppen kigyúlt, 

s mintha az égből 

integetne. 

 

Különös volt ez az aranyló, 

őszi este. 
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Emlékek nélkül félek 

 

félek 
 

hogy végül 

magányos csend ölel 

álmom sem kering már 

emléked körül 
 

félek 

 

hogy végül 

emlékek nélkül 

dermedt magányra 

ébred a kifosztott 

lélek 
 

mint hajótörött 

kit tépett vitorlaroncs mögött 

viharverten 

partra vetett 

a dühöngő tenger 

s lázálmából 

riadtan 

arra 

retten 

a lusta parti hullámokon 

hogy sorsát 

- akaratlan - 

örökre összefonta 

a lakatlan 

buja szigettel 

bár csak a testét adja oda 

jeges-kényszeredetten 

 

félek 

 

hogy végül 

reszkető csend ül majd 

velem az éjben 

s emlékeimtől 

megfosztva 

üres lélekkel 

élek 

 

emlékek nélkül 

félek
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Bölcsek hagyatéka 

 

Már csend van újra bennem, 

szelíden fáj a hiány. 

Lepergett lombú fák alatt 

hallgatag kőhalomba zárt, 

hűvös magány 

tanítja évek óta, 

ami a holtak bölcs hagyatéka: 

ahol szeretet él, 

ott nincs halál... 

 

A sírokon gyertyaláng remeg, 

felhők közt fáradt fénymosoly 

dereng - aranyló glória... 

Kósza emlékek sorát, 

sok meghitt délutánt 

idéz a csönd-varázs. 

Lelkemből mély fohász fakad 

az életért, imám az égbe száll 

a Bölcsekért... 
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Hiányból szakítod 

 

eltelnek napjaid 

ahogy a régi szépek 

 

de már a hiányból 

szakítasz  

egy-egy álomképet 

hogy tűnt nyarak illatát 

színét valónak érezd 

és fényük közel 

a szívedhez érjen 

 

eltelnek napjaid 

ahogy a régi szépek 

 

táncolnak  

gyertyafényben 

már nem is kérded 

hogyan történt 

nélkülük azóta 

ugyanaz 

az élet 

 

eltelnek napjaid 

ahogy a régi szépek 

 

ha a hiányból szakítod is 

- és csupán gyertyaláng-igézet - 

az eltávozottak 

szép hagyatéka: 

fénymosolyukat 

már örökké 

arcodon érzed

 



ANYÁK, AKIK MÁR NEM CSAK SÍRNAK... 

36 

 



ZSOLNAI TÍMEA ALKOTÁSAI - GŐSI VALI VERSEI 

37 

 

Lét-halál 
 

olykor még 

ha a tükörbe nézek 

szememben ismerős 

riadt-tört fények 

veszettül kergetőzve 

múltat s jövőt idéznek 

a sorsomról lemálló maszk alól 

s a múlt-idő 

csak szájam szögletén hagy 

egy megbújó fénymosolyt 
 

s a rezzenő 

nemrég még 

derűtől redőző 

homlokon 

ma mélyülő 

szomorú 

ráncokon 

mint jussával lopva távozó 

kapzsi vérrokon 

a vén IDŐ 

a sors-szövő oson 

nem búcsúzik 

csak mint ki mélyen rejti könnyeit 

vissza se néz 

lopva távolodik 

az árulkodó 

leleplező 

vakító fény elől 
 

… talán a bársony anyaölből 

lágyan kígyózó köldökön 

a lét-halálba 

törtetőn 

idő előtt megérkező 

koraszülött 

vergődő csecsemő 

gyötrődik így 

mielőtt fényre érve 

először fölvisít 

mert sejti már 

hogy jöttével örökre búcsúzik 

sorsával 

új halál 

születik
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Halottnak hitt szavak 

 

Ahogy a hínár alatt 

makacs kagylóban 

megbújó 

félénk gyöngyszemek 

titkát sem tudja más, 

csak a tengerek, 

úgy rejti titkomat 

lelkem tengermélye, 

mely minden kínt 

hosszan rejteget. 

 

S a fájó, 

bús titokban fogant 

néma gondolat, 

mielőtt végsőt hördül, 

halálos kín alatt 

még megszüli kárhozott, 

véres magzatát, 

nem bánva már, 

hogy nem érti őt 

a gúnyos, rút világ. 

 

Utolsó sóhaja alatt 

zihálva megszületnek 

a halottnak hitt szavak, 

s féltett titkomról 

feloldozást remélve, 

esengve vallanak, 

ahogy lassan, ernyedten 

a szürke, gyűrött 

papírlapra hullanak, 

s bennük új életre kél 

a tűnő gondolat.
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Újjászületés 
 

Most minden hajnalt áldva élek át: 

hogy fény töri át szobám ablakát, 

és új erővel tölt el a tavasz, 

s mi évtizedig bánatból fakadt: 

pirkadatkor fölragyog a csönd. 
 

Messze tűnik a sötét látomás, 

az otthonom már nem csak puszta ház, 

közel hajol hozzám a végtelen, 

egy régi emlék dereng hirtelen, 

és könnyeimen gyémántfény ragyog. 
 

A könnyű légben felhők foszlanak, 

mint fényes szárnyú főnixmadarak, 

ha megújulnak halott hamvakon, 

és feltámadnak fahéj-ágakon, 

tűzhalálból, arany lángolással. 
 

Ilyenkor az élet gyönyörű, 

virág éled velem, és zsenge fű. 

Valami nagy-nagy ünnep közeleg, 

s én vágyakozom, mint egy kisgyerek: 

újjászületünk mind e tavaszban. 
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Csak táncolok 

 

A semmi szélén táncolok 

egymagamban, s hallgatom 

a mindenség halk csenddalát, 

egy fájó lét-melódiát. 

 

Csak táncolok, csak lépdelek 

a semmiben − most nem veled, 

világon átnyúló kedvesem, 

te sem vagy most már itt velem. 

 

Magam vagyok − a semmiben − 

talán az Isten sincs velem. 

Most nem kísért’nek tegnapok, 

a semmi szélén táncolok. 

 

Lehet, hogy már én sem vagyok, 

csak árnyam lép: árnyék vagyok, 

és indulok a mély felé,  

hol semmi sincs, csak fény… a Fény! 
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