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HÓPIHE CSÓKJA

Hó, pihekönnyű csókja,
Felhőlányok aláhulló  bókja.

Fehérlő takarót megálmodó táj ,
Pillanat-újuló,  hó-bársony a báj.

Mint megannyi szirom, hull a sok pehely,
A világ koldulón ásít , míg telik a kehely.

Hó-csókkal, hó-bókkal jégálmot kívánón!
Hó-csókkal,  hó-bókkal jégvágyat imádón!

S már elbor ít  mindent a szűzies fátyol,
Csillogó csendjével fehéren gyászol.

Dermedő folyót , a telet , a mezőt,
Befagyott tavat, a hegyet , a fenyőt .

4



SZÁNKÁZÓ KÖNNYEIM

Elmúló évek:
Görnyedő vének.

Halkuló dobbanás:
Ritkuló lobbanás.

Újuló ráncok:
Évtized sáncok.
Barázdán jég:
Hűvös az ég.

Arcomra cseppek:
Bánatot tettek.

Arcomon cseppek:
Szánkázni kezdtek.

Arcomon fagy:
Dermedni hagy.
Arcomon dér:
Fehéret kér.
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JÉGTÜNDÉR

Rianás rohan a fagyon át.
Kiosztva:

Diadalt korholó  vagyonát.
Kifosztva:

Tavat, s hó-sápadt lagúnát.
Csillogva:

Jégtükör - s arcocska csi llan.
Vihogva:

Könnyedén - s alkonyba i llan. 
Lebbenve:

Fehér lőn - csi llám a szíve.
Reccsenve:

Jégtündér - jégkönny a dísze.
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FARSANG

Várod az ested - rejtek a tested.
Új ti tkod lenged - álruhád elfed...

FARSANGOT HIRDET AZ ÜNNEPI BÁL

Színes álmaid - valóra válnak,
Színes árnyaid - valódra várnak.

Szépség és Szörnyeteg - indul fe léd.
Rémség és fergeteg - tárul eléd…

Arcuk szorongva:
Álarcba bújva.

DE FARSANG VÉGÉRE, ÉNED RÁD VÁR

Új arcod elveszik - s ál-arcod leesik…
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ILLANÓ PERCEK,
DERMEDŐ SÓHAJA…

Illanó percek,
Dermedő sóhaja…

Télvidék elmúló óhaja.

Illanó percek,
Dermedő sóhaja…

Télvidék feldúló hó-hada.

Illanó percek,
Dermedő sóhaja…

Télvidék felzúgó moraja.

Illanó percek,
Dermedő óhaja…

Télvidék elmúló sóhaja.
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CSINTALAN FÉNYEK

Csintalan fénnyel,
Elmúlt az éjj el.

Vöröslő álmokat suttog a hajnal…

Harmat ing,
Fűszál ring.

Cseppen átkel, egy álmos napsugárlány…

Csintalan fénnyel,
Játszik a reggel.

Vöröslő árnyakat lobbant a hajnal…
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MÁRCIUS

Diadalt aratott egy újszülött - Évkirály harmadik
gyermeke,

Két téltestvér  elmúlón nézte -  szeretve, dermedve s
remegve.

Majd szomorú szemekkel - elmúlnak…
Míg halkuló léptekkel - távoznak…

S a baba,
Marad - maga...

De nincs egyedül - tücsök hegedül,
Csobban egy kő - szarvas jő ,

Szökken egy őz - anya ételt főz,
Dobban egy szív - dal, ritmust hív,

Csók cuppan - ajtó csattan,
Suhan egy sóhaj - csil lan egy ősz haj,

Zúg az erdő - ázik egy ernyő ,
Reppen egy madár - éled a határ…

A természet szól hozzád, s mi, az emberek:
Itt vagyunk, Március…csak neked. Veled...
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TAVASZTÜNDÉR

Virág-köntös fedi vállát,
Csillagszemek őrzik álmát,

Pilleszárnyak lengik vágyát.  

Aranysugár - szempillája,
Játszi mosoly - haja szála, 
Kincset érő - napfény árnya.

Ajka: viruló kacagás… 
Lelke: szerelem s ragyogás,

Lebbenő i llanás, i llónyi villanás…

Illatot álmodik pihekönnyű léte, 
Csacsogón tavaszt hint a zöldellő rétre,

Csókot int, rákacsint - az elmúló télre…
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SZESZÉLY

Mint egy szeszélyes lányka,
Küszöbön topog a tavasz.

Mint egy szeszélyes nő ,
Csintalan, s ravasz.

Mint egy szeszélyes asszony,
Kacag és nyafog.

Mint egy szeszélyes vénlány,
Morog és dohog.

Mint női szeszély,
Simít és szaggat - a tavaszi szél… 
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ÁPRILIS BOLONDJA

Április Bolondja - bemászott a koromba,
Nagyokat kiáltott ,
De a fe je kilátszott!

Április Bolondja - beesett  a folyóba,
Nagyokat kacsázott,

Kis halakkal ci cázott!
Ápri lis Bolondja - felugrott egy motorra,

Nagyokat száguldott,
A nadrágja lecsúszott!

Ápri lis Bolondja - belebújt egy szoknyába,
Nagyokat iázott,

A bokája kilátszott !
Ápri lis Bolondja - sapkát tett egy mozdonyra,

Nagyokat kiáltott ,
Mozdonyfüstre vigyázott…

Április Bolondja - higgye el, ha Ő mondja…
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TAVASZI CSILLÁMOK

Villog, csil log, ámul, bámul,
Égi fényed napot árul.

Égő , fénylő , vágyad, ágyad,
Tavaszt lebbent, pihe lábad.

Csillog-villog , fe lhő, erdő ,
Illat-pompa, émely-ernyő.

Csobban- lobban, csi l lan-villan,
Szirom-bölcső, mézzé i llan.

Égi-légi , kékség, szépség ,
Szépimádó, pille népség .

Icuri-picuri, v il lanó-millió,
Lebbenő-reppenő , i llanó miliő .
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NYÁRIDÉZŐ

Napragyogó, fénnyé málló nappalok! Bíbor-tündér ,
harmathintő hajnalok…

Pillantások, víg kacajok: egyke ódák. 
Hűset adók, éjharapók: esti  órák…
Égi parazsat hullaj tók: nyarak…
Suttogások, félmosolyok, szavak!

Aranyszelencébe zárlak bennetek. Örökre! 
Örökre, itt  kell lennetek!

Ezt,  vas ládámba teszem - m i nem más;
Mint élet em.

TEGNAP A VERTJE,  ELMÚLÁS A PÁNTJA.
Kezem, bársonyt simít nyugvó fejetek alá. Múló csikorgású zsanér: a

szeretet hangjai.
BEZÁROM

Hófehér, gigászi jéglakat őrzi a titkokat, vigyázva, elrejtve, régen múlt álmokat.
S majd  egysze r,  eg y napon  -  r eszketőn kezembe  fo gom.

IZZÓ,  MÚLTLÁVA-KULCSOMMAL KINYITOM
Mélyé re  néz ek… 

S egy  p ic inyke lánynak -  ta lán  -  az unokámnak…
Nyáré j i  emlékek! Ró lat ok  mesé l ek.
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HUNCUT SZELLŐ

Megsimít - hagyom.
Jólesik - nagyon.

Csiklandoz - susogón, 
Hűset ad - suttogón.

Enyhet - kacagva hint,
De, lám - búcsút int!

S a huncut szellőcske,
Már bebújt egy felhőbe…
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KÁNIKULA

Gyöngyöző homlokú - Lihegő percek:
Olvad egy álom.

Rekkenő hőséget - Lehelő órák:
Olvad egy vágy.

Émely-fényt ámuló - Tűzforró napok:
Olvad egy mosoly.

Álmokat kínáló - Gőzparány hangok:
Olvad egy ér intés. 

Párává küszködött - Méz-puha bókok:
Olvad egy szerelem.

Kín-tömény vívódó - Elmúló csókok:
Olvad egy pi llanat.

Lángoló szívekben - Dobbanó lobbanás:
Olvad a nyár.

17



STRANDON

Pöttyös labda - pattanva,
Pattan ma…

Langyos vízcsepp - csobbanva,
Csobban ma…

Nyári napfény - lobbanva,
Lobban ma…

Vidám óra - rohanva,
Rohan ma…
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MILLENNIUM HAJNALA

Ezret dobbanó szívek,
Ezreket ölelő kezek.

Millennium hajnala, 
Hallasz-e bennünk?

Millennium hajnala,
Adsz-e majd ennünk?

Millennium hajnala,
Fogod-e kezünk?

Millennium hajnala,
Boldogok leszünk?

Ezret számláló évek,
Ezreket ismétlő érvek.
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ISTVÁN KIRÁLY

Ohh…Ezer év távlatát sóhajtók,
Ohh…Ezer év válaszát óhajtók.

István, ki Vajk voltál,
István, ki jól szóltál.

Ohh…Ezer éve ismételt szavak,
Ohh…Ezer évet köszöntő nyarak.

István, bár nyugszik a kardod, 
István, már nem tart ja karod,
István, még tudjuk a rangod,
István, még halljuk a hangod.

Ohh…Ezer év: köszönts nemzetet ezért ,
Ohh…Nemzetet: amely oly sokat megért…
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SÁRGULÓ LEVELEK

Mint ősz hajszálak, egy megkopott arc fölött ,
Hirdetik a sárguló levelek az őszt.

Fonnyadón,  száradón, télhírnök ösztönnel.

Mint ősz hajszálak, egy megkopott arc fölött ,
Hirdetik a sárguló levelek az őszt.

Elmúlón, lehullva, megsárgult erekkel.

Mint ősz hajszálak egy megkopott arc fölött ,
Hirdetik a sárguló levelek az őszt.

Avarban, halomban, felzörgő énekkel.
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ŐSZKÖSZÖNTŐ

A dombtetőre érve, gondolok az évre.
Tavaszra, nyárra, a tavalyi  té lre.

S látom - a csupaszodó fákat,
S látom - a szeleskedő tájat .

Most Ősz anyó közeleg , tipegve felém,
Megkopott köntösben toppanva elém.

S látom - a ködösödő kutat,
S látom - az elfe ledett múltat.

Vaskos, öreg felhők cammognak az égen,
Szürke, nagy hasuk - nyomot hagy a réten.

S látom - a nedves ajkú sarat,
S látom - a szálló madarakat. 

Őszanyó karja most átö lel  -  s míg suttogok egy bókot,
A megsárgult vén arcra - a köd lehel új  csókot.
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SZÜRET

Ősz! Mustízű hajnalt csókolsz rá a dombra,
Kéred, fürtös gyümölcsét…üres puttonyokba.

Zamatos könnyeket hullajt , egy nyikorgó prés,
Míg, víg-nedűt ömölve, csorog, sírdogál a rés.

Kénszagú hordóhas - újborról álmodik,
S a megszeppent szüret - csendesen távozik.
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ŐSZ HAJSZÁL

Ráncok,  kérges tenyér…

Jele fehér,
Színe a dér .

Arc - halovány…

Jele fehér, 
Színe a dér .  

Már nincs benne vér…

Jele fehér, 
Színe a dér .  
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TÉLI FELHŐK

Mint álmos, bús madarak szállnak az égen,
Ábrándos bárányként úsznak a légben.

Pára-test - angyalról álmodott régen,
Árnyékuk elsuhan - siklik a jégen.
Messzeség távlatot sikít a télben.
Halkuló sóhaj felbúg a térben.

Hó-puha szellő zúg délben:
Hókristály álommal élen.

S bár sápadt az énem,
S kesztyű a kézen,

Ölel a végen,
Ha kérem:
Az Éden.
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PARÁZSHUNYOR

MINT
Serdülő lányorcán éledő pír ,

OLY
Vörös, égető, izzó a parázs.

MINT
Gerjedő harag lobbanó tüze,

OLY
Forró, éledő , i lló a varázs.

DE
Lassan vége, hunyorog már,

S
A téli  kályha, új  lobbot vár .

MERT
A parázshunyor: utolsót lobban,

MERT
A tűzbordó szív: utolsót dobban:

S KIHUNY…
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MIKULÁS

Zsák-zsák Mikulás - Van-e benne:
Szép baba,
Nagy labda,

Szirénázó kisautó,
Tollaslabda,  pingpongütő?!

Zsák-zsák Mikulás - Van-e benne:
Mozdony sínekkel,

Kis szoknya hímekkel,
Robot vagy kiscipő ,
Csokoládé, s ter ítő?!

Zsák-zsák Mikulás - Van-e benne:
Ajándék Mamámnak,
Ajándék Papámnak,

Kisfiúnak, kislánynak,
Nagypapámnak, nagymamámnak?!

Zsák-zsák Mikulás - Hogyha nincs:
Fordulj  vissza, s tömd tele. .. 

Hogyha megtelt : el gyere!! !
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