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Zongoraszonáta 

 
A szürkületben dalt hallottam az erdőből, 
a cserefák alól jött a dal, furcsa volt. 
N ap búcsúzott, H old köszöntött — 
én hallgattam a muzsikát. 
S miközben a dallamokhoz közeledtem, 
megdöbbentem, amikor megláttam: 
sárgulni készülő cserefák alatt 
fehér versenyzongorán 
lenge mezei virág-köntösben 
önfeledten zongorázott 
a szerelmesen búcsúzkodó nyár. 

�
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Éjszakai virágcsokor 

 
V irág van a kezemben, 
nem látod. 
 
Szememben keresed a lelkemet, 
nem látod. 
 
Á llok előtted, 
nyújtom feléd a csokor virágot. 
 
A lélek kötötte csokorba, 
nem látod? 
 
A virágkötők éjjel alusznak, 
nem kötnek virágot…  
 
M égis, mégis csokrot tartok  
                                 a kezemben, 
látod-e, virágom?... 

�
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G yors utazás 

 
N em küldök kérvényt N eked, 
nem vagy köztisztviselő,  
hatalmat gyakorló hivatalnok, 
hogy fogadóórádon 
N álad lehessek, 
inkább felutazok H ozzád, 
talán óvodáskoromban 
épített pléhrakétámmal, 
csak pár percre 
vagy pillanatra. 
Istenem! 
H ozzád járulok, 
hogy segítsd meg, 
és sokáig éltesd — 
Ő t, 
akit szeretek! 

�
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K önyvjelző 

 
A virágszálat 

tedd friss vízbe, 
ne hervadjon el! 

Szirmaiban van az erő, 
amely rád sugároz, 

s éltet! 
H a 
majd 

lehullnak 
szirmai, 

ne 
dobd 
el, 

kérlek, 
a 

nyomtatott 
lapok, 
mint 

könyvjelzőt, 
megőrzik 
virágodat 

a 
múló 
időben. 
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Ha úgy érzed…  

 
N e félj, ha úgy érzed, 
hogy szeretlek! 
Ez magától jött, 
és olyan természetes. 
 
O lyan természetes, 
mint a selymes szellő 
késő délután, 
ha a nagy kánikulában 
enyhet ad, 
s finoman megrebegteti 
az akácfa leveleit 
a tüskés ágakon. 
 
O lyan természetes, 
mint a dél-amerikai kávé 
forró illata 
a gyümölcsmintás csészékben 
a hűvös, nádfödeles 
filegoriában reggelente. 
 
O lyan természetes, 
mint ahogyan 
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az útkereszteződésnél 
kinyújtott karral, 
mosolyogva integet, 
stoppol a kislány, 
aki az iskolából jövet 
a városban sokáig ténfergett, 
s haza utazna estére. 
 
O lyan természetes, 
mint amikor az égen, 
nyugat felé ballagva, 
szerelmes lányarcot 
mímelnek az alakjukat 
változtató fellegek. 
 
O lyan természetes, 
mint a hétpecsétes 
borítékolt titok, 
amit a múlt század elején 
vasszekrénybe zártak 
valahol az óvárosban 
egy középkori épület 
pincéjének közepén. 
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O lyan természetes, 
mint az a különös álom, 
amelyre életed végéig 
azért vigyázol, 
hogy szét ne hulljon 
legszebb emléked 
rejtelmes szigetén. 
 
O lyan természetes, 
mint az, 
amikor visszapillantunk 
a múlt alagútjába, 
s a nagy sietségben 
mind mélyebbre jutva 
egyre apróbbaknak látjuk 
a kopott kilométerköveket. 
 
O lyan természetes, 
mint amikor 
a város végi vasútállomásra 
utolsó útjukról beérkeznek 
a múzeumba készülő, 
lestrapált vonat 
ósdi, poros szerelvényei. 
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O lyan természetes, 
mint amikor 
a vacogó hidegben 
az ablakpárkányra 
repül az éhes cinege 
és félénken csipegetni kezdi 
a jégkristályokat 
a homályos ablaküvegen. 
 
O lyan természetes, 
mint az, 
hogy most is rád gondolok…  
 
N e félj hát, 
ha úgy érzed, 
hogy szeretlek. 

�
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�
Virágének 

 
Liliom. 

Lilium albanicum, 
lilium amabile, 
lilium concolor, 

lilium maculatum, 
lilium pomponium. 

Ázsiából hoztam neked. 
A kék búzavirág, 
ez is a te virágod. 

Búzaföldek termése, 
gyom. 

C entaurea 
cyanus, 
dődike, 
égi 

virág, 
vadpézsma, 
imolya, 
kék 

konkoly. 
 

Komoly: 
 

Szeretlek. 
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Ezért hallgatunk 

 
V annak dolgok, 
melyekért az ember 
nem felel. 
 
V annak vétkek, 
melyeket aki él, 
csak az követ el. 
 
V an bűn a sok között, 
amit a lélek csak próbálgat, 
játékból magának kitalál. 
 
V an szó a szavak között, 
amit a lélek 
nagyon mélyre ás. 
 
V annak dolgok, 
amiben csak mi vagyunk benne, 
Te meg én, senki más. 
 
Ezért hallgatunk arra a szóra, 
amely magához ölel, s a vers lelke 
bennünket egymásnak kitalál. 
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Ő szi szivárvány 

 
Énekel a lassan építkező ősz, 
eső után halkan, 
szeszélyesen muzsikál; 
nyáresti dalokat idéz még szívemben 
a narancsszínű verőfényes táj — 
Bodor-fellegek díszítik 
az ég borongós asztalát, 
díszítsd fel hát, kérlek, őt, 
és tálald rajta nekem 
titokzatos szíved kincsét, 
az őszi szivárványt. 

�
�
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A vers varázslata 

 
Este, amikor elfáradtál, 
s már semmi dolgod nincsen, 
leveszed polcodról a könyvem: 
s én vers leszek benned — 
M int egy szerelmes vallomás 
a mandulafák alatt 
a virágillatos teraszon 
Szemiramisz függőkertjeiben. 

�
�
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Látlak 

 
A szemedbe néztem, 
a szemed meghallgatott. 
Az éles sugár belőle, 
mely égett, megszólaltatott. 
 
Lelkedben az érzés 
kis amperű elektromos áram, 
hozzá érek, hogy megrázzon, 
s kicsit megcibáljon. 
 
Szíved, az a régen feltalált 
tökéletes motor, 
szerelmes szívemben 
szüntelen dorombol. 
 
Ezért vagyok most itt, 
véletlenül, érted, 
kedvesem, elégiám, 
eposztöredékem. 

�
�
�
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N e bántsd meg 

 
N e bántsd meg azt, 
akinek lelkéből 
sarjad a szó. 
 
N e bántsd meg azt, 
akinek a szavában 
benne van a lélek. 
 
N e bántsd meg 
a közös titkokat, a reményt, 
a hű szívet. 
 
N e bántsd meg azt, 
akinek a szeméből rád tekint 
a gyermekarcú lélek. 

�
�
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�
Esti fények 

 
A világegyetem szívében 
meleget árasztó kandalló mellől 
gyémántköves csillagfoteljéből 
fölkelt Isten, 
s felkapcsolta nekünk 
azt a nagy, 
csillagmiriád égőből sugárzó, 
sokágú fénycsillárt az égen — 

�
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Hűség 

 
A hűség önmegtartóztatás. 
 
Érted. 
 
A szerelem 
magabiztos atomjai. 
 
Kötés. 
Az élő anyag lélek-kötése. 
 
M élyszántású szeretet. 
 
Ö lelés. 
Az örökké próbára tett 
lélek fergetegében. 

�
�
�
�
�
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Bizalom 

 
Fontos mérföldkő az ember életében. 
V alahol messze fent van a hegyen, 
kígyózó utak s szakadékok felett. 
O tt, ahol oly kevesen várnak, 
s a ki nem mondott szó a szemben igaz — 
talán az utolsó kilométerkő előtt. 
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Harmónia 

 

�z�er�ő�en a  fák a�a�� 

szere�mesen��ü�yörésze�,�
mint egy naiv tinédzser 

� � � � � � � � � � � � � � �
love storys füttyszómra 
a fejem fölött átnyúló 
nyirkos faágaktól 

bánatosan búcsúzkodni kezdenek 
az őszi fényben egyenként 
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Lány virágmezőben 

 
A lány a virágmező közepén állt, 
mint egy szerelmes verscsokorban. 
Ő , a meglepődött múzsa, 
aki egyszerűen 
csak gyönyörködött 
e boldog szigeten 
a nyíló virágokban. 
 
Lelke a szirmokkal 
együtt hullámzott, 
lágy szellők 
s égi madarak dalai 
becézgették a lelkét 
a földi édenben, 
— mintha Isten kertjében 
a regés virágkozmoszban —, 
mely elbájolta őt. 
 
A szeretet fókuszában 
az egész virágkert az övé volt, 
csak ő ezt nem tudta. 
N eki ajándékozták azt 
titokban s névtelenül. 
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C sak szívével szemlélte 
a kert édeni álomképét, 
a sokszínű köntöst öltő 
elragadó virágokat. 
 
V alaki messziről nézte Ő t: 
örömtáncot járó, 
virággá változó testét 
a boldogság szigetén, 
az édenkert közepén. 
 
V alaki messziről figyelte Ő t. 
N em Isten volt az, 
hanem egy ember. 
 
Egy ember, 
aki szerette 
Ő t. 
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A szénásszekér 

 
A füstifecskék hamarosan itt hagyják 
fészkeiket az ereszek alatt, 
a gólyák nemsokára lerepülnek 
a piros kémények tetejéről 
s csapatokba verődve az utolsó 
békafalatokat eszik a sásban. 
V ége a nyárnak, 
de Te itt vagy még velem. 
A mezőn megszáradt már 
a lekaszált széna. 
A megrakott szekér fölött, 
a nefelejcs égen varjak kárognak. 
A szénásszekér körül 
serény legények veszik villahegyre 
azt a virágkozmoszt, 
amit képzeletemben 
neked ültettem 
és ápoltam Isten kertjében. 
M egszáradt már minden virág 
az apró boglyákban. 
A szarkaláb a réti imolával, 
a kényes harangvirág 
a mezei margarétával, 
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a vérehulló fecskefű 
az ezüstös hölgymállal, 
a kakukkfű a sóvirággal ölelkezett, 
s képzeld, 
a fekete nadálytő az ide tévedt 
búzavirággal gabalyodott össze, 
a bábakalács a foltos árvacsalánnal, 
a konkoly a pásztortáskával, 
s egymásba csavarodva 
a csillagpázsit a mezei árvácskával, 
s az összes fűfajtával együtt 
a villahegyen jutott fel 
a magasodó szénásszekérre. 
A N apnak már nincs ereje fölöttünk, 
de vöröslik, 
ég még, 
mint a szerelem 
az istenadta emberformában, 
a testben. 
H amarosan előbukkan 
a földből az őszi kikerics, 
szép, sima lesz a mező, 
mintha valaki 
különös rendet teremtett volna rajta, 
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évszakváltás előtt lekaszálta 
szőnyegéről szeretett virágainkat. 
R end lesz most és tisztaság 
a réten, a mezőn. 
C sak az utolsó mezei virágok 
hullámzó emléke 
marad nekünk, 
és az az álom, 
amely a tied lesz, 
amit én álmodtam meg neked 
a sárguló tölgyek alatt, 
ahol egy virágmintás 
fehér zongoránál 
te játszottál kotta nélkül 
s akit én szívemben 
búcsúzkodó nyárnak neveztem. 
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M ég mindig szeretlek 

 
Telik az idő…  
 
Az óceán örökmozgó hullámai 
keringő léptekkel 
táncolnak a part felé, 
s mint árva gyermekeket, 
csillogó homokszemcséket cirógatnak 
a part tenyerében. 
 
Telik az idő…  
 
A H old éjszakánként 
a megszokott útján jár 
a sziporkázó csillagok között, 
s míg emberi arcával mosolyog felénk, 
egyre forog s kering az ég-óceán 
sötétkék vizében. 
 
Telik az idő…  
 
A N ap is fáradt lehet már, 
de mégis fény-hátizsákjával 
éberen kapaszkodik föl az égre, 
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mint csúcsosodó hegyre, 
és megnyitja kelet ablakát 
a sok karátos arany-ébredésben. 
 
Telik az idő…  
 
S még mindig szeretlek, 
 
mint hullámok 
a part ringó homoktakaróját, 
mint a szelíd H old 
a villódzó csillagokat, 
mint a N ap a végtelenbe csúcsosodó eget, 
melyre minden nap fel kell kapaszkodnia, 
mert neki kötelessége feltűnni, 
hogy meleget és fényt vigyen, 
ahol életet fedez fel 
a világegyetemben. 
 
Telik az idő…  
 
s még mindig szeretlek. 

�
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V allomás 

 
A folyamkölteményeknek 

az a szerepük, 
hogy abban a költők 

kedvüknek 
s tehetségüknek megfelelően 

jól körvonalazzák 
s kiírják magukból a témát. 

Ekkor 
megszűnik a feszültség a lelkükben. 

Szabaddá lesznek 
és ismét vágyódhatnak 

egy újabb izgalmas téma után. 
Én is ezt akartam tenni veled, 

szerettelek volna 
megírni egy folyamkölteményben, 
hogy feszültségem fölengedjen, 
s amikor kiírlak magamból, 

elengedjelek. 
Sokáig kínlódtam, 

de nem tudtalak megírni, 
a gyarló gondolatok 

valamiért 
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a szívembe 

mindig féltve visszahoztak. 
Ezért nem lett 
e költeményből 

folyamköltemény. 
Bocsáss meg nekem, 

töredelmes vallomásomért. 
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V asárnap délután 

 
A templom árnyékában 
az arany gömbtuja melletti 
megkopott padon 
lábait pihenteti az ige — 

 
N em hazudik a szemed? 

 
N em hazudik a szemem. 
Tiszta tó vizéből fürkészi a szemed. 
C sak Te vagy az az óriási fénymennyiség, 
amit befogadhatott a szívem. 

 
Ennyi 

 
M inden találkozásnak van értelme. 
M ég annak is, 
amikor nem találkozunk, 
s nem látjuk egymást. 
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Patt 

 
Ezerkilencszázötvenhat. 
Ő sz van. 
N em tudok továbblépni. 
A csatateret mímelő sakktáblára 
ráhullt egy falevél. 

 
D öbbenet 

 
Leomlott a templom tornya. 
Ö sszekulcsolt kezű 
öregasszony áll előtte — 
imádkozna. 

 
A fagy virágai 

 
B efagyott tó fölé hajlik 
a zúzmarás fa. 
Koronáján fehér csillagok — 
mintha tavasz lenne, s virágozna. 
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Remél 

 
A vár alatt akt üldögél. 
M últidéző álmát dédelgeti a szél. 
Az öreg fotográfus a lapos kövek között 
botladozik, ügyeskedik. R emél. 

 
Bicikliút 

 
A fémbiciklin virágtartóban 
kerti szegfűk 
s futómuskátlik virágoznak — 
kábulatában a bicikli elindulna. 

 
K orzó 

 
Elhervadt a hóvirág, s az ibolya. 
C seresznyefák virágoznak. 
A bárányok ugrálva nekierednek 
a zsenge fűkorzónak. 

�
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Ü dvözlőlap 

 
N ádfödeles ház udvarán, 
bazsarózsák között 
kapáló parasztanyót 
üdvözöl a H ortobágy. 

 
Fehérség 

 
Fehér az alföld. Sima. 
V asalt fehér ünnepi 
asztalterítő a kis tanya. 
V ajon gőzvasalóval ki vasalta? 

 
A pap bácsi 

 
Föléje hajolt. M eghallgatta. 
H ányadik gyónás volt ez, 
hányadik tapasztalata? 

�
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V irtuóz lányka 

 
A balett-táncos kislány 
az ég felé repül. 
M eg akarja érinteni 
a sárga labdát az égtetőn. 

 
Egyedül 

 
Aratás előtt 
kezedben pipacsok. 
Fehér virág vagy 
az aranykalászok között. 
Szomorú. 

 
U tánzás 

 
A gyomnövény virágzatát 
szimmetrikusan beszőtte a pók. 
A világegyetem pontos rendszerét 
tükrözi e földi bók? 
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K érés 

 
Az öregház nyitott ablakában 
piros muskátlik virágoznak. 
M egkérlek, sose csukjátok be 
a zsalugáteres ablakokat. 

 
Vagy földöntúliak? 

 
Ismeretlen nyom vezet 
a hóban felfelé. 
Földöntúli volt az, 
vajon ő ment kifelé? 

 
M aroktelefon 

 
Fényképezkedés közben 
maroktelefont tart kezében, beszél. 
M egálmodott menyasszonyi ruháját 
föl-föllebbentette a szél. 

�
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K arbantartás 

 
Kopott padokban ülnek. 
Imádkoznak. A pap beszél. 
A lelket tartják karban. 
A karban hívők énekelnek, 
a kántor zenél. 

 
N yugdíj 

 
Törékeny ujjperceire 
száradt a megkeményedett bőr. 
A sétapálcát görcsösen fogja, 
nyugdíjba vonult az öreg idő. 

 
Vendégünk 

 
Ezernyi ránc a megtört 
arcon, homlokon. 
Talán szobrászt fogadott 
délután a tornácon? 
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V ízkereszt 

 
Búvár úszik 
a jéghideg vízben. 
Keresztelő Szent János 
emlékében. 

 
Horgászok 

 
Az utolsó vacsorán 
jól esik az utolsó falat. 
A tanítványok fogták-e ki 
ezt a finom, jóízű halat? 

 
Hiányérzet 

 
B alett-táncos kezében 
lengedező fátyol. 
Ég alatti összhang — 
nagyon hiányzol. 

�
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M últba nézés 

 
Az elhagyott ház előtt rusztikus kapu. 
O roszlános kopogtatóját 
valaki mégis megragadta. 
A koppanó hangoktól az öreg ház faláról 
hullni kezd a kopott, sokszínű vakolat. 

 
U dvari zene 

 
Angyalszobor a kastély kertjében, magában. 
Játszótársát keresi a jázminbokrok között. 
Az arborétum szökőkútja előtt játszótársa, 
a kis herceglány hegedül. 

 
Életmentés 

 
Sirály pihen az úszó műanyagpalackon, 
a tenger hullámain. 
A hegyes csőrű madár így szól: 
— Egy felelőtlen turista mentette meg az életem. 
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K ísérletezés 

 
A fák között fény-nyalábok 
kukucskálnak be az erdőbe — 
pszichológus pillant be a lélekbe. 

 
Renyheség 

 
M egállt a régi 
virágmintás kakukkóra. 
Az új időt nem akarja mérni, 
nem kakukkol, már mióta? 

 
Hóvirágnyílás idején 

 
Sötét ruhádon fehér pettyek. 
Kezedben sárga lángú mécses. 
O lyan vagy, mint kora tavasszal 
a mezők, a szántások, a rétek. 

�
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V égórán 

 
M egtört arcodon 
fehér vakolat. 
A kőműves befejezte munkáját. 
Ám a lélek itt maradt. 

 
G yémánt 

 
A kalitkába zárt gyémántpinty 
a szabadságról pityeg. 
Ö rülnek G yémántnak. 
Jó helyen van. 
B iztos rácsok mögött. 

 
Turistakérdés 

 
— H ová vezet az út 
az olajfaligetben? 
— A G olgota hegyére. 
V elünk tart, uram, elkísérne? 
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Idegállapot 

 
A csűr előtt gémeskút. 
Előtte macska gubbaszt. 
A gémeskúton szarka figyelőzik. 
A házőrző idegesen nyüszít 
                            a tyúkudvarban. 

 
N apernyőd 

 
N apos vízparton sétálsz, 
virágos ernyővel. 
Lábadnál az édes napsugarak 
a csobogással összeölelkeznek. 

 
N yugalom 

 
G yanútlan bárányok 
füves domboldalon legelésznek. 
A türelmes farkasok 
lenn a völgyben heverésznek. 

�
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K ukkolás 

 
V astagon hullámzik 
a színes olajfesték a képen. 
A tárlatlátogatót figyelő mester 
kikukucskál a színek pórusai közül  
a festék-léken. 

 
Ferde 

 
A tó tükrén vöröslik 
a nyugovóra térő N ap. 
A hullámok ferdére remegtetik 
a hideg napsugarakat. 

 
Szülemények 

 
H ajnalváró lombok között 
halkan lélegzenek a tölgyek. 
Alattuk sötétben hörög a föld, 
s mozgó árnyakat szülnek a neszek. 
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K óstoló 

 
A nyírfa törzsét 
pettyes őzikék nyaldossák — 
a kérgére rátapadt havat ízlelik, 
a téli fagylaltot. 

 
Pillangótánc 

 
A ruhátlan mellű napozó fölött 
lenge szárnyú pillangótánc. 
H a elfárad a lepke,  
leszáll a körtehegyen 
az erotikus C somolungmán. 

 
Arányok 

 
A patakban szürke kő áll 
ki a vízből meredeken — 
Titanic-jégszikla 
a vízbe hullt falevélnek. 
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Séta V elencében 

 
Á lom lépked halkan 
a velencei utcán — 
a szerelemistennő erre van, itt jár. 

 
Szigor 

 
A törvényszék előtt 
a szigorú bíró a konflisból kiszáll. 
A macskaköves utcán ló nyerít, 
a galamb ijedtében megrebben, felszáll. 

 
K arnevál 

 
A díszes erkélyen 
ünneplőbe öltözött cselédlányok 
találgatják, kit is takarhatnak 
ezek a megtévesztő jelmezek, 
s a hamis álarcok. 

�
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Ö rökre veled vagyok 

 
Egy gyenge pillanatban 
az utcán megfogtad a kezem, 
és észrevétlenül 
bevittél a szívedbe. 

 
K orcsolyapályán 

 
Isten kék nyaksálát fújja 
a kozmosz szele. 
A téli égen szikrázó csillagok 
korcsolyáznak. 

 
Aranyeső alatt 

 
A csoportképből valaki hiányzik…  
vagy csak eltűnt akkor egy pillanatra 
a fotográfus elől, s most is ott sétál a szöszke 
hajtincsek között aranysárga zivatarban. 
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M ímelés 

 
A pipafüst felhő — 
az égen elvonuló 
alakokat öltő álmok 
kicsinyített mása. 

 
Pillanatkép 

 
A sárgacsőrű ezüstsirály 
repülés közben megkóstolta 
a hullám hegyén 
gyöngyöző habot — 

 
Csendélet 

 
R ojtos lámpa az asztalon. 
N yitott szerelmes könyv a társasága. 
Félrehúzom a függönyt, 
hogy ránk ragyogjanak a csillagok. 

�
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Zamatok 

 
A kockacukorra 
citromlevet csepegtet — 
ilyen a hullámzó emberi lélek is: 
savanyút elegyít édessel. 

 
K önyököl 

 
A gondolatra támaszkodva 
pihenteti fejében zaklatott szívét. 

 
Háztető a víz tükrében 

 
H a a tóban egy ladikon 
a ház tetején csónakáznék, 
vízi kéményseprő lennék — 
a padláson. 

�
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Piros fűben 

 
Tűző N ap, rekkenő meleg. 
A pásztor piros fűben 
legelteti szomjas nyáját — 
a patak vize elpárolgott. 

 
Hajladozás 

 
A fák balra hajoltak, 
mintha mind eldőlnének. 
Pedig csak a fény felé fordultak, 
mert a mellettük sarjadt 
fénylopó fák ölnek. 

 
A kenyér 

 
A kalászban benne van 
a N ap színe — 
a dagasztott tésztában megérik 
az életadó fény íze. 

�
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Eltevés, ősszel 

 
Szilvaízet főz, kavargatja, 
sűríti egyre. 
A katyóban szilvavirágok álma 
vegyül az üstben. 

 
Elalélva 

 
A csikókályha kürtője mellett 
a faládán a falhoz dőlt — 
A meleg elaltatta 
vele együtt a bánatot. 

 
D élibáb 

 
N apkorong, mintha sárga papíron. 
Ágaskodó, nagy testű 
barna sáska kíséri — 
egy óriás öreg gémeskút. 

�



 57 

 
Állami aszfaltozó 

 
Karba tett kézzel 
munkás őrzi a forró aszfaltot — 
pihenteti a fáradt lapátot. 

 
Falun 

 
Fehér hintaszékben ül. Elmélyült. 
M essziről küldött levelet olvas, 
de most megzavarják a révedést: 
a szomszéd pletykásasszony kopogtat. 

 
Veszteség 

 
M adártoll szállingózik 
a levegőben. 
N agyot gyengül a szárnycsapás 
a repülésben. 

�
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Szellő 

 
A nádasban nádirigó 
szállt a nád hegyére. 
H ullámzik minden, 
ami nád a levegőben. 

 
O sztálytalálkozó 

 
Tanár úr állt a katedránál. 
B ajszosan, egyszínű nyakkendővel. 
A digitális fotón 
a tanár úr fekete tábla. 

 
Az elnémult vonó 

 
V ége a koncertnek. 
Á tölelte a csellót Alfréd, 
szép volt, jó volt, 
csel volt a lét. 

�
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K iűzetés Egyiptomból 

 
H át akkor nagy út előtt állok. 
Köszönöm neked 
a karácsonyra küldött 
ajándékbibliát. 

 
Art 

 
B arna alak az ikonon. 
M intha démon vagy ördög lenne. 
Idomtalan torz gyermekrajz 
a feltúrt homokon. 

 
Rövidlátás 

 
A kő maradt. 
Az apró kavics is. 
Búzaszemnek vélte — 
hangya cipeli a hátán. 

�
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Álommadár 

 
Á lmod gerezdjén 
szerelmes fenyvescinege 
csipegeti a termést — 

 
A lagúna víztükrében 

 
R ózsaflamingó sétál 
a hullámzó 
rózsaszínű égen — 

 
Szerénység 

 
Szárítókötélen szárad a piros cérnatanga. 
N em lehet tudni, melyik az eleje, az alja, 
még akkor sem, ha valaki kivasalja. 

�
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Lejtőn 

 
M elled dombjáról 
lefolyik a könnycsepp — 
hajad sátra alatt 
ez magánügy, nem érdek — 

 
U dvarias udvarló 

 
Szemed zsalugáteres ablak. 
Kinyithatom-e, 
nem zavarlak? 

 
D izsé 

 
Fesztivál fesztivált ér. 
Több mint templomozás összesen, 
s munka, a hétköznapi. 
A tánc az tánc, nem sánc — 
Felülír prédikációt s józan észt. 

�
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Ó ra 

 
A mánus te vagy. 
A fogaskerék én vagyok. 

 
U nalom 

 
A pásztor a mezőn furulyázott. 
Amikor subája zsebébe tette a furulyát, 
belerúgott egy óriáspöfetegbe. 
A magas szőrfű között a pásztorkutyák, 
a komondorok, s a pulik megugatták. 

 
Huncutság 

 
V an, aki a könyvjelzőt 
azon a helyen rejti el, 
ahol a legszebb vers található. 

�
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N éhanapján 

 
Életünk legszebb szavait 
a legritkábban használjuk — 
de soha nem felejtjük el. 

 
N émet vers 

 
Líbe, líbe, 
sőnesz hungárise médhen! 
V ász iszt a szerelem? 
M ost már látom, most már értem. 

 
M agunkra hagyva 

 
M ikor az éj függönyét 
elhúzza a reggel, 
a kelő N appal 
útjára engedte az embert — 
s kicsit tovább állt az Isten. 

�
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A kalapos asszony 

 
Az asszony fején ferdén áll a kalap. 
H asonlít hozzá, a Párizsban időző Léda. 
V asárnap van, a templomból jött, 
most a festőnek ül modellt áhítatosan, 
mesterségesen — a kalapos asszony. 

 
Búzakereszt 

 
Az ember mielőtt felszeletelné a kenyeret, 
keresztet vet a mindennapira. 
Így él a mában is 
a kévekötés hite és szokása. 

 
Festmény és digitális fotó 

 
O lvasó leány a régi képen 
padon ül a parkban, szépen. 
A filmkockán látható lány 
fiújával smárol a járdaszélen. 
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M unkavállalás 

 
Frankfurtban táncol, 
vígan él. M unkát keresett 
a drága, a szépséges nő — 
Ő  ott a playboy királynő. 

 
Elengedlek 

 
Szíveddel 
szeress 
szabadon 
szerelmet, 
szülőföldet. 

 
Hallgatóság 

�
M adame zongorázik mélán, 
úgy képzeli, 
hogy a nemzeti színház színpadán. 
A vázában a fényes zongorán 
feléje hajló virágok hallgatják. 
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T eherautó a parkírozóban 

 
M arhaszállító teherautó a parkírozóban. 
A sofőr az útszéli büfében ebédel, 
a marhák étlen-szomjan 
bólogatnak a deszkarácsok mögül. 
N agy kerek szemükben, 
a jászol ölén Jézus szundikál. 

 
Tanulás 

 
M egtanultam a tanító nénimtől, 
hogy csak azt mondom ki, 
amit gondolok, s amit érzek. 
Ezért vagyok most veled, veletek. 

 
Sietség 

 
A kongó munkatelepen 
melós talicskázik részegen. 
A talicskában egy láda sört visz 
                                  a háztetőre 
az ácsorgó ácsoknak sebesen. 
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Hallgató harangok 

 
A templomkapu előtt macska nyávog. 
Az iskola is néma: zárva vannak az ablakok. 
Valahol egy kis utcában tyúkok kotkodácsolnak. 
Ember nincs sehol.  
Isten tenyerében pihennek a harangok. 

 
K evés szóval 

 
sokat lehet mondani. 
Akkor miért fecsegünk annyit, 
s feleslegesen, ha nem akarunk 
valamit világosan kimondani? 

 
Ha nem vigyázol 

 
Egész életedben a virágok között 
a titkok mezejét jártad. 
Egyszer a virágok magukhoz ölelnek, 
s téged is láthatatlan titokká varázsolnak. 
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Az út 

 
U gyanazt az utat járta az ökrös szekérrel. 
M inden nap. M ost már nem járja. 
Esténként az úton a homályból 
előbukkan az állatok körvonala, 
s az öregember árnya. 

 
Volt — nincs 

 
A sok tudomány ott halmozódik a neten, 
ám ha megszűnik az áram, 
a fejedben már majdnem 
semmi nincsen. 

 
Szükségszerűségből 

 
H a nem lennének példaképeink, 
kihez hasonlítanánk magunkat? 
Ezért születnek a világon 
jellemes, kivételes emberek.  
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A lélekgyakorlatban 

 
szebbé teszed a lelkedet. 
M egedzed, s ettől más lehetsz: 
melegszívű, megbocsájtó, engedelmes — 
sokkal jobb és emberibb, s hűségesebb. 

 
M egérkeztél 

 
Forog a lemezjátszó, 
zajosan kattog a tűje. 
C onnie Francis énekel. 
Kint a fagyos kifutón 
most száll le repülőd a földre. 

 
A kaktusz 

 
Szép, de ne simogasd, 
mert olyan, mint a zaklatott lélek: 
így védekezik a külvilágtól 
tüske-erdejével. 
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K icsengetés 

 
A naplót utoljára csukta be a tanár, 
s a szellemi útravalót ajándékcsomagolásban adta át. 
A folyosón virággal a kezében mindenki tapsolt. 
H angosan zsongott az alma mater aznap délután. 

 
O sztás 

 
H a a teremtés hét napját 
már „zéruval” osztod, 
az Ú r kiűz a Paradicsomból — 
s megszűnik az élet. 

 
Erdélyi író álma 

 
V irágcsokorral fogadják Budapesten. 
Ü nnepelt íróként, ha leszáll a vonatról a Keletin 
az írótársak, az olvasók, a rá várakozó emberek. 
Ezt álmodta. Azután jött az utazás a metróval: 
B laha Lujza-tér, Astoria, D eák-tér, B atthyány-tér, 
és az emberek, akik nem várták, 
s nem tolongtak érte a szerelvények előtt — — 
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Haladás 

 
M ost már nem emelem 
számhoz a kezed. 
Kicsit tovább lépek: 
megcsókolom a lelked. 

 
Töprengő jóság 

 
Leültem egy öreg fa alatt. 
G ondolkodó ember lettem. 
A sudár fa lombjai a fejem fölé hajoltak. 
M i lenne, ha megváltoztathatnám 
                                  a világmindenséget? 

 
K ései kávézás 

 
Egy asztalnál ülnek. Ketten. 
M egöregedett. 
N em olyan, mint régen. 
R áncosan még szebb. 
A szeretettől életreményesebb. 
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A vendégmunkásokhoz 

 
Ú j felhőkarcoló emelkedik. 
Az acélszerkezet előtt egy utcai zenész 
Luigi C avallini nagybőgőjét pengeti. 
— N em akarunk új W ord Trade C entereket, 
                                                             a fenébe! 

 
K ísérlet 

 
A tenger felett, mint óriásgomba 
gyorsan nő, s emelkedik az ég felé, 
mint eső után a pukkadásig hízó óriáspöfeteg. 
— Ember, ne légy rossz, ne légy goromba! 

 
Tánc 

 
Á tölellek. Szól a zene. 
A lassú tánctempóban érzem 
selyemruhádon át, 
ahogy bordáid ívét felvette forró tenyerem…  
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Lakodalom 

 
Anyaméh párzik a levegőben. V irágkor. 
A násztáncra a méhecske is megérkezett. 
A kaptár előtt, a bejáratnál vékony lábszáráról 
előbb műanyag edénybe hullott a mázsányi  
                                                           virágpor. 

 
Jólét-álom 

 
Tutajon érkeznek Európába 
a barna bőrű migránsok. 
A külpolitika színpadán eszik 
a hot dogot a statiszták — 
a figuránsok. 

 
M osás után 

 
A szárítókötélen színes ruhák kavalkádja. 
M essziről nézem, 
mintha zászlókat lebegtetne a szél — 
új egyesült államok születne? 
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Elegáns csizma 

 
N ehéz anyagi helyzetükben 
sokan szeretnék, 
hogy legyen egy keresztapjuk — 
mondjuk, Szicíliában. 

 
Vakbuzgóság 

 
Amíg nincs ima, nincs ebéd, 
nincs vacsora, nincs kenyér. 
G yertyát gyújtogat a gyermek az asztalnál. 
Forró viasz folyik végig a kezén. 

 
K iigazítás 

 
Isten megteremtette az embert, 
teljesen meztelenül, sima bőrrel. 
Az elégedetlen új nemzedék 
kiigazítást követelve 
teletetováltatta Isten munkáját 
a saját hátán, karján, mellén és kezén. 



 75 

 
Fénysorompó 

 
A világegyetemben nehezebb 
a közlekedés, mint a Földön. 
Egy Forma 1-es üstökös bármikor, 
bárhol eléd kerülhet. Ezért lenne szükség 
kozmosz-fénysorompóra az éterben. 

 
Téli álom 

 
A téli állatkertben a csimpánzkölykök 
                                             összebújtak. 
H ideg van. Az egyik kölyök megszólalt: 
— A majom kazánfűtő elaludt, 
megint elkésett a munkából. 

 
Havas pusztán 

 
A jegesmedve nagy csúcsragadozó, 
a fehérség fehér királya. 
O lyan, mint R óna, az én komondorom 
a kutyák között — a kutyák királya. 
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A lélek sebei 

 
A Jeges-tengeren 
apró, havas jégszigetek. 
O lyanok, mint a lelkeden ütött 
apró, jeges lékek — kedvesem. 

 
Árnyék 

 
Egy óriási púpos teve 
vonul végig a sivatagon. 
A N ap szülte meg ezt a hatalmas 
teremtményt napnyugtakor. 

 
Pótcselekvés 

 
Sokan tartanak ebet. 
Kutyás világ lett. 
Így pótoljuk mi, emberek, 
a hiányzó szeretetet. 

�
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G yermekszemmel 

 
H a a költő 
nem lenne gyermek, 
soha nem tudna 
rákérdezni a világmindenségre. 

 
K orkérelem 

 
A világ is más. A vers is. 
A lélek is így kérte 
ezt a versvilágot, 
meg más is. 

 
Versírás 

 
Tűbe fűzöm a cérnát, 
s egymáshoz varrom 
a sok békés, 
építő gondolatot. 
 

 
Ivó, 2016. január — 2016. november 
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