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Ajánlás 
 
A kötet szerzője 1950-ben született, Miskolcon 

él, a diósgyőri kohászatban dolgozott. 
Kolumbán Jenő munkás. Nem úgy, ahogy sokan 

mások, amolyan kívülálló szimpatizánsként. 
Minden sejtjében az. 
Már gyerekkorában foglalkoztatta a versírás, de 

igazán nyugdíjas korában teljesedett ki a költészete. 
Jó néhány versét publikálták neves lapok, folyó-

iratok, és az interneten is gyakran találkozhatunk 
költeményeivel. 

Így a Literatúra magazinban, az Art’húr, a Gon-
dola, a Szó kincs, a Hetedik oldalain, vagy éppen a 
Szárnyprobálgatók antológiában. 

Most végre kötetben is olvashatjuk a verseit. 
Külön öröm számomra, hogy az elsők egyike-

ként olvashatom, és tiszta szívvel ajánlhatom a ver-
sek kedvelőinek. 

Kolumbán Jenő azon kevesek közé tartozik, akik 
önazonosak életfelfogásukban, munkájukban, és 
verseikben. 

A vörösen izzó vas lágy, de kemény a hideg acél. 
Kolumbán Jenő versei is forrón izzanak, olykor 

lágyak, érzelmesek, máskor kemények, könyörtele-
nek. 

Felnőttként a diósgyőri kohó kemény valósága 
formálta. 

Amikor a szeretett munkát – úgy gondolom 
kényszerűen – befejezte, verseket írt. 

Írt? Talán inkább úgy munkálta meg a szavakat, 
ahogy egykor a fémet. 

Mert munkás volt, munkás maradt. 
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Íme: 
 
„Csak emlék maradt, retinába égve, 
és még kohász él, az emlék megmarad. 
De ahogy lassan elfogyunk egy szálig, 
egy folytonosság végleg megszakad. 
Hűlt helyünkön vasport hord a szél, 
szellem árnyékunk most is dolgozik, 
és szerszámot fog a kezünk örökké, 
míg egy szívben is emlékünk lakik.” 
 
Jellemző a kötet első verse: 
 
„Valahol valaki hangja. 
Te állj szóba magaddal. 
Összekoccant üvegpohár, 
egy célt tévesztett angyal.” 
 
Csendes, nyugodt líra. 
Mégis van benne valami nyugtalanító. 
A vers vége maga a keménység: 
 
„Csukott szemmel nem láthatod 
közelítő sorsodat, 
és mielőtt félrelépnél, 
elüt mint egy gyorsvonat.” 
 
Könyörtelen – írtam –, mert ma ezt a szókimon-

dást, egyenességet, határozottságot annak érezzük. 
Távol áll tőle a szépelgés, a vattába csomagolás, 

a mellébeszélés. 
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Szeretem a verseit. Mert miközben keményen 
fogalmaz, a legnagyszerűbb lírai eszközöket hasz-
nálja. 

Egyszerre férfias, mégis lágy, ahogy megszólítja 
a lányokat: 

 
„Lányok, olyan hajlékony derekatok, 
mint mogyoróbokor rugalmas ága, 
mosolyotok a rét nyíló virága, 
az életnek ti folytatása vagytok. 
Szemem levetkőztet szemérmetlenül 
benneteket, hiszen gyönyörre vágyva, 
tüzesen zuhantok álmomban ágyba, 
értetek élek még reménytelenül. 
Mosolyogjatok rám, a verselőre, 
nevessétek ki szívemet, a dőre, 
és fáradtan dobbanó húsdarabot. 
Ti maradtok nekem a szép folytatás, 
magamba elrejtett forró kívánás, 
mely vén testemben még életet hagyott.” 
 
Maga a versforma, a szonett, tökéletes. 
A tartalom és a forma gyönyörű egysége. 
Mert Kolumbán Jenő igazi költő, akkor is, ha 

nem szereti önmagára vonatkoztatva a „költő” szót. 
Nagyon fontos az életében, és a verseiben a ha-

zaszeretet. Az a fajta hazafiság, amely pontosan 
látja a jót és a rosszat, nem idealizál, nem hallgat el, 
ez a fajta megközelítés József Attilánál is tetten ér-
hető. 
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Mutatóba a Hazám című verséből: 
 
„a Hazám itt van körülöttem 
bennem sziklákban fákban 
emberekben 
 
a koldus kinyújtott tenyerében 
a citerás hangos hamis 
énekében 
itt van a romos házfalak 
tövében bűzlő mocsokban 
szenvedésben…” 
 
A hazafiság a nyelv használatában, a versfor-

mákban, a ritmikában, és a rímekben is megnyilvá-
nul. 

Nagy bátorság kell a huszadik, huszonegyedik 
században ahhoz, hogy túlnyomó többségében ma-
gyaros ritmikus, rímes versformát használjon va-
laki. 

Olyan világot élünk, amelyben sok költő úgy 
gondolja, hogy akkor korszerű, ha nem könnyen 
érthető, ha szétbontja a hagyományos versformá-
kat, meghökkenti az olvasókat. 

Kolumbán költői világa – ez a kötet – ékesen bi-
zonyítja, hogy igenis lehet mai, új tartalmakat ha-
gyományos versformákban is kitűnően kifejezni. 

 
Olvassuk szeretettel! 
 

Füredi Ferenc 
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Valahol, valaki hangja  
 
Valahol, valaki hangja. 
Te állj szóba magaddal. 
Összekoccant üvegpohár, 
egy célt tévesztett angyal. 
 
Lelket sebző szónyilak, 
barlang tátott szája. 
Tapogató hideg kezek, 
fagyott madár álma. 
 
Halni készülő levelek, 
színesedő szép világ, 
elballagó emlékezet, 
elbóbiskoló virág. 
 
Hol az utak összeérnek, 
hova ember sosem ért. 
Végtelenbe nyíló ablak. 
Kinyithatod semmiért. 
 
Csukott szemmel nem láthatod 
közelítő sorsodat, 
és mielőtt félrelépnél, 
elüt mint egy gyorsvonat. 
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történet 
 
ingatag sziklapad 
becéző mélységek 
bizonytalan jelen 
kanyargó ösvények 
 
vízesés moraja 
idegen csillagok 
ijesztő hideg űr 
végtelen holnapok 
 
kóbor tekintetek 
félénk simogatás 
összeérő kezek 
és összeolvadás. 
 
lehűtő ébredés 
kőkemény kétségek 
választható talány 
élhető más élet 
 
felizzó indulat 
villámló szélvihar  
hol marad az aki 
tudja hogy mit akar 
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Napsütésben nyújtózik  
 
Napsütésben nyújtózik a nyárfa, 
verébcsapat zajong ágak között, 
egy reggelente érkező madár, 
a fűzfája csúcsára költözött. 
 
Hajnali holdnak halvány a fénye, 
győz most is, mint mindig, a napsugár. 
Eltűnnek lassan mind a ködfoltok, 
távolból már itt közelit a nyár. 
 
Reggeli napfény reménnyel tölt el, 
új nap virrad, derűs lett a kedvem, 
a fűben vidám rigók motoznak, 
és én jól érzem magam a rendben. 
 
Mert az a rend, az élet néha szép, 
a sors megfogja mindenki kezét. 
Most meleg a keze, és simogat, 
hegy fölött látni felhőárnyakat. 
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Légy boldog… 
 
Légy boldog amíg lehet, 
míg melegít lelkedben a tűz, 
míg örülsz a nyári napnak. 
Légy boldog, amíg lehet! 
 
Keresd meg mind a szépet, 
vedd tenyeredbe, melegít, 
világít mint egy lámpa. 
Élni talán majd megsegít. 
 
Egy szál virág kinyílva, 
sziklarajz zordon, és szép. 
Széltől meggyötört fűzfa. 
Retinádra égett kép. 
 
Szavaknak meleg csokra, 
a barátod nyújtja át, 
fogadd el tőle szépen. 
Vele üzen a szép világ. 
 
Légy boldog amíg lehet, 
míg lelkedben tűz melegít, 
még örülsz a nyári napnak. 
Messziről, ősz közelít. 
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Hazám 
 
a Hazám itt van körülöttem 
bennem sziklákban fákban 
emberekben 
a koldus kinyújtott tenyerében 
a citerás hangos hamis 
énekében 
itt van a romos házfalak 
tövében bűzlő mocsokban 
szenvedésben 
és itt van a kitatarozott 
színesre vakolt szép 
reményben 
itt van a vetetlen és vetett 
földben kék égen vándorló 
felhőben 
az átszivárgó fényben ködben 
ádázul átkozó dühös 
tömegben 
itt van a fájdalomban kínban 
kenyeremben vizemben és itt 
a szívemben 
itt lélegzik bennem és általa 
élek értelme így lesz 
a létnek 
közös kincsünk ő és szívemben 
érte a szeretet máglyái 
égnek 
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Ha vágyódva elindulok  
 
Ha vágyódva elindulok, 
avar szőnyegű ösvényeden, 
a szorongás görcsét lenyelem, 
kiszáradt kút lesz a szemem…, 
 
…és nincs közöm hozzád világ! 
Bezárok előtted minden kaput, 
ha csak pillantásnyi időre, 
belőled hozzám eljutok. 
 
Megtisztulok szép gondolatban, 
meztelen lelkem megmutatom, 
gyönyörködve néz rá egy Isten, 
és akkor a lába elé dobom. 
 
 

Viháncolnak a lányok 
 
Viháncolnak vígan a lányok, 
tavasz a csengő kacagásuk, 
a föld fölött lebegve járnak, 
gyönyörűen formás a lábuk. 
 
Kis tarka, és csapongó lepkék, 
mosolyuk csodaszép, gondtalan. 
Szerelmük mindig könnyű álom, 
ébredni belőle hasztalan. 
 
Nem őriznek ők múló percet, 
mert egy a fontos nekik, a ma. 
Simogatásuk lenge szellő, 
és a csókjuk a csoda maga. 
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Égig csap a láng… 
 
Égig csap a láng, 
és éget heves tüze, 
félelmetes, tompa moraj, 
dörmögő kemencék heve. 
 
Gördülve surran az acél, 
világító-fehéren izzó, 
hengerek éhes szájából 
kitekergőző kígyó. 
 
Emberek akiknek arcán, 
izzadságpatak folyik, 
és a könyörtelen bugát, 
alakítják hajnalig. 
 
Mások olajos kézzel, 
gyógyítják az élő gépet, 
simogatják, becézgetik, 
villáskulccsal szólnak szépet. 
 
Amikor elbődül a duda, 
továbbadják az álmot, 
fogót, pajszert, kulcsot, 
és ötkilós kalapácsot. 
 
Lemossák magukról a vasport, 
ők győztek újra, megint, 
kezükben alakult az anyag, 
és egy csillag köröttük kering. 
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Kit érdekel… 
 
Temessetek engem arccal lefelé, 
hogy ne lássam a rög fölött a napot. 
Vágyaimtól, amik szívem tépték, ne 
látszódjanak többé boldog másnapok. 
 
Én eltiportam virágaim, s köptem 
életemre mindig egyet, jó nagyot. 
Pofon is vágtam ki szeretett engem, 
és sohasem vártam derűs holnapot. 
 
De nem bánom azt, hogy így kellett élnem, 
nekem a sün mindig szúrós állat volt, 
így könnyen elmúló, de szabad dühöm, 
mint kóborló kutya egyre csak csaholt. 
 
Világgá kiáltom, nem hiszek Istent. 
Lehet, hogy ezzel én rút bűnös vagyok, 
de nem bánom, mert kedvem szerint éltem, 
úgy próbáltam lenni, mint a szabadok. 
 
Senkinek se jövök már számadással, 
magammal elszámolom majd életem, 
de mindenkinek, kivel csatát vívtam, 
otthagytam a szívén saját kézjegyem. 
 
Nem bújok színes szóvirágok mögé. 
Megmutatom vérző, sebzett lelkemet. 
Kit érdekel, hogy tőrt döföl, vagy csókolsz, 
önérzetemen te nem ejthetsz sebet. 
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Kikerülhetsz, és megtagadhatsz engem, 
hisz nem vagyok Isten, tehát bátran tedd. 
Ha úgy érzed, hogy nem teérted éltem, 
a síromon kecskéidet legeltetheted 
 
Kit érdekel, hogy mi lesz azután, hogy 
holtan szemem a föld mélyét kutatja! 
Temessetek el arccal lefelé, és 
sétáljon ki a szememből giliszta. 
 
És nem kell, hogy őrizzél te engemet. 
A semminek minek fognád a kezét? 
Engedd el foszló, múló létemet, és 
legyen porom a szélbe szétszórt szemét. 
 
 

Pánik 
 
Bujkáló pillanat, 
keveset megmutat. 
Hallható csönd mögött, 
lopózó vér-rögök. 
 
Százhúszas szívverés, 
felhőkbe repülés, 
elernyedt kezekkel, 
rémekkel kelek fel. 
 
Doboló halánték, 
minden perc ajándék. 
Jéghideg veríték, 
még élni szeretnék. 
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Emlék 
 
Furcsán édes a te nyelved, 
ahogyan nyelvemmel táncol. 
Simogatásra kész kezem, 
a ruhád alatt viháncol. 
 
Majd lassan dőlünk az ágyra, 
a bőrödet érintem, selymes. 
Simító tenyerem alatt, 
a két melled engedelmes. 
 
Ajkam mohó, éhes vándor, 
már forró útjára indul,  
te a szemed hunyod némán, 
az én szívem ver bolondul. 
 
Illatod beszívja orrom, 
ízedet érzi a nyelvem, 
és testemmel arra kérlek, 
fogadj be magadba engem. 
 
 

Etűd 
 
Zöld ágak közül zöld fény szivárog 
a patak vize félénken csillogó 
egy ember lépteit követi lopva a csend 
a Hold az égen sápadt üveggolyó 
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A költő 
 
Mágnesként húz magához a tűz, 
a parázs tűzvészről álmodik, 
fellobbant lángok fényes árnya, 
álmodó falon hajladozik. 
 
Cseppenő víz, forrást születik  
lábánál a magasló hegynek. 
Hűsít, és szomjúságod oltja, 
a kulacsodba töltöm, idd meg. 
 
Álmokból nem épül valóság. 
Szétszállnak, akár a fellegek 
mikor a front tisztára söpri, 
fölöttünk az előbb zord eget. 
 
Szerelem, melyet nagyon kíván 
mindenki, akinek lelke van, 
és ha megkapja valahára, 
azt hiszi, hogy nem élt hasztalan. 
 
Szóképből épít valóságot 
költő, kinek élete a kín. 
Nem lehet betűnyi hazugság, 
létének hófehér lapjain. 
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Míg a gépek éltek 
 
Tűzzel loboghat még forró vérem. 
Szívem világítson, el ne égjen. 
Izmaimból is jó fegyvert gyártok, 
ha pattannak a megfeszített húrok. 
 
Tollamat satuként fogja kezem, 
markolom mint kincset, így vétkezem. 
A valóság foghatatlan átok, 
álomvilágból rátok kiáltok… 
 
Sorsom lapjait idő lapozta, 
a bajoknak se vége, se hossza. 
Jóba botlok, rosszba kapaszkodok, 
szakadékszélre hunyt szemmel jutok. 
 
Ellenszélben, bőröm börtönébe’ 
töröm életem most is kerékbe. 
Forró, acél- kemény tüskét köpök, 
takarnak fáradt gőzök, füst-ködök. 
 
Kérges tenyeremhez keményedtem, 
rozsdás oszlop, állok viharverten. 
Nevem nem vésik márványtáblára, 
kifizettem minek mi volt ára. 
 
A vas utolsó cseppje elfolyt már, 
hűlt csarnokokba kóbor rigó jár, 
létem harmada ott van elásva, 
hűlt kemencék rejtett homályába. 
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Bár vérem, lelkem, forró acélos, 
szívem nehéz emlékeket hordoz. 
A gépek már kohóban olvadnak, 
emlékeik bennem megmaradtak. 
 
Mert éltek ők! Halálig szolgáltak. 
Elárultuk őket kapzsi vágynak. 
Kezünk üres, akárcsak a lelkünk, 
míg a gépek éltek, mi is addig éltünk. 
 
 

Levél kiált… 
 
Levél kiált mielőtt lehullna, 
esőcsepp koppan ablakon, 
megrezzen széltől a fűzfa ága, 
hangulatom ősszel rokon. 
 
Elköltöztek már az összes fecskék, 
a párkányon cinke kopog, 
rigó motoz a sárga avarban, 
az élő csendben hallgatok. 
 
Fa csontvázát durva szél zörgeti, 
szürke felhőkkel fedett ég, 
és esőcseppek közé vegyülve, 
hópelyhek szállnak szerteszét. 
 
Lassan befed a fehérség mindent, 
fagyos hó tompít neszeket, 
tiszta némaság borul a tájra, 
csak belülről én reszketek. 
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Változás dala 
 
Nem vigasztalnak apró csodák. 
Egy fotózott virág, vagy lepke, 
szépségük mintha meg se lepne, 
érzéketlenül megyek tovább. 
 
Durva anyag kérgesedik rám, 
eltakar, mint acélt a rozsda, 
mint fát, ha borostyán befonja. 
Takarva öli energiám.  
 
Kedvem fogytán, csend a világom, 
senkiben már nem kapaszkodok. 
Magányból csak magányba jutok, 
hogy enyém legyél, már nem várom. 
 
Kerülj el, úgy jó mindenkinek! 
Nagyon megalázó a részvét! 
Nem élheted életem részét sem. 
Nem vagyok már részed neked. 
 
Versemet olvasva ismersz engem. 
Kitárulkoztam, mint egy kurva. 
Minden titkom szavakra bízva, 
meg kellene végre pihennem. 
 
Nem volt játék az írás nekem, 
átok, ajándék, most sem tudom. 
Elmeséltem fájó szív-bajom, 
írás volt a fába rótt jelem. 
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Elég a kitárulkozásból! 
Pőre kínom én nem mutatom. 
Mosolygó arcom kifaragom 
a rám kérgesedett magányból. 
 
 

Elengedlek a mának 
 
Melledet add az én kezembe! 
Rózsaszín bimbó, virág. 
Halk sikollyal az életemben, 
tegyél te még egy csodát. 
 
Hideg kezeimet melegítsd, 
tüzes szép combod között. 
Legyél te felül, hogy elrepíts, 
szikrázó csillag fölött.  
 
Lágyan ringató mozdulatod, 
emeljen fel az égbe, 
hagy legyek utolsó csillagod, 
közelgő sötétségbe’. 
 
Szám kiszáradt, a pillám nehéz. 
Csak a lelkemmel látlak. 
Kezem míg simogatva becéz, 
elengedlek a mának. 
  



 

26 

Épphogy 
 
Kinek hiányzik egy mosoly, 
egy érintés, egy meleg kéz, 
a kora őszi napsütés, 
valami olcsó, és ócska vigasz? 
Zsebre dugott szívvel  
sétálok sárguló fák alatt. 
Koldus vagyok, vagy kőgazdag? 
Amit az álmok meghagytak 
azon vegetál a lélek, 
életembe épphogy beleférek. 
 
 

Jön a tél 
 
Már világosodik az erdőn a zöld, 
felhők korzóznak odafönt az égen, 
valahol közelben ősz lopakodik, 
és tüzet vetne a lombokra, hadd égjen. 
Keveri össze a sárgát, a barnát, 
hideg szelekkel legyez száraz lombot, 
kiszínezi mind halott fák levelét, 
kifesti a hegyet, mint egy bohócot. 
Reggeli fagyok, és fán deres ágak, 
lábad alatt sír az idei avar, 
a tél a hegyekben ölni készülődik, 
és fehérrel tetszhalott fát betakar. 
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szavak a semmiben 
 
nyomokat követek 
vaksin kacsázó árnyakat 
semmibe vezető léptek nyomát 
egy arcot egy mozdulatot 
egy életunt csodát amelyik 
megmutatja nekem magát 
nem ölelhetem a semmit 
nem ölhetek meg senkit 
ember vagyok és fájó mint 
a fogban az érző ideg mint 
kint a nyílt seb és itt 
bent a fénylő hideg 
nem babérra vágyom egy 
meleg szó minden álmom 
egyszerű vagyok mint az ék 
és elég nekem csak a maradék 
simogatás és egy kis jó csend 
egy langyos bársonyos-édes 
amikor egymást öleli két élet 
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Felhőbe száll a szó 
 
Ajkam lefelé görbül, 
a pokol meg vigyorog. 
Örömöm mind eltörpül, 
leköpnek az angyalok. 
 
Bűnökkel szemtől szemben… 
Fent a kékre festett ég. 
Tükröződik szememben, 
egész világmindenség. 
 
A tükör nem lát képet, 
azt csak visszatükrözi. 
Mert látnom kell a szépet, 
szemem elveszítheti, 
 
ha nem figyeli mindig, 
neked nem meséli el, 
hogy látott naplementét. 
Napkelte meg énekel. 
 
Kőbe vésném a percet. 
Talán nem lesz mulandó. 
Csak írom ezt a verset, 
és felhőbe száll a szó. 
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menedék 
 
kis bimbójú melledre emlékezem 
és arra ahogy megremegsz 
mikor kezemmel gyengéden érintem 
 
ujjaim egyenként most életre kelnek 
mint a zongorán a művész 
eljátsszák újra a legszebb szerelmet 
 
szám és a nyelvem testeden barangolt 
végig csókolva minden zugát 
Ámor győztesen rohanó véremben tombolt 
 
most mikor Ámor régen messze van 
és nyilával másra céloz 
engem vén magányom durván lerohan 
 
emlékeimből megpróbálok még élni 
ha más nem marad 
de kegyelmet akkor sem fogok kérni 
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Egykedvűen figyelem 
 
A világ szürke, és mocskos. 
Én is szürke, és mocskos vagyok. 
Megfürödnék a szép szavakban, 
de elfogynak lassan, hallgatok. 
 
Az idő, a lét, folytonos bennem. 
– talán már meg is halhatnék. – 
Unom az egyforma percek táncát, 
és nem hiányzik az öröklét. 
 
Porból lettünk? Nem tudom. 
Engem egy szegény anya szült, 
aki ezzel egy buta létnek, 
még butábban ellenszegült… 
 
Egyszerű kín, és bonyolult öröm 
örök harca őrölte fel a létem, 
de nem volt örömhöz sok közöm, 
eddig még örültem, hogy éltem. 
 
Az életnek örülök én most is, 
egy élő az nem akarhat halni, 
de egykedvűen figyelem a létem, 
mibe akar éppen belekeverni. 
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Téli séta 
 
Mintha egy kapu nyílt volna felettem, 
lyukas lett a szürke felhőtakaró, 
a kis foltban ott van az égnek kékje, 
a végtelen csak rajta át látható. 
 
Nézem a lassan zsugorodó kéket, 
a napfény felhősereggel birkózik, 
amint elborít mindent a szürkeség, 
az életünk a télbe takarózik. 
 
Az erdő jeges, dermedt csendben hallgat. 
Hideg szél megmozdít fagyos ágakat. 
Egy reszkető kismadár az avarban, 
ehető bogyó és mag után kutat. 
 
Nehéz napok ezek minden élőnek, 
vékonyka kabátban vacog az élet, 
picinyke meleg járna mindenkinek, 
mert a nyár még csak egy messzi ígéret. 
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Téli éjszakában 
 
A sötétben sárga pont a lámpa 
fénye félénk, de megnyugtató. 
Árnyék bújik a félhomályba, 
a csend, és az álom hallható. 
 
Nincs csillag, nincs langyos szellő, 
vacogva mozdulnak az árnyak. 
A holdat fedi hideg fehér felhő, 
összekoppannak fagyott faágak. 
 
Magányos árny mozdul sötét sarkon, 
kutyát sétáltatva ballag ott valaki, 
részeg gajdol érthetetlen hangon, 
énekel, vagy beszél-e, nem hallani. 
 
Ablakkeretben tévéfény villog, 
máshol a redőnyt éppen engedik, 
az égen repülő lámpája pislog, 
moraja a csenden áthallatszik. 
 
Aludni készülve az álmos házak, 
lehunyják az ablakszemüket, 
elcsendesülnek. Ébrednek vágyak, 
egybefonódnak fénylő tekintetek. 
 
Elképzelem itt az ablaknál állva, 
ahogy elalszik felnőtt, ifjú, és gyerek. 
Remélem mindnek szép az álma, 
és ma éjjel nem fagy senki sem meg. 
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Elhúzom a függönyt, leoltom a lámpám, 
a meleg sötétben szemem becsukom. 
Holnap megint egy új nap vár rám, 
a téli nap pislogva besüt az ablakon. 
 
 

A költészet hasznáról 
 
Kóbor gondolatot szülne, de elvetél az idő. 
Elvetett magból nem biztos hogy fa nő. 
A szó csak fájhat, de nem építőanyag, 
és az sem túl fontos, ami utánad marad. 
 
Az exhibicionizmust nem díjazza az élet, 
a tettek azok, amik szó nélkül beszélnek. 
Senkit sem érdekel már a szép gondolat, 
csak álmodozó kékharisnyák olvadnak, 
 
ha olvassák fennkölt szárnyaló szavad,  
és te tudod, hogy mikor voltál önmagad. 
Mikor szólt versedből a hatásvadászat, 
és mikor volt az, hogy mímelted a lázat. 
 
Ha már haszontalan szavakból építed 
légváradat, legalább maradjon a hited, 
hogy bár pusztába kiáltott hang marad, 
de verseidbe rejtetted őszinte önmagad. 
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Szonett a lányoknak 
 

Lányok, olyan hajlékony derekatok, 
mint mogyoróbokor rugalmas ága, 
mosolyotok a rét nyíló virága, 
az életnek ti folytatása vagytok. 
 

Szemem levetkőztet szemérmetlenül 
benneteket, hiszen gyönyörre vágyva, 
tüzesen zuhantok álmomban ágyba, 
értetek élek még reménytelenül. 
 

Mosolyogjatok rám, a verselőre, 
nevessétek ki szívemet, a dőre, 
és fáradtan dobbanó húsdarabot. 
 

Ti maradtok nekem a szép folytatás, 
magamba elrejtett forró kívánás, 
mely vén testemben még életet hagyott. 
 

Elmentél 
 

Nézlek ahogy lépdelsz, 
nem mozdulok utánad. 
Bénán, leejtett kézzel, 
csak bámulom a hátad. 
 

Nincs szavam, nem kiáltok, 
hogy állj meg, és maradj. 
Megcsikorduló foggal állok, 
szemem kiszáradt patak. 
 

Kezem búcsúzni mozdul, 
bohóckodva, nevetve integet, 
a busz a sarkon befordul, 
és én sírok mint egy kisgyerek. 
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Úgy ölelném  
 
Melled formáját 
blúzod kirajzolta, 
szemem rátapadt, 
lábad vonalát 
fotózta tekintetem, 
a szoknyád 
függönye alatt. 
Vágyból épült  
fel valami ami 
nem volt szerelem, 
a férfi kívánta 
bennem a nőt, 
most utólag 
én beismerem. 
De változott  
azóta minden, 
már a lelkedet  
is látom, 
és úgy ölelném  
szép testedet, 
hogy szerelmet 
csókolnék a szádon. 
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Életem képei 
 
Mérték nélküli kockák, 
az építések nyugalma, 
falamat ők alkották, 
törtek fel bennem magasra. 
 
Játékkockákból élet. 
Elhiszem, hogyha felépül. 
Magányban élő lélek, 
legvégső menedékéül. 
 
Lendkerekes autó, 
és csapkodó falepke szárny, 
falra repkény, felfutó, 
minduntalan kísértő árny. 
 
Filmkockák sora, emlék. 
Szemhéjam fehér lepedő. 
Elkenődött a festék, 
meglepő kép, egy szemfedő. 
 
Totyogó apró lábak, 
unokámé, vagy az enyém. 
Ha enyémek, úgy fáznak, 
mint mindig a tél idején. 
 
Meredő vágyak, csókok, 
playboy, és a vad képzelet. 
Minden lányt megkívánok,  
de mind elérhetetlenek… 
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Fülsiketítő a zaj, 
ez már a munka ünnepe, 
loboncos, és hippi haj, 
és kalapács kemény nyele. 
 

Forróság, és vastag por, 
állandó az életveszély, 
fiatal halmaji bor, 
és ok, amiért még remélj. 
 

Barát olajos keze, 
már meggyógyítva él a gép, 
nincs más jövőnek jele, 
ép még a tetőn a cserép. 
 

Kártyavár lett az élet, 
a biztosnak hitt felborult, 
ember újra építhet, 
és megvívhat új háborút. 
 

Új világom oly hideg, 
csak céltalanul ténfergek, 
kezem olykor megremeg, 
a sorsom mi el nem enged. 
 

Mosolygok, mindegy minden, 
ha most szorít cipőm, ruhám, 
nincs aki felébresszen, 
az új nap már nem süt le rám. 
 

Mérték nélküli kockák, 
az építkezés hatalma, 
falamat ők alkotják, 
feltörnék velük a napba. 

  



 

38 

Rekviem 
 
Emlékező kezeknek megnyugtató 
a fogó, vagy a kalapács nyele. 
Otthonosan simul rá, hazatalál 
e szerszámokon a munkás tenyere. 
 
Kalapáccsal pontosan az ékre, 
reszelővel tized millimétereket, 
villáskulccsal, pajszerral harcolni, 
és győzni mindig az anyag felett. 
 
Számolatlan éveken keresztül, 
naponta vívni meg a szép csatát, 
látni hogy az izzó rúd acél, 
hogy alakul sínné, vagy köracéllá át. 
 
Akaratos anyag, a tudásnak hódol, 
gépek markában széppé alakul, 
gondolj ránk, kik ezt megalkottuk, 
amikor vonatod sínünkön zakatol. 
 
Nagy család voltunk, összetartó csapat, 
kemény kezű, és csibész mosolyú. 
Legyőztük az anyag ellenállást, 
a harcunk volt gyönyörű, békés háború. 
 
Kihűlt már a kemence, az acél hideg, 
csak volt társak emléke melegít, 
nem dübörögnek már a szelíd gépek, 
és nincs felejtés ami megsegít. 
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Kezünkben már nem mozdul a szerszám, 
halottan fekszik hű társunk a gép, 
nem reménykedünk feltámadásban, 
nem nyúlik az acél, és nem forog kerék. 
 

Csak fakult képeken láthatsz izzó bugát, 
elfogynak lassan a kohászseregek, 
sötétült vakító fénye az acélnak, 
a hengerész többet nem gyárt síneket. 
 

Csak emlék maradt, retinába égve, 
és még kohász él, az emlék megmarad. 
De ahogy lassan elfogyunk egy szálig, 
egy folytonosság végleg megszakad. 
 

Hűlt helyünkön vasport hord a szél, 
szellem árnyékunk most is dolgozik, 
és szerszámot fog a kezünk örökké, 
míg egy szívben is emlékünk lakik. 
 

Ami volt, nincsen 
 
Csak egy pont kell a mondat végére, 
és befejezve minden. 
Nem lehet többé visszaszerezni 
azt ami volt, már nincsen. 
Menetelek sötét, kihalt utakon, 
fejem fölött fekete ágak, 
lesem ki követi surranva léptem. 
Semmire sincs magyarázat. 
A sötétség azt hittem rémet rejteget. 
Pedig béke van benne. 
A csendes megnyugvás olyan mintha, 
saját árnyékom lenne. 
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Nyári vágy 
 
Pillanatot fényképez az emlék, 
megjelenik mint dia a falon. 
Behunyt szemmel látom, ha akarom 
arcod, tested elém vetített kép… 
 
Nyár volt, virgoncan nyargalt a vérem, 
szerelmet éltem, pedig csak vágy volt, 
szívem mellemben boldogan táncolt, 
de elfogyott lassan a reményem. 
 
Én morcos kóró, te kinyílt virág. 
Öreg harcos, és boldog ifjúság. 
Múltnak a jelen nem adott babért. 
 
Messziről néztelek álmodozva: 
„jó lenne ha egyszer adakozna”, 
de koldus vágyam szívedig nem ért. 
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Még kimondhatatlan 
 
Nem vagyok tükör, melyben 
meglátod saját magad, 
csak a magyarázhatatlan 
vonzás, ami megmarad… 
 
Egy titkos dobbanás mélyén, 
rejtett rezdülések hullámzanak, 
bolygóink együttállásából, 
lélek azonos hívás fakad. 
 
Neve még kimondhatatlan, 
– beletörne a nyelvem –, 
de csillagok között suhan, 
és pályáját egyszer megfejtem. 
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Lehet? 
 
A tavasz most letámadott, 
de én már nem hagyom magam. 
Langymeleggel, és virággal 
megvesztegetne, hasztalan. 
 
Reméltem éghet még a tűz, 
de nem szít senki parazsat. 
Lassan kialszik már a láng, 
az emlék ami megmarad, 
 
a régi tavaszról. Akkor 
nyargalt bennem fürge vérem, 
és legyőzte vágyam mindig, 
hiába volt a szemérem. 
 
Rejtett zugban porosodik 
régen a szerelem bennem, 
és nem török lándzsát érted, 
szalagodat én nem kérem. 
 
Nem tudok bajnokod lenni, 
a hitem benned elveszett, 
csak messziről nézlek lágyan… 
Lehet, hogy mégis szeretett? 
  



 

43 

Engeded? 
 
Engeded-e, hogy kezedre szálljon 
az a bizonyos égszínkék madár? 
Engeded-e, hogy hazataláljon, 
vagy elválaszt már tőle hét határ? 
 
Elringatod-e simítva, lágyan, 
és a szívedbe majd beengeded? 
Vagy hagyod, hogy a semmibe bújjon, 
magadban a magányt dédelgeted? 
 
Az időörvény vészesen tágul, 
megpörget, és egyszer magába szív, 
és nekünk a végtelen kitárul. 
Az elmúlás pedig magához hív. 
 
Majd gondolsz-e végső pillanatban 
arra, ki kezét nyújtotta érted, 
de te megbújtál egy gondolatban… 
Nem a madarat, magadat félted. 
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Megérte 
 
Amikor a napfény megsimogat, 
és arcomat melegíti, 
én mintha hozzád találnék utat, 
az emléket elrepíti. 
 
Sétáltam dülöngő házak között, 
és álmodoztam, nagy gyerek. 
Nem láttam én, hogy a fejem fölött, 
gyűlnek az idő-fellegek. 
 
Kit érdekelt akkor múló idő. 
Hittem, hogy kifogyhatatlan, 
mert tág horizontot tárt a jövő… 
Én ifjú, és halhatatlan… 
 
Vártalak mindig télen, és nyáron. 
Éltem az újuló csodát. 
Azt hittem, hogy úr vagyok a vágyon, 
és nyakamban a kalodát 
 
mindig önként, boldogan cipeltem. 
Én fájdalommal áldoztam! 
Benned mindig, állandóan hittem, 
és azóta se változtam. 
 
És most is hiszek a szerelemben, 
bár szívem teli van heggel, 
élek mindig új érzelemben, 
és szeretek, mint egy ember. 
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Minden fájó vágyat elfeledve 
– amit elszenvedtem érte –, 
halok ha kell, miatta nevetve, 
és azt mondom, hogy: megérte. 
 
 

Ajánlat 
 
Méregetsz, és kidekázol. 
Látom, kellek talán neked. 
Ezért gondoltam, hogy mától 
felparcellázom szívemet. 
 
Pályázhatsz jó nagy telekre 
a legnaposabb oldalon, 
ott jól el leszel nevetve, 
és szeretni foglak nagyon. 
 
Csak ne tévedj az árnyékba, 
mert ott élnek a rémeim, 
ott magad maradsz magadra, 
felfalnak a félelmeim. 
 
Tiéd a napos rész legyen, 
ott mindig az enyém leszel, 
az árnyék maradjon nekem, 
ahol neked a csend felel… 
 
Ne kövess oda te engem, 
az maradjon a birtokom. 
Ott nem élhet meg szerelmem, 
mert ott lakik a fájdalom. 
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Csintalan szellő 
 
Felhőket szórt szerte a szél, 
bujkál a nap is előlem, 
felhő mögé bújik mert fél, 
sok rosszat hallott felőlem. 
 
Borús kedvem vetélkedik, 
egy mennydörgő zivatarral, 
ha rossz kedvem kerekedik, 
te ne szórakozz a bajjal. 
 
A vihart tűrd békén tőlem, 
nézd ezt el nekem te kedves. 
Csak a szerelmedet kérem, 
és a vihar engedelmes 
 
langyos szellővé szelídül, 
mely mindenhol megsimogat. 
Bizony még ott is legvégül, 
mi más előtt titok marad. 
  



 

47 

Rohanni kell? 
 
Menni kell, menni a világgal! 
De ki törődik a virággal? 
Ki nézi csodálva a szirmát? 
Ki festi hozzá esti álmát? 
 
Állj hát meg néhány pillanatra, 
lásd meg a csodát a tavaszba’! 
Újjászületést kell meglesni, 
egy percre jó lesz megpihenni.  
 
A világot hagyd, hogy rohanjon! 
Gondolkozzál el csacska gondon, 
vagy üljél csendben, céltalan, 
sietni úgyis haszontalan. 
 
Elmúlik akkor is az élet, 
robogva nem látod a szépet. 
Hagyd békén töltődni a lelked, 
virág szépségét énekeljed. 
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Szavak csavargója 
 
Szavak csavargója 
bohóca a rímnek, 
ritmusok tahója, 
tüzes véred öl meg. 
 
Szavaid csiszolod, 
míg fényesek lesznek, 
életed elrontod, 
komolyan nem vesznek. 
 
Lesed a világot, 
mint hajós a partot, 
lelkeddel bejárod, 
szépet nem találsz ott. 
 
Bánat van ott bőven, 
és harag is hegynyi. 
A szerelem réten 
sem tudsz megpihenni. 
 
Veszekszel, és harcolsz, 
küzdesz belső rémmel, 
mínuszjelet karcolsz, 
égett szív szenével. 
 
Ideje pihenned, 
és halkabbá válnod. 
Talán még eléred, 
megtalál az álmod. 
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Levél 
 
Valami mélyről jövő sóhaj, 
és valami megkönnyebbülés 
űz hozzád, vagy eltaszít tőled 
a mindig egyedül ébredés. 
 
Két szép melledbe kapaszkodnék. 
A szádat álmomban keresem. 
Tudom, hogy árnyék után nyúlok, 
hisz túl vagy már múlton, jelenen. 
 
Amit nyertem, az a szabadság. 
Hogy nincs belőlem semmi nálad, 
titokban bevallom magamnak, 
hogy még mindig kívánlak. 
 
Ez hormonok játéka bennem? 
Hisz régen nem szinkronban dobban 
már szívünk, és elgondolkozom. 
Nem tudom melyikünk járt jobban. 
 
De már tudok veled nevetni, 
örülni minden sikerednek. 
Fenébe is! Örült vén bolond 
vagyok, mert még mindig szeretlek! 
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Menjünk el együtt 
 
Menjünk el együtt a nyárba! 
Viszek borút, felleget. 
Te hozd el a mosolygásod, 
a nap felhők közt nevet.  
 
Menjünk el együtt a nyárba! 
Legyél a hűs zuhanyom, 
hogy izzó, és dühös vérem, 
ne bántson engem nagyon. 
 
Menjünk el együtt a nyárba, 
fogd kezem, el ne essek! 
Legyél te a múló vágyam, 
hogy mást én ne keressek! 
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Voltál 
 
Voltál nekem édes ígéret, 
egy kifizethetetlen számla, 
talányos kívánás kísérlet, 
és szívemben dobbanó lárma. 
 
Voltál nekem majdnem a minden, 
(azt hittem, hogy révbe értem én) 
hagytam szemed belém tekintsen. 
Olyan volt, mint egy rossz lányregény. 
 
Te csak néztél, semmit nem láttál. 
Nem fejtetted meg a titkokat. 
Mindig csak magadra találtál, 
amikor kerested vágyadat. 
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elég 
 
mindegy hogy kőbe vésem 
vagy homokba rajzolom 
van hogy én sem értem 
az életem furcsa lom 
álmokból épült váram 
most düledezve áll 
nincs bölcsek köve nálam 
sem kőműveskanál 
botladozva rovom utam 
hitem fogyatkozott 
csak pihenni vágytam 
a ruhám foltozott 
leülök mohos kőre 
a földet bámulom 
felnézek az égre 
nem süt a napom 
felhők fölött 
talán kék az ég 
magam mögött 
van út elég 
távolban fény sincs 
csak a sötét 
szívemben nincs kincs 
elég már elég 
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Nem magyarázom 
 
Ne légy indulatos, intenek 
a folyton óvatoskodók. 
Ha meg képen legyintenek, 
mint állandóan ordítót, 
 
tűrjél, mert fontos a béke, 
és mindenki más nyugalma. 
Fegyvered lábadhoz téve, 
pajzsod is messzire dobva… 
 
Nem tudok én ilyen lenni. 
Ilyen béketűrő, langyos. 
Nekem pokolba kell menni. 
Senkinek ne legyek fontos. 
 
Hiábavaló dühömet, 
akkor is tovább kiáltom, 
és elrontott életemet 
szelíden, nem magyarázom. 
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Tavaszi séta 
 

Egy szusszanás, és felérünk. 
Alattunk a Szinva patak, 
köröttünk körbe, zöld hegyek, 
hallható csend a lomb alatt. 
 

Kanyargós út a fák között, 
sok színes erdei virág, 
sikló surran bokor alatt,  
jelenésként illan tovább. 
 

Szikla csúcsán egy fakereszt, 
egy tragédia emléke. 
Sok szerelmes fiú, és lány, 
vetette magát a mélybe. 
 

Egy mélyedésben víznyelő, 
hideget fúj sötét szája, 
út mely a föld gyomrába visz, 
ő a barlangászok álma. 
 

Orgonaillatot érzel? 
A Szeleta barlang közel. 
Őskorban ősember élt itt,  
kiálthatsz, ő már nem felel. 
 

Fentről a Palota látszik, 
és mint egy mese, olyan szép. 
Örökítette sok fotó, 
sok színes,és megsárgult kép. 
 

Majd leérsz az országútra. 
Ez a civilizáció. 
Visszavágysz az erdőbe, 
mert fák alatt sétálni jó. 
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Pipacsról szól 
 
Pipacsról szól az alkony, 
a vérről, a varázsról. 
Hátborzongató halkan, 
egy virág haláláról. 
 
Mozdul, talán bólogat. 
Igent, nemet? Nem tudom. 
Remeg, ölel álmokat, 
ébreszteni nem fogom. 
 
Vér festette vörösre, 
tűzszínre a pipacsot? 
Vagy nap tüze, öröme 
az, ami nyomot hagyott? 
 
Élő életét éli, 
küzdve idővel, vággyal. 
A hervadást nem kéri, 
de a végzet nem tárgyal. 
 
Piros lepkét fúj a szél, 
vércseppként hull a földre. 
Elmúlás mesét mesél, 
pipacs szirmát csak nézte. 
 
Hogyan száll az lebegve, 
peregve, mint az évek. 
Ha fény kihuny a szemben, 
jelent az élet véget? 
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azt a pillanatot 
 
azt a pillanatot 
szeretném újra 
élni mikor keze 
az enyémhez ért 
a kihagyó lélegzetet 
belül azt az édes 
furcsa meleget 
számon a nedves 
ajkát nyakamat 
ölelő karját 
azt a mindent 
elsöprő egész  
lényemet kitöltő 
érzést hogy 
szeretnek és 
szeretek 
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Többet már nem 
 
Ahonnan egyszer konokul elmentél, 
oda csak alázattal térhetsz vissza. 
Nem úgy, mint űrbéli tüzes kődarab, 
amely a földet fentről megcélozza. 
 
Örvénylő galaxisodban valahol, 
egy gondolatod lépéssé alakul, 
a vonzás akaratoddá változik, 
és minden tiltakozásod elnémul. 
 
Ami összetartozik, találkozik, 
és a törvény ellen nem tiltakozhatsz. 
Csak elfogadhatod a közös vonzást, 
és többet már magadnak sem hazudhatsz. 
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Elaltatlak 
 
Ős szavakat duruzsol ajkam, 
amik már rég értelmetlenek. 
Valami rejtett szívkamrából, 
altatódalt dúdolok neked. 
 
Karomba foglak, és mormolok, 
elringatva téged csendesen, 
egy sohasem hallott dallamot. 
Elaltat téged szeretetem. 
 
Ölembe veszlek, drága kincs vagy, 
és őrizlek mint az életem. 
Békésen alvó kedves arcod, 
én magamban megtartom, nekem 
 
 

Anyám 
 
Anyám kis árva asszony, 
mosolya időbe veszett. 
Csak állt a kerítés mellett, 
lehet, engem keresett 
 
ahogy a völgybe nézett. 
(a busz éppen most állt meg lent) 
Árnyékom szállt le róla, 
ő meg nézte a végtelent. 
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Az élet fáj 
 
Patakban belegázolok, 
homokból épült fel a házam. 
A napsütésem elhagyott, 
és nehezet cipel a vállam. 
 
Fogcsikorgatva nevetek. 
A körmömmel arcom lehántom, 
és magamra sem ismerek. 
Kezemben tartom összes álmom. 
 
Fölém tornyosul a felhő, 
életre való eső kopog, 
bennem minden vágyam megnő… 
Magammal mindig magam vagyok. 
 
Mert hiába minden dallam, 
a varázslat is fölösleges, 
saját dalt dúdolok halkan, 
mint aki harmóniát keres. 
 
Semmit én már nem találok, 
mert valamibe elrejtőzött. 
A legjobb ha félreállok. 
Az élet fáj a betűk között. 
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Eltöröm 
 
Mindig magányos írásjel 
van gondolataim végén. 
Engem kimondatlan szavak 
nem hagynak soha már békén. 
 
Nem akarok költő lenni! 
Álmos nyugalom kellene, 
valami bennem lebegő 
halkan pulzáló szív-zene. 
 
Lüktető csend, kis mozdulat, 
morcosan távozó dühöm. 
Lassú, fontolt akarattal, 
a tollam én kettétöröm. 
 
 

Madaram 
 
Szaladj, kapd el a madarat, 
de ne zárd el kalitkába. 
Magadból benne egy darab, 
csak ne lenne olyan árva. 
 
Dédelgesd, szeretgesd halkan, 
és simogasd gyenge tollát! 
Etesd meg szíveddel lassan, 
és fesd színesre a szárnyát! 
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Tükörben 
 
Köveket dobálok szelíd tóba, 
ráncolja is ő szép homlokát, 
és a hegyek morcosan bámulják 
bennem a romboló ostobát. 
 
Hiszen arcukat figyelik éppen 
amin nem hagy nyomot az idő, 
fa hajukat széllel igazgatják, 
nincs a képen szemernyi redő. 
 
A tó zöld vize kisimul közben, 
törött tükör magát javítja, 
meglátom benne magam a fák közt… 
Derekam a szél meghajlítja. 
 
Belesimulok az élő tájba. 
Fa vagyok, bokor, vagy fürge gyík, 
mert nem szeretek én ember lenni… 
Szívesebben lennék bármelyik. 
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Úgy talán befogad 
 
Felemeled fejed, körbenézel. 
Meggondolatlan minden pillanat. 
Mosoly az arcon nem neked felel, 
mögötte lehet ártó gondolat. 
 
Maszkot hordozunk önvédelemből, 
elrejtjük mögötte amik vagyunk. 
Nem tanulunk múltból, se jelenből, 
és bárányként mi farkast hazudunk. 
 
Leveszed maszkod? Védtelen leszel, 
ha fent hagyod, akkor hazug strici… 
Elbújsz magadba, hangod nem felel, 
nehogy higgyék, hogy van itt valaki. 
 
És megpróbálsz légneművé válni, 
de torkod, tollad, magától üvölt. 
Majd rájössz, hogy jobb maszk nélkül élni, 
úgy talán befogad az anyaföld. 
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Ha jönnél 
 
A hegyeimnek bemutatnálak, 
biztosan tetszenél nekik. 
A fák ágaikkal simogatnának, 
bókokat súgna mindegyik. 
 
Hűs árnyékukba elbujtatnának, 
megóvnának naptól, széltől… 
Talán már szeretni sem hagynának, 
irigyen, nagy féltésüktől. 
 
De mikor látnák, hogy égek érted, 
engednék, hogy szeresselek, 
puha avarból ágyat vetnének, 
és kitakarnák szívemet. 
 
 

Nem lépek közelebb… 
 
Nem lépek közelebb hozzád. 
Távolról néz a bánatom. 
Lelkemet tisztára mosták 
könnyeid, édes angyalom. 
 
Lélekig meztelen vagyok. 
Állok előtted védtelen. 
Könyörületedben bízok, 
talán megbocsátasz nekem. 
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Azt mondod: nem 
 
Te azt mondod, hogy nem. 
Az igent meg rejted. 
Látom a szemedben, 
nem is kell keresned. 
Vékony a szép vállad, 
érintem, nem felel… 
A szívem van nálad, 
álmomba rejted el. 
Mosolyogsz a képen, 
te vagy a másik Nap, 
egy langymeleg réten 
sétáltunk még tegnap. 
Ma meg csak a nincs van. 
Buta kis képzavar. 
Csak suttogva halkan 
kérdezném, mit akar. 
De ő csak mosolyog, 
és válasza nincsen. 
Pedig nem nagy dolog, 
szeress szépen, kincsem. 
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Még megkeresem 
 
Csak azt érzem, hogy éget a nyár. 
Vágyat üzennek a virágok. 
De a sarkon túl senki sem vár, 
csak vibráló levegőt látok. 
 
Nem készül ölelni most senki, 
és ez a nyár sem lett ajándék. 
Ideje hát az őszbe menni, 
mert a szerelem furcsa játék. 
 
Ha nagyon várod őt, nem jön el, 
ha megtalál, lehet már mindegy. 
Madárnak másik madár felel, 
és egy új fájdalom jelen’ meg. 
 
A mosolyod nem rejt már vágyat. 
Engem cserbenhagy a szerelem. 
Ha a nyárban hiába vártam, 
őszben talán megkereshetem. 
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Csak mosolygok 
 
Lehet hogy sírni kellene, 
és nem hülyén mosolyognom? 
Ha szól bennem a gyászzene, 
illene térdre borulnom? 
 
Én csak mosolygok éhesen 
mint ’ki nem veszített semmit, 
ha belül fáj is énnekem, 
az ne érdekeljen senkit. 
 
Ezt is csak azért mondom el, 
hogy téged felbosszantsalak… 
A várás bennem vesztegel. 
Fáj. Hiába akartalak. 
 
Eldugom késed magamba, 
elrejtem minden sebemet, 
vigyorgok, ütődött bamba… 
Keresem meleg kezedet. 
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Beléd haraphatok? 
 
Akarsz engem látni? 
Csak hunyd be a szemed. 
Képzeld, hogy ölellek, 
együtt vagyok veled… 
 
Hallani vélsz engem? 
Hallgass kicsit csendet. 
Képzeld a hangomat, 
halld, cseppet sem reszket. 
 
Érintenél engem? 
Megfognád a kezem? 
Hideget érint’nél, 
hiányod szenvedem. 
 
Engemet akarsz-e? 
Így, ahogy vagyok, 
szereleméhesen… 
Beléd haraphatok? 
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Sárkányfog 
 
Nem bízom rád magam. 
Kezedből kihullok. 
Elalszom ágyadban, 
rémekről álmodok. 
 
Buta kis hazugság, 
vigyorgó káröröm. 
Leköpött barátság. 
Utánam vízözön. 
 
Nézlek, és nevetek. 
Hogy ki vagy, nem tudom. 
Lehet, hogy szeretlek? 
Vallani nem fogom. 
 
Elfogyott az arcod, 
megfakult minden kép, 
magadra varratott 
tetovált rózsa, szép. 
 
A rózsa nem illik, 
bokádra édesem, 
sárkányfog sarjadzik, 
szívedben éhesen. 
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Eredendő bűn 
 
Életet mondok, 
vagy halált. 
A feltámadást 
kihagyom a sorból, 
bűneim hosszú 
listáját se mondom, 
mert büntetésemet 
magamban hordom. 
Reggelenként arra 
ébredek, hogy 
szaporodtak a bűn-jelek, 
hogy lelkem 64 éve 
már, hogy nem hófehér. 
De bűnöm minden 
jósággal felér, 
mert ember vagyok. 
Aki nem lehet bűntelen, 
mondják. Egy ősöm 
tiltott almát szakított 
egy Édenkert nevű helyen. 
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Lelkemben hordom 
 
Egykor én kisfiú voltam, 
és kinőttem minden cipőt. 
Elsirattam már magamban, 
a régen elmúlt időt… 
Én szégyelltem szegénységem! 
Kérésem is halk volt, árva. 
Inkább elköltözött volna 
lelkem egy rebbenő nyárba. 
Őrzöm a szégyent, pedig nem 
enyém. Ilyen volt a század! 
Hogy miért fáj, azt nem tudom. 
Nincsen rá jó magyarázat. 
A mástól kapott ruhákat, 
álmomban én ma is hordom. 
Szorít a cipő, a kabát, 
lelkemben épült egy kordon. 
A szegények árvasága, 
itt él már örökké bennem, 
nyújtom kezem, ne adj semmit. 
Hagyj kicsit büszkének lennem. 
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Borús délután 
 
A felhők fölött mondják, süt a nap, 
de itt a földön szürke fenn az ég, 
fecskék fekete villáma alatt 
élet is kevés van, csak maradék. 
 
Koppan az eső ablakpárkányon. 
Szívemen kopogtat-e valaki? 
Neszek suhannak át a szobámon. 
Mulandóságot lehet hallani. 
 
Ketyeg az óra, egy vészes bomba, 
a percmutató oly’ könyörtelen. 
Koppanó esővel együtt mondja, 
lehet, hogy közel van a végtelen. 
 
Esővel együtt hullhatna könnyem 
nem sírok, inkább elmosolyodok. 
Száradni akasztom ázott ingem, 
feleségem jön, én mosogatok. 
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Hol van? 
 
A semmiből előbújik, 
egy felejtett gondolat. 
Mennyi minden is rejlik, 
koponyám csontfala alatt. 
 
Homályosulni hitt emlék, 
piros pad, és lopott csók. 
Blúz alatt pici zsemlék, 
a mohó kezembe valók. 
 
Reszkető simogatások, 
ismeretlen tájakon, 
és halk sikongatások… 
Néha róluk álmodozom. 
 
Fiatalok még a vágyak, 
de a tűz már nem lángol, 
kedves ruhádban látlak. 
Szememre hull egy könnyfátyol. 
 
Hol van az a régi, tiszta, 
és ártatlan szerelem? 
Könnyem érte felissza 
kihalt, sivatag-életem. 
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Még álom lehetsz 
 
Vadul zuhogó zöld, 
és habzó patak. 
Alattad van a föld, 
feletted meg nap. 
 
Nevess csak. Hiába 
lesz rövid a lét, 
és túl nagy az ára? 
Perc már nem elég? 
 
Kapaszkodj szavakba! 
Szemedben tenger. 
Beszéljél magadban! 
A szavad fegyver. 
 
Nevess, hisz őrült vagy! 
Hiszel, és szeretsz! 
Ha semmid sem marad, 
még álom lehetsz. 
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Mi ez a balhé? 
 
Milyen vad rohanás. 
„Lökjön fel, bassza meg!” 
Életem pattanás, 
hogy néz ki, rettenet. 
 
Csörtető vaddisznók, 
röfögő undormány, 
más dolgába túrók. 
Élet-kép tanulmány. 
 
Leköpött fényképek, 
szobron tojássárga, 
elkúrelt remények. 
A terpesz nem spárga. 
 
Röhögő mellényes, 
kezében bikacsök… 
Most még vad, fölényes. 
A szobor visszaköp. 
 
Felidézett rossz múlt, 
életre kelt szellem. 
Egy percig sem ámult. 
Ő sem egy nagy jellem. 
 
Ez itt Pannónia! 
Szittyáknak otthona. 
Hogyha jobbra nézel, 
ott neked nincs haza. 
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Isten lennék 
 
Rálelni kell a rálelhetetlenre, 
és megérteni végre a végtelent. 
Eljutni az origó közelébe, 
és megtudni azt, hogy Isten mit jelent. 
 
A magyarázatokra rátalálni, 
tisztán meglátni, hogy meddig, és hova, 
és magamat a létben elhelyezni. 
De a kívánságom lehet ostoba. 
 
Én nem akarok tudás nélkül élni, 
ha nincsen biztos pont, és kapaszkodó. 
Megfoghatatlantól sorsot remélni, 
nekem ez mindig is nyugtalanító. 
 
Nem hinni, hanem érteni szeretnék. 
Űzessek bár ki a paradicsomból. 
Ha rajtam múlik inkább Isten lennék, 
hisz bennem a teremtés vágya tombol. 
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Voltam az egyik 
 
Pici szörnyeim, 
rágnak legbelül. 
Titkolt vétkeim 
elöl elmenekül 
 
bennem az ember. 
Hátra sem nézek. 
Vétkem mint tenger, 
és torz emlékképek… 
 
Táncol az élet, 
szívemen tipor. 
Kegyetlen lépked 
át rajtam ez a kor. 
 
Remények éltek 
egykor legbelül. 
Már csak én félek, 
hogyha majd kiderül, 
 
hogy nem voltam jó. 
Ember is alig… 
Voltam az egyik, 
ki elment a falig. 
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Magamtól sem 
 
Kósza fájdalom kóborol, 
kezében nincsen semmi. 
Az ég fölöttem elborul, 
jó lenne messze menni. 
 
Szétszórta egy vad szív-vihar, 
már az összes álmokat. 
Nincs már semmi, mi felkavar. 
Éltem. Lehet, túl sokat. 
 
Világtalan az én szemem, 
és nincsen benne lélek. 
Nézném világom szenvtelen. 
Megváltásból nem kérek. 
 
Durvaságba felöltöztem, 
ruhám belül is tüskés. 
Magányommal ölelkeztem, 
nem riaszt már a kín, és 
 
megbocsátás sem marasztal. 
Saját véremen élek, 
és nem isteni malaszttal. 
Már magamtól sem félek. 
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Álom órája van 
 
Kis harang kondulás. 
Lehet hogy temetnek? 
(lélek miskárolás) 
Elmúlást keresnek. 
 
Pillanatok ülnek, 
lábamhoz mint szolgák, 
élni nem segít’nek. 
Hangtalanul mondják. 
 
Harangszó már halkult, 
– utálom a hangját – 
idő megbolondult, 
rám önti haragját. 
 
Toronyban bronzdarab, 
repedj meg hangtalan! 
Legjobb ha csend marad. 
Álom órája van. 
  



 

79 

Kellene 
 
Nem szól a fa, sem a bokor. 
Nagyot hallgatnak ők bölcsen. 
Az élet vidám, vagy komor, 
nagyon sokszínű az Isten… 
 
Ki tudja mikor, mit akar, 
a sors kedve szerint rángat, 
minden sebet húsig vakar. 
Ezért nincs bennem alázat! 
 
Mindegy, hogy rossz, vagy jó vagyok, 
mert egyformán csal a mérce. 
Győznek mindig az „okosok”. 
Feladjak mindent? Vagy mégse? 
 
Mert nem lehet mindegy minden! 
Bár tapogatózva élek. 
Kellene, hogy rám tekintsen 
vagy Isten, vagy érző lélek. 
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Álmomban 
 
Mesélj nekem, mert érdekel. 
Mondd el, milyen az a szél, 
ha szoknyád alá térdepel, 
és vad vágyakról beszél. 
 
Mondd el, milyen a napsütés, 
lágyan érinti melled, 
hideg jég eperszemen, és 
kéj önti el a tested… 
 
Meséld el minden szép titkod, 
legalább álmodozzam, 
milyen lehet együtt veled…? 
Elgondolkodom hosszan. 
 
Ölelhetnélek szél helyett, 
és lehetnék jégkocka. 
Vágyadat én ébreszthetném. 
Enyém lennél, álmomba’. 
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Csillagokat virágzott 
 
Csillagokat virágzott ma az ég, 
mint eddig is majdnem minden este. 
Percek meg csak telnek, jó lenne még 
ha valaki újra megkeresne. 
 
Az én küklopsz szemű Pegazusom, 
a szemén van vagy négy dioptria, 
nem látja honnan bennem az iszony, 
ami felhőt húz rám ma éjszaka. 
 
Kőről kőre ugrálok most egyre, 
könnypatak folyik a talpam alatt. 
Láb nélkül is felmásznék a hegyre, 
ha várna ott egy boldog pillanat. 
 
Fárasztó már e vágyjáték nekem. 
Kerülgetnem kell tüskés ágakat. 
Egy pillanatig tart a kegyelem. 
Bennem utána üresség marad. 
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Csúnya heg maradt 
 
Fakéregbe véstem a neved, 
és te fájtál akkor a fának. 
Már felejtettem emlékedet, 
tegnapnak hagytam, nem a mának. 
 
Sebét a kérgén vén fa őrzi, 
késemet régen eldobtam én, 
bocsánatát most tőle kéri. 
Fa barátjától öreg legény. 
 
Ifjan izzva nem értettem meg, 
a szerelem vajon hogy fájhat? 
Kezem véset neveden remeg, 
és elborít egy régi bánat. 
 
Szerelem elszállt nagyon régen. 
Fakéreg seb őrzi emléked, 
és nem gyógyíthatom meg szépen… 
Nem ejtek már könnyet sem érted. 
 
Minek kellett a fát bántani? 
Szerelem elszállt, bánat fakadt. 
Kár volt a kérgét lehántani, 
mindkettőnkön csúnya heg maradt. 
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Esti csendben 
 
Színesre festett fenn az ég, 
legyint a szél, és elszökik. 
Egy pillantás sosem elég. 
A holdba nézhetsz, nem vakít. 
 
Esti csendben faág reccsen, 
titokzatos a mély sötét, 
titkot lesni lenne kedvem, 
bejárni mesék erdejét. 
 
Öreg bükk mellé leülni, 
hátam nekitámasztani, 
bölcs susogását hallgatni, 
neki mindent bevallani. 
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Neked 
 

Minden nap nagyon messze vagy, 
nekem minden nap hiányzol. 
Kezedben nincs simogatás, 
gyerekként szívemmel játszol. 
 
Elvetted tőlem testedet, 
szerelmed semmivé fogyott; 
Mondd miért tetted ezt énvelem? 
Mondjál egyetlen jó okot. 
 
Néha érzem, szeretsz talán, 
de zárva a szád a számon, 
kezedtől a simogatást, 
csak azért kapom, hogy fájjon. 
 
Ölelésed egy kincs nekem, 
hiszen olyan ritkán adod. 
Emlékek közt tartogatom, 
amíg majd újat nem kapok. 
 
Nagyon fáj szeretni téged! 
Közel vagy, mégis messzire 
kerültél tőlem, te kedves. 
Világom másik szélire. 
 
Kezem kutatva nyúl feléd, 
talán majd egyszer megfogod. 
Átölelsz vágyak idején, 
azután meg is halhatok. 
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Esendő vers 
 
Lágyan ívelő útkanyar, 
ami mögötte van, titok. 
Engem a titok nem zavar, 
mert egy felfedező vagyok. 
 
Kanyar után újabb kanyar, 
tudod, végtelen az erdő… 
Ne legyél versemtől fanyar, 
a költő bizony esendő. 
 
Időzített akna szavak, 
velük játszik, mint egy gyermek, 
amik szívben robbanhatnak… 
Ilyet tesz? Nem kap kegyelmet! 
 
Lágyan ívelő útkanyar. 
Mögötte a mély titok van. 
Mondj nekem jó rímet hamar! 
Elakadt bennem a dallam. 
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Pihenni vágyom 
 

Siralom házban a gyilkos, 
járkálok körbe, meg körbe. 
Neve nincs fájdalom mardos, 
és átokkal vagyok verve. 
 

Azt kapom amit érdemlek, 
bár én nem tehetek róla, 
nem kérek én már kegyelmet, 
mert ilyen vagyok régóta. 
 

Életem elszállt, mint a füst. 
Bántottam, bántottak mások. 
Mindig akadt Júdás ezüst, 
és sok gúnyos árulások. 
 

Keményedett bennem az én. 
Hitemből nem maradt semmi. 
Szerettem én az elején, 
azt hittem elég lesz annyi. 
 

De megcsaltam, és csalattam, 
bár adtam, és kaptam sebet, 
idealista maradtam, 
amíg az lennem lehetett. 
 

Elfogyott belőlem a jó, 
és kemény, goromba lettem. 
Bárkibe beleharapó. 
Elfelejtem, hogy szerettem 
 

egykor vakon, és boldogan… 
Most kerül éjjel az álom. 
Örömöm is mind odavan, 
pihenni, pihenni vágyom. 
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Vigasz 
 
Láttam a tengert. Talán kék volt. 
Hullámzása hányingert keltő. 
Fölötte lógott piszkos égbolt, 
csillagot fedett szürke felhő. 
 
A fák csak bölcsen bólogattak, 
mint akiknek már minden mindegy, 
levelet adtak zúgó habnak, 
és lassan el is csendesedtek. 
 
Bizonytalan, toporgó idő, 
vetített élettelen jelent, 
és a hidegen porzó eső, 
hűtötte a mindig féktelent, 
 
a lélektelenül rombolót… 
Feketére festve a nappal, 
és az árvaságba megbújót, 
tovább űzték bomlott haraggal… 
 
Mert felborult most minden körül, 
nyomokban láthatunk életet. 
Meghasonlott kívül, és belül, 
amit ti életnek hittetek. 
 
Ha egyszer megszólal valaki, 
a hangja majd halk lesz, és kemény. 
Lelkét palástként ránk teríti, 
alatta melegszik a remény. 
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Hajnalok fia 
 
Homályos hajnalok fia, 
felébred bennem a fény, 
és eltűnik az éjszaka. 
Tudom mennyi a remény? 
 
Idő porlaszt nagy köveket, 
az élet is szétmállik. 
Hajnalok fia lehetek, 
egy újabb éjszakáig. 
 
Arcomon kényszerű mosoly. 
Egy levél billegve hull le,  
de az élet nem komoly. 
Levél, virág, nem tanul, 
 
nincs neki másik élete. 
Hajnalonként meglesem, 
hogy vajon feltámadok-e? 
Ez nem ismert lételem. 
 
Titok övezi most a fényt, 
a hajnalok imádják, 
és a fekete televényt, 
fénylő testemre hányják. 
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Válaszom 
 
A gézengúz magányt magam választottam, 
ez szabadságom egyetlen záloga. 
Másra csak igen ritkán támaszkodtam, 
mert barátnak hitt lett a mostoha… 
 
Elszámolok én magammal bármikor, 
tudom, utólag is, mit rontottam el. 
Sok hibát felhalmozott bennem a kor. 
Létezik ember ki mindig megfelel? 
 
Lehet, van kérdésed ezernyi hozzám, 
de nekem csak mindig egy a válaszom. 
A gyengét bántani sohasem hagynám, 
és lépcsőként léphetnek a vállamon, 
 
új remények felé. Vagy ha pusztulunk, 
hát velük akarok én is pusztulni. 
Az árvával egybefűzött a sorsunk, 
mert mindig is velük akartam élni. 
 
Nem kell nekem a szép szószaporítás! 
Költői szavak itt nem segítenek. 
A szépség tavába való gázolás, 
szennyessé teheti a tiszta vizet. 
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Nyár végi számvetés 
 
Valahol itt sompolyog az ősz, 
fakóvá tesz zöldet a fákon. 
A múlt nyárral elmúlt valami, 
akartam, az emlék ne fájjon. 
 
Napsütésből oly kevés jutott. 
Bennem sötét zugok maradtak. 
Elrejtőzve élt ott valami, 
éltek fészkei vad haragnak. 
 
Nekem nyugalom alig jutott, 
én tettem magammal jól tudom. 
Nem lapítottam csendben, nyugodt 
vizeken nem úszott csónakom. 
 
Kiálltam én: „Ide lőjetek!” 
Szavamból a konok dac sütött. 
Mondtam, hogy nem félek tőletek. 
Magány velem szerződést kötött, 
 
hogy nem hagy el, mindig velem lesz… 
Nekem fájjon, másnak senkinek. 
Így vívtam harcot szélmalommal, 
és már nem is értem, hogy minek. 
 
Ősz jön, és nagyon fáradt vagyok, 
és már harcolni sem akarok. 
Hiábavaló volt a szavam, 
és legjobb, ha nyugton maradok. 
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Élvezni fák vörös sárgáját, 
ez kell nekem, cseppnyi nyugalom. 
Nem bánni mi lesz a világgal, 
legyen másé harc, és fájdalom. 
 
Ez a világ nem enyém régen, 
minek törjem érte magamat? 
Majd ifjak harcolnak helyettem. 
Kútba súgom a haragomat. 
 
 

Valaki itt felejtett 
 
Minden álmomat színesre festem, 
hiába tettem, sötét lett minden. 
Könnyemet szemhéjam mögé rejtem, 
és magyarázom, hogy minden rendben. 
 
Csak valaki itt felejtett engem, 
mint egy esernyőt a parki padon, 
és nem mondta el, hogy kell szeretnem… 
Azt, hogy kicsit nem lehet, csak nagyon. 
 
Öreg vagyok, de mégis gyerek még, 
aki üldögél, csodára várva, 
de itt köröz már a néma nem-lét, 
és olyan mintha az is rám várna. 
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Esik 
 
Mindig csak kopog, és kopog, 
víz ömlik az ablakpárkányon. 
Reménytelen. Esik, zuhog, 
de én már többet azt sem bánom, 
ha már örökké esni fog. 
 
Sír az ég, mondom én gyáván 
pedig az eső sohasem könny. 
Szégyellem. Maradtam árván, 
uralkodik rajtam a közöny. 
A sarkon a semmi vár rám. 
 
Makacs vagyok, és önfejű. 
Ne parancsoljon nekem senki! 
Azt hittem olyan egyszerű 
e világban embernek lenni, 
hogy lelkem jó, és gyönyörű… 
 
De már látom, semmim sincsen. 
Aki becsapott, magam vagyok. 
Nem lakott bennem a minden, 
és jobban teszem, ha hallgatok. 
Elfecséreltem a kincsem. 
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A bohóc dolga 
 
Szomorú bohóc, arcán 
csak festékből van a könny, 
és megöli a lelkét, 
minden egykedvű közöny. 
 
Ugrál, és bukfencezik. 
Esetlen, csetlik, botlik. 
Vödör vízzel leöntik, 
ő akkor sem haragszik. 
 
Hideg a víz, az élet, 
és kemény lett a porond. 
Reggel ha sírva ébred, 
csak legyint, hogy semmi gond. 
 
Ő mosolyogva játszik. 
Szemében könny, nem festett. 
Nézőtérről nem látszik, 
vele a kín nevetett. 
 
A nézőt nem érdekli, 
egy bohóc bánata sem… 
Szeretne jót nevetni, 
ha fáj is, az életen. 
  



 

94 

Múlt és jelen 
 
Koppant a léptünk az utca kövén, 
mint árnyék követ most engem az emlék. 
Régmúlt szerelmek szép idején, 
elérhetőnek tűnt az öröklét. 
 
Idő csak baktatott méla derűvel, 
és játszani hívott engem a tested. 
Játszottam én a kéj hegedűvel, 
a szívem most is hogy belereszket. 
 
Erósz pajzsa mögé ha bebújtam, 
nem bántott az élet, éltem a vágynak. 
Ma már csak emlék gyönyörű múltam, 
kik rám néznek, már csak egy vénembert látnak. 
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Nem a vas vérzik 
 
Nem vas ami vérzik! 
Csak rozsdalé csorog. 
Halk neszek röppennek, 
mint szelíd angyalok. 
 
A dübörgés halott, 
a forróság kihűlt, 
a kemence fala, 
már régen összedűlt… 
 
Árnyak, és emlékek 
őrzik a régmúltat, 
időmosodában, 
lassan megfakulnak. 
 
Gázláng rág éhesen, 
masszív vasgerendát, 
darabolja bőszen, 
a munkások álmát. 
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remény horizont 
 
test festett lélek 
tetovált szív 
hullámzó ívek 
valami hív 
lábszagos élet 
szerény a lét 
csak egyet lépek 
lehet feléd 
melegíts fázom 
testtel takarj 
meleg öledtől 
el ne zavarj 
melledhez nyúlok 
bimbód kemény 
ha te is vágysz rám 
van még remény 
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Választásaid 
 
A földről csak a horizontig láthatsz. 
Emelkedj föl a nagy hegyek fölé. 
Mondj búcsút a kiégett pusztaságnak, 
felhőket habzsolj, rakd magad köré! 
 
Faragd a fényt, és fújd szét a sötétet! 
Maradj magadra mindenek felett! 
Röhögj, amikor a buzgó kretének, 
koholt vádakkal bekerítenek. 
 
Érezd karodban a pusztító erőt, 
vagy süllyedj bele híg, bűzlő sárba. 
Éjjel forogva gyűröd a lepedőt? 
Gondold azt, hogy csak magad vagy árva. 
 
Csak te magad élsz a Földön, egyedül. 
Nincsen körötted se ember, se Isten. 
Vetélt vágyad füledbe dalt hegedül. 
Ki téged megmentsen, már az sincsen. 
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Képeslap 
 
Tükörsima volt a víz, de felsebezte, 
habzó fehér utat vágva magának, 
gyors motorcsónak gyönyörű karcsú teste, 
és része lett ő is a vén Dunának. 
 
Hidaktól, hidakig ível a tekintet,  
néma a folyó, és néma a sirály… 
Erre Pest, arra Buda, a Margit sziget, 
és fenn a várban (talán) nem él király. 
 
Fotók lopnak tájból mozdulatlan képet, 
a pillanat így lesz egyszerre örök. 
Látom a Bazilika tornyát, és tépett 
nemzeti zászlót rozzant bérház fölött. 
 
Autók, lámpák. Kevés aprópénz csörög. 
Elveszett már a gyermeki ámulat. 
Mert lent a parton elhagyottan lődörög, 
egy szakadt ruhás, és borostás alak. 
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Szelíd farkasok 
 
Ordas indulat fojt meg bennünket, 
a kések maguktól élesednek. 
Nyomjuk ki villámló vad szemünket. 
Legyünk a farkasnál kedvesebbek. 
 
Mosolyogjunk a vicsorgás helyett, 
kezünk simogasson, és ne üssön. 
Legyünk szelídek, és ne hevesek. 
Lelkeket melegítsünk tüzünkön. 
 
Bár szabadnak mondom én magamat, 
szelíd farkasok lelkemet eszik. 
– Szeretni kellene. Szép feladat. 
De vaddá válik bennem mindegyik. 
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Nélküled érkezem 
 
Halkan szólj kedves. Szelíden, szépen. 
Fénnyel kerít’lek, és öleléssel. 
És ne kiabálj rám semmiképpen! 
Tartozom neked egy nevetéssel. 
 
Viccet mesélek, egy sikamlósat. 
Kezedért nyúlok én nagy merészen. 
Sorolnék alternatív valókat, 
de én sem értem mindet egészen. 
 
Hova vezet ez a sehova út? 
Tüskés, és olyan fájón tétova… 
És fegyver nélkül nyerni háborút 
nem sikerült még senkinek, soha. 
 
Mert háború ez! Egy gerillaharc, 
ahol nem lehet senki sem nyertes! 
Bele van kódolva mind a kudarc, 
ha nyersz, akkor én maradok vesztes. 
 
Szíveink régen birokra keltek, 
de ez a harc, hidd el, nem kell nekem. 
Nekem távoli partok jeleztek, 
ahova majd nélküled érkezem. 
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Legyél szabad 
 
Legyél egyszerű! 
A pillanat egyszeri. 
Minek variálni 
meri, vagy nem meri. 
 
Utánad lép a gond. 
Súg valamit. 
Tiéd a porond, 
bukni megtanít. 
 
Mosolyogj mintha… 
Szép az élet? 
Nem! Mondhatja. 
Részed kéred? 
 
Megkaphatod, 
sőt már tiéd. 
Berúghatod 
az ajtót. Miért? 
 
Szép szavak 
nem segítenek, 
legyél szabad, 
mint egy gyerek. 
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Koldussors 
 
Csak néznek, néznek, nem látnak, 
pedig ember lennél te is. 
Olyan vagy, mint a nagy átlag. 
Szelíd, és cseppet sem hamis. 
 
Csak néhány forintot koldulsz, 
tenyered felénk kinyújtva, 
a szépnek utánafordulsz. 
De mert kis kenyér maradt ma 
 
este, el-elgondolkodol. 
Milyen lehet sütit enni, 
és nőt ölelni valahol. 
Amíg még lehet szeretni. 
 
Sorsod ketrece körbezárt, 
és nincs napfényes út neked. 
Vigyázz, a kannás bor megárt, 
de legalább felejtheted, 
 
hogy megkérdezd, ha van még kit. 
Halott anyádat, a szegényt. 
Hogy miért is nem hagyott itt 
veled, egy csipetnyi reményt. 
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Szeretném most is 
 
Megkeresem azt a padot, 
ahol ültem elbűvölten. 
Keresem, mit álmom hagyott, 
hol vártalak vággyal telten. 
 
Megérkeztél, szoknyád lebbent, 
melled rezzent a blúz alatt, 
lélegzetem szaporább lett, 
mert nagyon megkívántalak. 
 
Csókra nyújtottad a szádat, 
szemedben vágyad csillogott, 
elindultunk, rövid az út, 
és egy ágy várt bennünket ott. 
 
Édes testedet öleltem, 
csókoltam minden részedet, 
leheleted lélegeztem, 
egymásban éltünk, úgy lehet… 
 
De azóta évek teltek. 
Pad, és a kedves együttlét 
szívemben emlékké lettek. 
Egy örök életű álomkép, 
 
hogy egykor én is szerettem, 
szerettek engem is sokan. 
De őt sohasem felejtem. 
Szeretném most is, boldogan. 
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Vagyok 
 
Meztelen vagyok a csontig, 
és nagyon védtelen. 
Látszódni szeretnék mindig, 
mert élni kell nekem. 
 
Mellemről letépem ingem: 
Na ide lőjetek! 
Akad aki szeret engem, 
és megpihenhetek. 
 
Talán már nem bánt ma senki, 
nyugodtan alszom el. 
Álmomat egy ördög őrzi, 
és mennyben kelek fel. 
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Ajánlat 
 
Legyél a kedvesem, 
ne számíts semmire, 
legyél rabom nekem, 
ne hallgass senkire! 
 
Bilincsed rád rakom, 
tűrjél türelmesen, 
bírd el a bánatom, 
szenvedjél lelkesen. 
 
Vidd a fél életem, 
a gyenge válladon. 
Rabnak nincs kegyelem, 
egyszer mind rád hagyom. 
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Valahogy lesz 
 
Szavak a semmiben szállnak. 
Céltalan a vízcsobogás. 
Fák tehetetlenül állnak, 
és jobb lenne valami más. 
 
Keskeny völgy, keserű emlék. 
Nem tágul már a horizont. 
Fák közül rám les a nem-lét: 
Lám itt közelít egy bolond. 
 
Tétova mozdulattal int. 
Már minden mindegy az ősznek. 
Virágok kinőnek megint, 
újra lepkék kergetőznek. 
 
Nap melegíti a hátam. 
Énekelgetnek a bokrok. 
Elásom maradék vágyam, 
és halk káromkodást mondok. 
 
Rám települtek az évek. 
Hallom az idő hogy perceg. 
Mert eleven szú az élet, 
és felzabálja a percet. 
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Alkonyat 
 
Ég alja vörös, gyönyörű. 
Tüzet rakott az Isten. 
Elveszni olyan egyszerű, 
csak szemem ne tekintsen 
 
semminek sem a mélyére. 
A látszat elvarázsol. 
Nem jut az alkony a végére, 
felfal a lét magától. 
 
Örvény ha lehúz a mélybe, 
nem elég úszni tudni, 
előled te kemény élet, 
jó lenne messzi futni. 
 
Ég alja vörös, gyönyörű. 
Tüzet rakott az Isten. 
Elveszni olyan egyszerű, 
hogy a szemem se rezzen. 
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Éljek benned 
 
Kit látsz kedves, ha rám nézel? 
A szememben mit látsz te, mondd? 
Vajon hány álmot becézel? 
Mondod-e, hogy szegény bolond? 
 
Lelkemben a vágyott élet 
sok eltékozolt alkalom… 
Nem keresek már mentséget, 
a múltamat hátrahagyom. 
 
Üres szemem élet kútja, 
nézz bele mélyen, angyalom! 
Nem kezdhetek semmit újra, 
az emléket majd itt hagyom. 
 
Forgatod mint Rubik kockát: 
„Minek nekem e furcsa lom?” 
Ingerülten földhöz vágod, 
vagy úgy döntesz: „Ezt eldobom.” 
 
Bármit teszel, mindegy nekem, 
nem várlak egy felhőn ülve, 
most szeressél, ha kérhetem, 
éljek benned elrejtőzve. 
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Az Isten elbújt 
 
A megváltás régen elfogyott, 
szánakozva néz ránk az Isten. 
Nem ilyen világot álmodott, 
nincsen miért minket szeressen. 
 
Elfordul, és a távolba néz, 
mindenhol csak elrontott munka. 
Istennek lenni bizony nehéz, 
ezért hagyott minket magunkra. 
 
Teremtés büszke koronája, 
vagy az evolúció csúcsa? 
Az Isten elrontott munkája, 
egy embernek nevezett ócska 
 
sejthalmaz, már elrontva végleg. 
Kereshet majd egy csendes zugot, 
ahol még kicsit éldegélhet, 
mert életéből annyi jutott, 
 
hogy kérve nézhet fel az égre, 
de ott csak kósza felhőket lát. 
Az Isten elbújt szégyenébe, 
ránk hagyva a pária sorsát. 
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Ne mondd 
 
A bőröd sima, és meleg. 
Veszélyes minden mozdulat. 
Csapdába csalva elveszett, 
ami belőlem megmaradt, 
 
a szelíd, érző férfiből… 
Vad vágy tombol, és elragad, 
lovag a mesének bedől, 
és vágya egy parázsdarab, 
 
mely hordja tűz ígéretét. 
A szavadra majd felizzik, 
tüzes zsarátot szórva szét, 
és ezután el nem alszik. 
 
Locsolhatod könnyeiddel, 
csak jobban ég, csak jobban ég! 
Számolj el az életeddel, 
ne mondd, hogy elég már, elég! 
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Csak odabújnék  
 
Mindig rossz pillanat ölel, 
mikor néma csendben lépek, 
simogatásod nem kelt fel, 
magamban vacogva félek. 
 
Nekem a csend a börtönöm, 
és egyszerre menedékem. 
Magányban soha sincs öröm, 
szakadék szélén a létem. 
 
Lépnem kellene tefeléd, 
de a mozdulat hiányzik… 
Lehet félre is értenéd, 
és feszülnél pattanásig. 
 
Nem a harc kell már énnekem, 
csak meleg testedhez bújnék, 
melledre tenném bús fejem, 
és nyugalmat így tanulnék. 
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Kohászének 
 
Utolsó szívverést kongatnak, 
vissza a magas betonfalak, 
vízcseppek hangja puskalövés, 
időre, létre, került lakat. 
 
Savanyú a vaspor a számban, 
dübörgő csendben idő megállt. 
Vagyok egy kihalt pusztaságban, 
és minden emlékem megtalált. 
 
Mert csak emlékben látom, hallom, 
hogy alakít gép izzó acélt. 
Árnyék mozdul a csarnok mélyén… 
Hozzám a gép már régen beszélt. 
 
Képzeletem játszik, hisz csend van. 
Bojsznin a kalapács nem csörög. 
Nem hív így darut a forrasztár, 
a fürge henger már nem pörög. 
 
És csendben, halkan, felnő a gaz 
az életünk romjai fölött, 
és keservünkre nincsen vigasz. 
Szívünk a gépekkel költözött. 
 
 
 
(bojszni = acél fogótüske a darufogóban) 
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Mi is a lényeg? 
 
Betonba öntött alakzat, 
nehézre festett tollpihe, 
mindenkit látszat igazgat, 
nagy kérdés az, hogy hiszed-e? 
 
A kő a vízben elmerül, 
mindenható a fizika, 
elveszett lelked megkerül, 
többet már nem hagyod oda. 
 
Mosolyod fogcsikorgatás, 
pattant zománc a lábason. 
A szegény épp sírgödröt ás, 
arcán a halál átoson. 
 
Most lett nehéz az éjszaka! 
A csillagok sem fénylenek. 
Ballag egy ember egymaga, 
megfejtené az életet. 
 
Hiábavaló félelem. 
Senkit sem bánt a fekete. 
Nem fogja fel az értelem, 
hogy mi életünk lényege. 
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Dúdold halkan 
 
Látom a kerítéseket, 
zárt ajtót, néptelen utcát, 
az elfordított fejeket. 
Járok minden nap Canossát. 
 
Magas hegyek körülöttem, 
én falak közé beszorultam. 
Szabadságért könyörögtem, 
de csak a rabságot kaptam. 
 
Most adok teli marékkal. 
Szétosztom utolsó kincsem. 
Szavam száll egy buborékkal, 
elpattan, ha megérintem. 
 
Valamiből lehet semmi? 
Lágy burokban él az idő. 
Sajnos nem elég csak lenni. 
Szavamból az élet kinő. 
 
Dúdold hát magadban, halkan, 
mint egy szép szent ráolvasást. 
Élet van a szavaimban, 
talán tesz egy végső csodát. 
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Gondolattöredék 
 
Ha átlátszó lesz majd, mint az üveg 
síkos, és nem fog a kréta rajta, 
a törvényeinket ki jegyzi meg, 
akad majd olyan, aki betartja? 
 
Szabadságvágy egészen zsigerig…, 
és forró vér éget ki ereket. 
Talán van olyan út, mi hazavisz, 
csak senki nem tudja, az hol lehet. 
 
Törött cserépen járunk mezítláb. 
Tövisek között vagyunk védtelen, 
de valami védhetne legalább, 
ha beszippant minket a végtelen. 
 
Menjünk együtt vágyakat keresni, 
törjünk be, öljünk, öleljünk ha kell! 
Ne hagyjunk levelet leperegni 
akkor sem, ha szirénhang énekel. 
 
Élő szív dobog halott szoborban, 
és ha majd egyszer egy nagyot dobban, 
új élet éled akkor majd benne, 
és a múlt anyag meg darabokban 
 
földre lehull, és elporlad, egyszer. 
A szívünk lepkeként elszáll tova. 
Eltűnik belőlünk minden kényszer, 
de leszállnia vajon mondd, lesz hova? 
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Minden perc  
 
Megrezzen ágon egy levél. 
Vízcsepp nő, lehullni készül. 
Morcos, vén szikla szinte él. 
Idővel mindig kibékül. 
 
Változik változhatatlan, 
kövek is elmálnak egyszer. 
Semmi sem mozdíthatatlan, 
a változás törvény, kényszer. 
 
Időt a változás méri, 
benne létünk egy pillanat. 
Minden perc életünk kéri, 
és mindig kevesebb marad. 
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Sasnak kiáltanék 
 
Csenddel kell már feleselni, 
nyelvemről a szó lekopott. 
Hangok nélkül énekelni, 
már csak a tollammal tudok. 
 
Kanyargós út végén titok, 
szétnyílhatna a szakadék. 
Szabad mezőre hogy jutok, 
ahol sasnak kiáltanék. 
 
Nyelvemről a szó lekopott, 
és a csend zárt körbe engem. 
Magamhoz így sosem jutok. 
Jobb ha szavaim felejtem. 
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Üzentek a hegyeim 
 
Hegyeim fegyelmezettek, 
nem ejtenek ők könnyeket. 
Emberek baján nevetnek, 
de téged várnak, úgy lehet. 
 
Már tavaszi tűzben égnek, 
zölddel, virággal, ékesek. 
Tó tükrébe büszkén néznek, 
remélik, veled érkezek. 
 
Parti sétányon kettesben, 
őrködő hegyeim alatt, 
talán meglátom szemedben… 
Elérkezett a pillanat. 
 
Azt, hogy mit mondok, nem tudom. 
Lehet, hogy semmit sem szólok. 
Csak meleg kezed megfogom, 
és puha kebledhez bújok. 
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Bolond beszéd (?) 
 
Fukar a szerencse, 
bőkezű a bánat, 
lelkedet keresi, 
szétrúgja a vágyad. 
 
Mosolyod vicsorgás, 
csikordul a fogad. 
Valaki gödröt ás. 
Balsorsod bólogat. 
 
Pont ilyen bolondra 
illik ez a szöveg, 
elmondod vacogva… 
Vajon ki érti meg? 
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Védtelenül 
 
Mozdulatlan bizonyosság. 
Habozva zúduló vizek. 
Ponttá váló világosság, 
semmit én már nem kérdezek. 
 
Továbblépek szánakozva. 
Megrezzen a bolond szívem… 
Itt állok most kitakarva, 
védelmed kellene nekem. 
 
Bizonytalan minden percem, 
és éjjel kőkemény az ágy… 
Ellenállni nincsen kedvem. 
Mit jelent az, hogy boldogság? 
 
Fák rügyeket kibontanak, 
kezemre száll egy hétpettyes, 
ők megújulást mondanak. 
Nem tanultam én jókedvet. 
 
Hátam a nap melegíti, 
nem változott itt semmi sem. 
Lelkemet egy dal repíti. 
Most boldog lennék? Nem hiszem! 
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Meghaltam? 
 
Virágot ültettem síromra. 
Mindenféle gyönyörűt, tarkát. 
Néztem a mélyben önmagamra, 
és láttam az idő árnyékát. 
 
Nevem a táblán nem ragyogott, 
nem volt aranyszínűre festve. 
Fejfámon víg rigó napozott, 
és már lopakodott az este. 
 
Felröppentem a fenyők fölé, 
virágot hozók mentek haza, 
rájöttem, nem vagyok senkié, 
mert torzó a lét alakzata. 
 
Nem tudom hol vagyok. Odaát? 
És föld felett, vagy a föld alatt? 
Tudom, hogy életem könnytavát 
lecsapolhatja a pillanat. 
 
Mellemhez értem, dobog szívem. 
Nagy, mély dobbanása nyugtató. 
Hiába lett látó a szemem. 
Szavam a mélyből nem hallható. 
  



 

122 

Talán az emlékekben 
 

Nem tudom mikor lettem férfi.  
Vágy, vagy felelősség tett azzá.  
Teremtődött valami régi 
bennem, és változott igazzá. 
 

Egyszer csak szívemre nehezült, 
hogy a pillangók elrepültek, 
és a szavam kővé merevült, 
mert a szerelem nem csak ünnep. 
 

Akaratlanul férfi lettem. 
Asszony, és gyerekek támasza. 
Akaratomba keményedtem, 
lelkemen szeretet lábnyoma. 
 

Néha jó lenne gyerek lenni, 
aki felelőtlen, ostoba. 
Csak önmagamnak megfelelni, 
senkire nem hallgatni, soha. 
 

Az életem már rég nem enyém, 
a szeretetért elcseréltem, 
de mégsem hiába éltem én, 
új életeket felneveltem. 
 

Mára végeztem minden dolgom, 
az utódok mind útra keltek. 
Csak magam lennék minden gondom. 
Éveim messzire repültek. 
 

Elfáradtam a harcban, lázban, 
lassan végleg pihenni térek. 
Örömet leltem alkotásban, 
emlékekben talán majd élek. 
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Betörtem 
 
Betörtem sunyin, ostobán 
életedbe. Bocsánatot 
se nagyon kérve, és talán 
hívatlanul kopogtatott 
szavam a lelked ajtaján. 
 
Tudom, soha sincs bocsánat, 
ha én tudatlanul, bután, 
pusztulni hagyom a fákat. 
Megjelenik jövőm falán, 
tévedhetetlen gyalázat. 
 
Véremmel locsolom, ha kell, 
gyenge tövét az időnek. 
Belőlem élet énekel, 
jövendő fák égig nőnek. 
Hálásan nézek égre fel. 
 
Betörtem az életedbe. 
Részed lettem, tulajdonod. 
Bút, bánatot énekelve 
felforgattam az otthonod. 
Keveset adtam cserébe. 
 
Most kókadt virágot nézek, 
sosem volt fényem megkopott, 
és bocsánatot kell kérjek. 
Miattam vagy te elhagyott. 
Nagyon halkan szólt az ének. 
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Béka lennék 
 
Ültem melletted elmerengve, 
fekete füstté váltak felhők, 
hallgattam csendet megrettenve. 
Bennem a gyerek nem lett felnőtt. 
 
Sötétben járva fütyörészek, 
és félek az ismeretlentől. 
Szemedbe hogyha belenézek 
megszédülök tekintetedtől. 
 
Szemedben mély a vágyak kútja. 
Öreg béka ülök a káván, 
ha csókolna királylány szája, 
lehet, béka maradnék gyáván. 
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Emlék Anyámról 
 
Fényképen jön felém anyám, 
a lencsébe mosolyogva… 
A kor hullámzik a haján. 
Az idő keretbe fogja. 
 
Szép arca halványul bennem, 
én hálátlan gyerek vagyok, 
hangja is elhal fülemben… 
Minden emlékem megkopott. 
 
Nekem most sírnom kellene, 
hogy róla már nem álmodok. 
Sárgult papíron a képe, 
’mit árva szemmel bámulok. 
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Géza harmonikázik 
 
Géza csak harmonikázik, 
és víg öregek dalolnak. 
A halál velük nótázik. 
Majd emlékekért lakolnak. 
 
Üvegekből sörök fogynak, 
ablak sötétült négyszöge, 
lehet, hogy nem jön a holnap. 
Nem látszik rajtuk tudják-e. 
 
Csak fújják a nótát egyre, 
imbolyog velük a szoba. 
Várnak egy egyszeri kegyre, 
hogy nyugodt lesz az éjszaka. 
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Nyomtalanul 
 
Mintha már nem is én lennék. 
Egy torzó lélek az úton. 
Egy elfecsérelt ivadék. 
Emberhez ne hasonlítson! 
 
Árnyék kontúrja élesen 
járdán végigkísér engem, 
napfény lecsap rá éhesen… 
Új árnyékot kell keresnem. 
 
Látnának engem? Nem vagyok! 
Akár ha meztelen lennék…! 
Betonon nyomot nem hagyok, 
utamat hogyha keresnéd. 
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Nyomor 
 
Befolyt a víz rozzant fal alatt, 
és dohos szagú volt az élet. 
Korhadt bútoraink mállottak, 
és elfogytak mind a remények. 
 
Szegénység, mástól levett ruha. 
Lyukas cipő szorítja lábam. 
Nem tudtam, hogy miért mostoha 
a sorsom, mert nem erre vágytam. 
 
Saját új cipő, és új ruha. 
Ne csak a lelkem legyen enyém! 
Ne legyen lenéző mosolya, 
mert rólam szól ez a költemény. 
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röviden 
 
elég az is 
aztán kevés 
kérlek lazíts 
idő bevés 
minden jelet 
kéretlenül 
fognám kezed 
ellenszegül 
benned minden 
felhőt röpít 
feléd Isten 
lehet segít 
hogy elviseld 
a hiányom 
és elképzeld 
hogy nem bánom 
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Tavasz van 
 
Hangok feszítik mellkasom. 
Ordítanék, de nem lehet. 
Rajtam a sorsom átoson, 
kellene pedig felelet, 
 
hogy mi végre, vajon meddig? 
Az elmúlás nagyon nehéz? 
Kibírja-e mondjuk keddig, 
vagy már este szívembe néz? 
 
Sokat forog rajta az ész… 
Tavasz van, rövid a szoknya. 
Bennem dobol egy víg zenész, 
könyörgöm, abba ne hagyja! 
 
Az élet szép, és süt a nap, 
asszonyom öle mint virág. 
Kinyílik nekem néhanap, 
és tesz velem még egy csodát. 
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Talán megszelídül 
 
Galambdúcomból sasok kirepültek, 
és fülemben cseng egy halkuló ének. 
Engem akár a napfény is elkerülhet, 
és meggyötörhetnek szomorú évek. 
Akkor is mindent adok én magamból, 
dúdolom dalom mint egy öreg verkli. 
Ha hallom, hogy a türelem dorombol, 
hagyom csendesen a perceket telni. 
 
Mert én annyi mindent nem mondtam még el! 
És szelíd szavam is talán hiányzik. 
Vad vijjogásra a madárdal felelt. 
Talán megszólalhat bennem a másik, 
akinek a lelke szépre van festve, 
de eddig sötét falak közt bolyongott. 
Bánat meglelte, ha nem is kereste, 
mindig keserű, vad szavakat mondott. 
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nem siratok 
 
temetetlenek bennem rég a holtak 
nem is siratom már egyiket se meg 
talán szerettem őket amíg voltak 
de sírjukhoz én már többet nem megyek 
 
mert mellemben nehéz nagy követ hordok 
utoljára egy baromságon sírtam 
emlékeim között kevés a boldog 
 
száraz a szemem csikordulva fordul 
le a föld felé mert sáros rög vagyok 
lesem fáradt és tört szememmel orvul 
hogy megint kiröhögnek a tegnapok 
 
álmaim maradtak a múlt időben 
mint régi múltban halott szeretteim 
akikért könnyem már régen nem ejtem 
 
nem érzékelem csak jelen világom 
a múlt és a jövő nem jelent semmit 
múlt idő nincsen jövőt meg kivárom 
és nem siratok rajtam kívül senkit 
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Végső tánc 
 
Fehér ruhában víg táncoslányok, 
kecsesen kígyóznak fehér karok. 
Halálosan fehér álmodások, 
és a végleg elrejtett holnapok. 
 
Zene nélkül egy belső ütemre 
toppan a láb, és röppen a szoknya. 
Fürgén taposnak rá minden szívre. 
Idő a kínokat összemossa. 
 
Fehér ruhában a táncoslányok. 
Egy toppanásuk mindig egy halál. 
Pörgésük is égzengető átok, 
táncolj velük, a kín majd megtalál. 
 
Ropják veled akár végtelenig, 
ahol téged a csend majd átölel, 
ha teljesült is álmod némelyik, 
akkor is egyedül alszol te el. 
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Valóság 
 
Nekem nem kell már az akarás! 
Túljutottam a hegygerincen. 
A múltam is már csak látomás, 
szemembe port felejtés hintsen. 
 
Értelmetlenül törtem magam. 
Győzni a legyőzhetetlenen. 
Lassan kihullt harapó fogam, 
és már mindenre azt mondom: nem. 
 
Nem vágyakozok, nem álmodok. 
Elhiszem a valóság mását. 
Utat lépteimmel taposok, 
nem kutatom titkok világát. 
 
Megfejtettem, mi rám tartozott. 
Amikor hazudtak mosolyok. 
Ha a szó bennem kést forgatott, 
magamon én ütöttem, nagyot. 
 
Nem keresek kérdésre választ. 
Zsigereimbe az igazság. 
Hazudnak, vagy gáncsolnak lábak… 
Egyetlen kincsem a valóság. 
 
Lehet, a tapasztalás hamis, 
valósághű mátrixban élek, 
de ha ez sincs, elfogy hitem is. 
Akkor már semmit sem remélek. 
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Nem tudok szállni 
 
Kezemből lepkét engedtem el. 
Könnyű röptű volt, színes. 
Ahogy elszállt nem nevettem, 
csak nyeltem a könnyeimet. 
 
Belőlem vitt el valamit, 
amit már nem pótolhatok. 
Szárnyas könnyedség álmait, 
ami voltam, de nem vagyok. 
 
Röpül virágról, faágra, 
és gondtalan, és gyönyörű! 
Nem gondol bennem a vágyra, 
szemében mindig van derű. 
 
Ő tarka, könnyed, és vidám. 
Én szomorú éji lepke. 
Az ő szemében van, „talán”. 
Engem bizonyosság lep be, 
 
hogy szállni véle nem tudok, 
messze jár a vidám nyárban, 
magamba nézve hallgatok, 
és élek a tél fagyában. 
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Csodát hinnék 
 
Szavamat az idő felülírja, 
fehér papír vakítja látó szemem, 
mintha minden meg lenne már írva. 
Béklyóba zár az elemző értelem. 
 
Csodát hinnék szívesen, örömmel, 
de számító világ vesz engem körül. 
Kapaszkodnék mesébe körömmel, 
lennék az, aki minden jónak örül. 
 
Csacska rímeken babrálok bambán, 
rímes-rémes szavak pattognak bennem, 
és mire mindet gyorsan leírnám, 
elmegy a versektől újra a kedvem. 
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Biztató 
 
Nem jön utánad senki, 
az ösvényed néptelen. 
Meg kellene pihenni. 
Nem szabad, hogy így legyen. 
 
Út a fontos, nem a cél. 
Indulj el valahova, 
és mindig úton legyél. 
Indulj el, mindegy hova. 
 
Indulj el bár egyedül, 
ha nem követ már senki. 
Légy az álmokon kívül, 
úgy lehet messzi menni. 
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Mulandóság 
 
Szél tépte öreg fatörzsek, 
és vihar gyötörte ágak, 
reccsenve földre ledőlnek, 
elszáradásukra várnak. 
 
Múlandóságnak szobrai, 
bár alattuk újak nőnek, 
és a bevégzett útjaik, 
utódokban ismétlődnek. 
 
De az ő álmuk véget ért, 
már olyan fa nem lesz többé 
ki a dőltre hasonlítana, 
és ez így lesz mindörökké. 
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Ismeretlen lány 
 
Hol vagy, te ismeretlen lány, 
aki miatt fagyott ujjam? 
Hol mosolyodból a talány, 
hol hangod, hogy újra halljam. 
 
Hol van ujjaid ágboga? 
Izzadt tenyeremben őrzöm. 
Fogaidnak fehér sora, 
és kerek melled a börtön. 
 
Hol van merész miniszoknyád, 
– combod tovább látta szemem – 
képzeletem tüzes álmát, 
én azóta sem feledem. 
 
Hol vagy, te ismeretlen lány? 
Fogd meg a kezem még egyszer! 
Ha megtalál majd a magány, 
tudom, hogy bennem öregszel. 
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Halál, és élet 
 
Harangoznak, harangoznak. 
Bronz zenére fogy az élet. 
Gyülekezőre kongatnak. 
Toronyból a denevérek, 
 
kiröppennek céltalanul, 
nem érkezett még az este, 
tesznek egy kört hangtalanul, 
tűnnek torony sötétjébe. 
 
Halál ágyán álmok szállnak. 
Egy kongatás, egy lélegzet… 
Akik a túlpartra vágynak, 
harangzúgásra mehetnek. 
 
Nekem van itt dolgom elég, 
nem indulok a sötétbe. 
Megfogom a kedves kezét, 
belenézek a szemébe. 
 
Életet látok én abban, 
vágyak izzó, fehér lángját. 
Elmerülök boldogságban, 
és eloltunk minden lámpát, 
 
és nem félünk a sötétben. 
Egymást kezünk megtalálja. 
A halál meg szégyenében, 
eltűnik az éjszakába. 
  



 

141 

Séta a Garadna partján 
 
Vízben villámló vad pisztrángok. 
Fecsegve csicsereg a zúgó. 
Foltos szalamandrát is látok. 
Patakot befogadja vén tó. 
 
Hidat dőlt fák vernek fölötte, 
sárga virágok nyílnak partján. 
Keserű lapuk zöld mezeje. 
Víz mellett kanyarog a sétány. 
 
Körben a vidáman nagy hegyek, 
örökkévalóság szobrai, 
őriznek engem, amíg megyek, 
szavukat álomban hallani. 
 
Ma hétköznapi csend az úton, 
csak néha jön szembe valaki. 
Magamnak a békét tanítom, 
itt csend, üvöltést sem hallani. 
 
Burkolja vad szívemet béke, 
oly csendes, meleg, és emberi. 
Bősz harcaim hangos emléke, 
csendemet zavarni nem meri. 
 
De a kanyargó sétány végén 
dübörögve zúg, zeng a város… 
Életem fájó pengeélen. 
Darabokra esnek az álmok. 
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Csokor virággal 
 
Sápadt-szín virágok mind nekem nyílnak, 
rózsatövisek hegye énrám mutat, 
virágnyílásból ember nem tanulhat, 
magához kell ásnia alagutat. 
 
Rothadó gyökerek, és masszív kövek. 
Föld alatt engemet nedves csend gyaláz. 
Megvakult ösztönöd ha el is vezet, 
az otthonodra magad mégsem találsz. 
 
Fehérre fakult már fekete hajam. 
Mindig sáros a föld, és nagyon hideg… 
Létem szélén csak álldogálok magam, 
és nem várok semmire, nem éri meg. 
 
Rúgtam virágba, tapostam bogarat, 
de könyörtelen voltam magamhoz is. 
Most látom, hogy végül nekem mi maradt. 
Mi egyszer igaz volt, lett az mind hamis. 
 
Summája nincsen sem tettnek, sem szónak. 
Magamon hordom minden jelét, jaját. 
Hiába várom, hogy majd hozzám szólnak. 
Embernél nincsen senki sem mostohább. 
 
Én veszekedjek a mulandósággal? 
Itt a középső ujjam neked, halál! 
Megyek elé dacból csokor virággal…, 
tudom, ha keresem, ő majd nem talál. 
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Fák alatt 
 
Most rezegve zúgnak halkan, 
sápadó nyárfalevelek, 
régi nyaram ugyan hol van… 
Emlékek, múló életek. 
 
Barátok, és ellenségek 
eltűntek, szelíddé értek. 
Fakultak mint régi képek, 
nem szeretnek, nem is ölnek. 
 
Magányom hideg takaró, 
és a könnyeimtől nedves. 
Elbújni benne mégis jó, 
bár a lelkem ritkán csendes, 
 
mert vihar dúl benne, érted, 
te kegyetlen, és közömbös, 
de mégis olyan szép élet. 
Kötődöm, mint mag a röghöz. 
 
Kedves arcok, és szerelmek, 
és Bükköm sárga lombjai, 
életre igent felelnek. 
Fák között várhat valaki. 
 
Talán felejtett, kedves árny. 
Talán csak egy szép gondolat. 
Talán a csendes vén magány. 
Talán én vagyok a fák alatt. 
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Tündérem 
 
Nem pergetett virágmagot. 
Nem találtam a nyomát. 
Nem nőtt virág hosszú sorban 
megmutatni otthonát. 
 
Mezítláb sétált a réten, 
nem hajlott fű alatta, 
tündérként tűnt az erdőbe, 
fájt a szívem miatta. 
 
Most is látom karcsúságát, 
lenge, büszke termetét. 
Álmaim sok szép virágát 
kis kacsója szórta szét. 
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Végső tánc 
 
Édes testek nyíltak ki nekem, 
és nedves szájak adtak csókot. 
Felém tárultak féltett titkok, 
és térdre rogyva lettem boldog. 
 
Elcsendesedett bennem a vágy, 
kezem kedves emléket simít, 
vetített álmoknak képsorát, 
az emlékezet körbekerít. 
 
Még egyszer utoljára vágyom, 
magamban a perzselő vad tüzet! 
Ha hamuvá éget ez álmom, 
akkor is még egyszer vétkezek! 
 
Társat keresek végső tánchoz, 
tűzbe ugranánk mi, párosan. 
Szívünket adnánk a parázshoz, 
és együtt égnénk el vágytalan. 
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Végül 
 
Sugaras fényű a villanás, 
kés élen sétál a pillanat. 
Nem él a perc percig sem talán, 
nem láthatod időd hogy halad. 
 
Elhomályosult színek mélyén, 
mindig csak a fekete lángol, 
bamba homokszemek peregnek, 
felejtés szürke ruhájából. 
 
Az élet hóhéra az idő, 
és percenként gyilkol meg téged. 
Halott sejtekből lett szemfedő, 
takarja estéden a tested. 
 
Koptat régen a múló élet, 
kövesült vázad ami marad. 
Papírra írt régi soraid, 
mint a ki nem mondott gondolat 
 
eltűnnek, és marad a vázad. 
Mulandóságod fehér szobra, 
amit kövér, lázasan nyüzsgő, 
kukacok rágnak csont csupaszra. 
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Hullámokon 
 
Ő felépít, és lerombol, 
felemel, és a földre vet. 
Néha fülembe dorombol. 
Vagy szenvedésemen nevet. 
 
Neki sokszor az egyre megy, 
hogy megüt, vagy megsimogat. 
Van, hogy a karomért remeg. 
Majd ellök egy fél perc alatt. 
 
Ha sír, lehetek vigasza. 
Felitathatom a könnyét. 
Lehetek mindennek oka, 
és hajolhatok meg hétrét. 
 
Mint a bolond tavasz olyan, 
akár így, az ősz idején, 
ha hangulathulláma van, 
én ott ülök a tetején. 
 
Hol feldob, hol a mélybe vet, 
és tűröm mosolyogva. 
Egyetlen díj, ha rám nevet 
szeretve, és nem goromba. 
 
Megelégszem én ennyivel, 
csak mellette ott lehessek. 
Tűröm szeszélyét lelkesen, 
csak szeressen, és szeressek. 
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Végítéletféle 
 
Figyelem a világ érverését, 
a halkuló ütemű dob szavát. 
Ember folyton kiégő vetését, 
mulandóságnak undok dohszagát. 
 
Véges jövőnknek végzetes titkát. 
Fenyegetőn villognak csillagok. 
Majd mindannyiunknak megmutatják 
azt az utolsó, rettentő napot… 
 
Amit majd nem követ többé másik, 
akkor az idő is megáll talán. 
Isten elfordul, egy nagyot ásít, 
unottan babrál egy molekulán. 
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Parabola 
 
Ha írok nem marad nekem semmi. 
Betűkbe kódolva papíron röhög. 
Üresedve pokolra kell menni… 
Ki hallja meg azt, ha a bolha köhög? 
 
Bennem a szavak dallammá válnak, 
de nem érzékeli azt a fül soha. 
Csak fekete sorok kiabálnak  
hangtalanul. Ez nem a torok szava. 
 
Elmutogatnám activityzve. 
Szemem a távolra régen nem tekint. 
Eljátszanám életem kicsibe, 
és elbuknám az előadást megint. 
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Arcom 
 
Arcom tenyerembe rejtem, 
Nincs itt már semmi irgalom. 
Nem bújhatok, nem felejtem, 
hogy élni néha borzalom. 
 
Nézek magamba. Néma csend. 
Tágas üresség lett a lét. 
Semmivel játszik most a rend, 
üres szemmel néz szerteszét. 
 
Nincs harmónia. Disszonáns  
lett minden hang, és minden szín. 
Köröttem minden arrogáns, 
és létezik a néma kín… 
 
Engemet szürkeség borít. 
Nem virít, rothad a világ. 
Versemnek gyenge hangjait 
orkánnak kell vinni tovább. 
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Halomba 
 
Az idő vastagon lerakódik 
ahogy megyünk, sárként a cipőnkre. 
Nehéz koloncot cipel a lábunk, 
elfáradtunk már a jövendőnkre. 
 
Nincsen visszaút, és újrakezdés, 
és a hibák már nem javíthatók… 
Lepattogott rólunk minden festék, 
a csupasz lelkünk olyan megszokott. 
 
Múlt megszült bennünket a jelennek, 
köldökzsinór lett az emlékezet, 
és ködös álmainkból jeleznek, 
értünk kinyúló fehér csontkezek. 
 
Pókháló ragadt a vad hajunkba, 
és nem tudja cibálni már a szél… 
Reszkető kézzel rakjuk halomba 
ami megmaradt, és rólunk beszél. 
  



 

152 

Talán van remény 
 

Elégedetten nyújtózkodom, 
vigyorgok mint egy elmebeteg. 
Önvédelemből lazít lelkem. 
Gyógyítja be a nyitott sebet. 
 

Mosolygok én, mint egy töklámpa – 
Közben meg mocsokban gázolok, 
és úgy teszek mintha jó volna… 
Bennem most egy lélekfény ragyog. 
 

Egy pillanatnyi a nyugalom,  
csak amíg naivan azt hiszem, 
hogy sokáig ábrándozhatok, 
de fájdalmam újra itt terem. 
 

Tárva van a jövő ajtaja, 
a rejtett aknák sunyítanak. 
Gondoktól ősz az idő haja, 
elveszett lelkek sóhajtanak. 
 

Most luxus lett minden nyugalom, 
mert figyelni kell a jeleket. 
Muszáj világgá ordítanom, 
hogy beteg a létünk, nagybeteg. 
 

A szabályosan rakott téglát, 
szalmaként fújja szét sors szele. 
A gödörből kimentő létrát, 
még nem találta meg senki se. 
 

Bízni kellene. Olyan nehéz. 
Talán csak nagyon rossz jós vagyok. 
Talán még van remény egy kevés, 
hogy megmentenek jó angyalok. 
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Nem múlik semmi  
 
Nem múlik semmi nyomtalan, 
hiába fúj a szél – idő. 
Elsimít mindent. Hasztalan. 
Van mi már nem feledhető. 
 
Mozdulatok tükör előtt, 
félig kimondott gondolat. 
Tovább folytatni nincs erőd, 
kimondatlanul megmarad. 
 
Szemedből vágyat olvastam, 
de elmosódott rég a kép. 
Saját szemembe másoltam, 
most már tudom, hogy mitől ég. 
 
Üres kezemet bámulom. 
Hideg lett, és kicsit remeg. 
Meleg kezed rég nem fogom. 
De fáj! Az Isten verje meg, 
 
hogy nélküled is élni kell! 
Lábad nyomával szívemen… 
„Az ember mindent elvisel”. 
Ezt én soha el nem hiszem! 
 
Viszem emléked vállamon. 
Körül minden rólad mesél. 
Uralkodsz minden álmomon, 
Csak ne fújna egy hideg szél. 
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te – én 
 
szőke voltál 
Chopint szeretted 
te barna voltál 
zöldszemű 
te felajánlottad 
nekem a tested 
neked egy sejted 
sem volt hozzám hű 
te szerettél 
én nem szerettelek 
én szerettelek 
te nem szerettél 
mára már emlék 
csak a nevetek 
te szerelem 
de messze mentél 
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Virágot nem simogathatok 
 
Állj hozzám ide nagyon közel. 
Érezzem illatát a nyárnak. 
Szoknyád is suhogva énekel, 
idézi emlékét a vágynak. 
 
Levendulaillatú blúzod, 
becses két halmocskát rejteget. 
Én mindenre emlékszem, látod? 
Örülök neked mint kisgyerek. 
 
Csak nézlek. Törékeny ibolyát. 
Letépnélek. Nekem nem szabad! 
Hozzád érve egy élet álmát, 
tönkretenné az a pillanat. 
 
Csak nézlek, és érzem illatod. 
Ámulva bámulok szép csodát. 
Virágot nem simogathatok. 
Elmúlt álmokkal élek tovább. 
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Prófécia 
 
Majd a tenger lassan összezárul 
Mózes nem nyitja meg újra. 
A parton rekedteket Halál úr, 
kegyelmet kérni tanítja. 
 
A Kánaán pedig túl messze van, 
és minden utadat állja, 
ami az életedből hátravan, 
elmossa a sorsod árja. 
 
Itt ragadsz magányos szigeteden, 
ami csak általad lakott, 
régi hajótörött vagy, névtelen. 
Nincs hajód, eltűntek a csillagok. 
  



 

157 

Átkot hiába 
 
Fehérre meszelt irgalom. 
Árnyékom lóg a házfalon. 
Szédült fényű az árva nap, 
felhők közt lop le sugarat. 
 
Pocsolyában templomtorony. 
Szemhéjam mögött fájdalom. 
Vágyaim mélyen alszanak, 
dermesztő csöndem megmarad. 
 
Vakon csak jövőt láthatok. 
Nem nézek élő csillagot. 
Fehér köröttem föld, és ég, 
átkot hiába mondanék. 
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Durvahengermű 
 
Csak végtelen kihalt pusztát látok, 
az olajos földből egy nyárfa nő. 
Ahol izzó acélok görögtek, 
ott a szürke földön egy reszelő… 
 
Valamikor régen itt lépkedtem, 
és hallgattam amit a gép beszél. 
Csarnok tető volt akkor felettem, 
most szabadon, szomorún, fúj a szél. 
 
Az agyamban térképet rajzolok. 
Nem tudom illeszteni a tájra! 
Vajon a bugasor hol dolgozott? 
Így leszünk mi mind „gyárilag” árva. 
 
Nem tér már vissza régi világom. 
Már nincsen biztos pont, kapaszkodó. 
Csak a sivár pusztaságot látom. 
Ilyen elmúlásra kevés a szó. 
 
Megfordulok, és nem nézek vissza  
Többet láttam én, mint ami elég. 
Negyven évem izzadságát itta, 
most puszta lett. Szememben könnyem ég. 
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Megint egy ócska este… 
 
Megint egy ócska este. 
Kint sötét. Ég a lámpa. 
Nem melenget a fénye,  
sötét a fény fonákja. 
 
Megint egy ócska este 
Nem tudok elaludni. 
Magamban emlékezve, 
hagyom az időt telni. 
 
Megint egy ócska este, 
nappal rövidebb naptár, 
ha valaki keresne, 
nem találhatna meg már… 
 
Megint egy ócska este. 
Talán eljön a reggel. 
Talán elalszom végre. 
Lehet, hogy nem kelek fel? 
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Kell hogy színeseket álmodjak  
 
Kell, hogy színeseket álmodjak, 
kell, hogy a felhő mögé lássak, 
megsejtsem a fénylő, és meleg  
napot, ellebbenthessek fátylat. 
 
Hinnem kell abban is, hogy oszlik  
a köd, és látom már a fákat, 
hogy szomorúságos életem, 
és a sajgó fájás csak látszat – 
 
Tudnom kell, hogy hideg hó alól, 
virágok fognak nyílni újra, 
és a  szent körforgás működik… 
Vissza se kell nézzek a múltra. 
 
Mosolyogni tanítom magam, 
szépet pedig csak szépnek látni. 
Annyi mocsok, és nyomor között, 
régen volt magamra találni.  
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Falnak fordulok 
 
Virágot mondok, egy liliomot. 
Az ártatlanságod elveszett, 
de a látszatra is adnia kell, 
higgye mindenki, hogy van neked. 
 
Kegyes hazugság, és igaz csalás, 
összeillő fogalmak lettek. 
Kurva liliommal ártatlan lesz, 
és így már új életet kezdhet. 
 
Folytathatja akár a régit is, 
hiszen ki emlékszik már a múltra. 
Jelenben él, kinek csöpp esze van, 
a múltat kimossa fakóra. 
 
Vágyak játéka rövid életünk, 
hormonok vívnak ütközetet, 
ösztrogén küzd a tesztoszteronnal, 
a szerelem közben hova lett? 
 
Az érzelem teher, és kötöttség. 
Nagy felelősség a szerelem. 
Ha csak testnedvek cserélnek gazdát, 
a falnak fordulok, azt hiszem. 
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Mi legyen? 
 
Látlak. Talán nem is vagy szép. 
Lehet, lóg a mell, hasadon a bőr. 
Szép ívű orrod nyergén meg 
ott nő egyetlen egy szál hosszú szőr… 
 
Forró vérem hűtöm ezzel, 
hogy csúnyának szeretnélek látni. 
Képed durván retusálom, 
ám kapcsolatunk csupán „baráti”. 
 
De szeretném ha csúf lennél! 
Bár ne akarnék belőled semmit! 
Rám nevetsz azon a képen, 
és ez vágyamon semmit sem enyhít. 
 
Legyél ronda! Szépen kérlek! 
Vagy vetkőzzünk ketten meztelenre! 
Legyek testeden a bélyeg! 
Naponta reggel, és estelente. 
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Ecce homo 
 
Rebbenő szemhéjú a szemérem, 
várakozó a tárulkozás. 
Vágy vonatát ha végre eléred, 
az lesz igazi kéj-utazás. 
 
Nem is titok már régen a titok. 
Szoknya alatt a kíváncsi kéz. 
Szerelem misztériuma fogyott, 
vaginából egy kisded kinéz. 
 
Egyszerű gyönyör, bonyolult élet, 
kapcsok, és vágyak tömkelege, 
ha spermaút peténél ér véget, 
gondolkodhatsz, mi lesz a neve. 
 
Általad felvállalt másik élet, 
gügyögő, síró. Egyszer elhagy. 
Tőle irgalmát hiába kéred, 
tiéd a világ, cipeld, hordjad. 
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multiverzum 
 
seprik a járdát 
mintha kaszálnák 
a füvet 
szobában nyári 
illat járkál 
most szeretnek 
egy szüzet 
 
virággal törölik 
könnyeit 
és mindenki 
világtalan 
akinek látni kellene 
hogy lávaként éget 
a nyugtalan élet 
már a kedves mosoly 
is hasztalan 
 
ők fagyott gondokat 
söpörnek 
széles mozdulattal 
kedvetlenül 
hóba hugyozott 
üzenetnek 
kaján kárörvendés 
örül 
 
képek villannak 
káosz az élet 
tág univerzumban 
épphogy elférnek 
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Tavaszi reménykedés 
 
Lepke rebben színes szárnnyal, 
szöcske pattan fű alól. 
A madárdal tavaszt jósol, 
de a tél még itt lohol. 
 
Merész nyárfa barkát nevel, 
hóvirág is kivirul, 
tölgyfa legmagasabb ágán, 
madár fütyülni tanul. 
 
Dérrel jött el az új reggel, 
zizzent a fű fagyottan. 
Tavalyi száraz levél közt, 
rigó motoz unottan. 
 
Még egy kicsit tarts ki élet, 
tűrj reggeli fagyokat. 
Tavasz cserél helyet téllel, 
felmelegít magokat. 
 
Virág, és fa lesz majd abból, 
zsongva száll a sok bogár, 
nap melegíti a rétet, 
a rossz kedvem tovaszáll. 
 
Simítom a virág szirmát, 
ölelem fa derekát, 
életem az új tavasszal, 
megint értelmet talált. 
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Árnyak 
 
Árnyak tűnnek, jönnek, mennek. 
Testük, arcuk, nevük, nincsen. 
Kísértetkastélyban rémek, 
övék lett köröttem minden. 
 
Félelem nem lakik bennem, 
nem rettegek a sötétben, 
fütyörészni sincsen kedvem, 
éjszakáim hűvösében. 
 
Árnyak élnek körülöttem, 
van akinek neve is van, 
egy életben élnek velem, 
léptük mint a kő úgy koppan. 
 
Szerintem a bútor recseg… 
Nincsenek itt hívatlanok. 
Csak függönyünk ami lebeg, 
ne riadj fel, csak én vagyok. 
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Rigmus az élni akarásról 
 
Juharfának magas ágán, 
billegve ül egy madár, 
forgatja a fejét némán, 
nem tudni, hogy mire vár. 
 
Végül aztán gondol egyet, 
szárnyát tárja, elrepül. 
Elviszi tőlem a kedvet, 
a vállamra bánat ül. 
 
Repül madár, repül idő. 
Itt hagy engem egyedül. 
Gyorsan telik az esztendő, 
az öröm meg elkerül. 
 
Gyere madár újra vissza, 
ne hagyj engem magamra. 
Te vagy itt egyedül tiszta, 
csípj egyet a karomba. 
 
Vegyem észre, hogy az élet, 
nem csak gondot tartogat. 
Érjen bennem végre véget, 
ez a fájó kemény fagy. 
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Fehér ingben 
 
Lehet mindenről lekéstem, 
már sehol senki sem vár rám. 
Ajtók zárulnak előttem, 
nézek magam elé némán. 
 
Tüzem kihunyt, szemem száraz. 
Nem kereslek többet téged. 
Nekem régi magány ágyaz, 
örök hideg menedéket. 
 
Ne keress, és ne várj engem. 
Nincsen hozzád többet szavam. 
Innen egyedül kell mennem, 
fehér ingben egy szál magam. 
 
 

Ne repülhessek 
 
Mikor kifeszítettem mint a húr, 
énrajtam a kín, és gyönyör játszott. 
Zokogtam legbelül hangtalanul. 
Kín, és gyönyör mégis legyen áldott! 
 
Fehér fejemre hamut nem szórok, 
bocsánatomat magamnak nem adom. 
Teher legyen rajtam arra vágyok, 
hogy ne repülhessek túl magason. 
  



 

169 

Legalább egy bogár 
 
Hozzám húzódna szüntelen, 
de nem talál az irgalom. 
Szelíd kunyhónak képzelem, 
ahol lesz majd egy otthonom. 
 
Nekem csak kevés kellene. 
Csak ami mindenkinek jár. 
Szólítson csendnek szelleme, 
szálljon kezemre vak bogár. 
 
Legyen, ki bízón hozzám ér, 
végigsétál a karomon. 
Szeretete nekem kenyér, 
meghalok, hogyha nem kapom. 
 
Legalább egy bogár legyen. 
Ha más élő már nem akad. 
Segítsen ő a létemen, 
amíg sötétből megvirrad. 
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szikráznak a csendek 
 
szikráznak a csendek 
amiként a szavak 
igazat keresnek 
vagy ami megmaradt 
 
amikor már mindent 
magunknak kimondtunk 
a pőre hazugság 
lesz egyetlen gondunk 
 
beletörik nyelvünk 
agyunk meg zörögve 
visszafelé pörög 
a kezdet elrejtve 
 
mulandóság örök 
a hüvely meg tágul 
szörny szavakat szülök 
lelkem belefásul 
 
kincset válogatni 
nincsen nekem egy sem 
szavaim kimúlnak 
szólni sincsen kedvem 
 
hallgatok mint a kő 
keményen fehéren 
világunknak végét 
lehet hogy megérem 
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Legyél 
 
Kérdezni bármit mindig könnyebb. 
Ha a felelet elmarad,  
a némát már hiába kérded… 
A válasz legyél te magad! 
 
Legyél semmi, vagy majdnem minden, 
mert nincsen köztes állapot. 
Legyél te túl az összes léten, 
hidd azt, hogy mindet álmodod. 
 
Legyél kedves, langymeleg szellő, 
vagy vad, és zengő zivatar. 
Vagy legyél akár mind a kettő. 
Tudd, hogy a lelked mit akar! 
 
Kövessél bolondos álmokat. 
Nagyon racionális légy. 
Legyél a félmúltból áthozat, 
vagy jelen légy, tiszta és szép. 
 
Bármi is lehetsz, csak szürke nem! 
Kérlek, csak szürke ne legyél! 
Úgy ballagj át az életeden 
ahogy hull a száraz levél. 
 
Begyűjtött minden napsugarat, 
és hűen táplálta a fát, 
meghozta ami nem áldozat, 
és a fában él most tovább. 
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Szavak 
 
A nagy és tiszta szavakat 
azok őrzik, akik nem félnek 
kimondani 
őket. 
Akiknek eredendő joguk van 
ahhoz hogy pátosz nélkül 
ragyogtassák 
ezeket a szavakat. 
Szájukból halálos természetességgel, 
a tisztaság igazságában vetett hittel 
szép szelíden 
kiröppennek. 
A nagy és tiszta szavak nem a jelentésüktől 
nagyok, hanem attól, aki kimondja őket úgy, 
mintha 
csak lélegezne. 
Mi pedig megborzongó gyönyörűséggel 
merülünk el csak általunk értett 
rejtett és 
igaz szépségükbe. 
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Harapj! 
 
Harapj! 
Hiányod 
mérgezett. 
Karmold 
a hátam! 
Élvezed? 
Szeresd 
a vágyam 
gondosan. 
Minden  
simogatásnak 
ára van. 
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Anyasirató 
 
Anyámtól rossz fogat örököltem… 
Ő amúgy jámbor, és szelíd volt, 
én magamat folyton öldököltem. 
 
Jámbor, és szelíd volt, és szeretett. 
Elfelejtettem ki volt nekem. 
Nem is álmodok róla kedveset. 
 
Elfelejtettem, hogy ő volt nekem. 
Fényképen ismerős-idegen. 
Arcomat nézve én őt keresem. 
 
Fényképe még ismerős – idegen 
– nem mozdul a lelkemben semmi – 
Keserű könnycsepp sem szemszögleten. 
 
Lelkemben régen semmi sem mozdul, 
és fáj, hogy nem fáj a hiánya. 
Az önvád fülembe vádlón mordul. 
 
Miért nem fáj nekem a hiánya? 
Pedig nélküle vagyok árva. 
Életem tűztem fehér hajába. 
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Dobd el  
 
A szó kirepül, és nem tér vissza. 
Az idő végül mégiscsak felissza. 
A tanulságok nem jók semmire, 
mert nem fogadja már meg senki se. 
 
Megyünk előre, bár szabott az út, 
mégis áttörnénk kerítést, kaput… 
Lökdösődve tolongunk. Birkanyáj. 
Ösztönök vezetnek, meg a muszáj. 
 
Fölöttünk bármilyen lehet az ég. 
Lehet felhős, szürke, komor vagy kék, 
nem érünk rá bámulni fölfele. 
Lábunkkal rögökbe botlunk bele. 
 
A szép nálunk csak ritka adalék,  
a léthez adott lélek – maradék. 
Szegénynek, gazdagnak tiszta luxus. 
Törődsz vele? Megmarad a nexus. 
 
Meztelen élet megvan szép nélkül, 
de ha kajája nincs, beleszédül. 
Dobd a tollad költőkém messzire. 
A szó kevés, nem kéri senki se! 
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Addig kell élni 
 
Izzadságszagú nekifeszülések. 
Bolyhos álmokban elbújó rettegés. 
Félve felnyitott szemű ébredések, 
és a mindig hiába várt feledés. 
 
Kinek mi jut a zűrzavaros létből. 
Sorsod támogat téged, vagy feltaszít. 
Van hogy villám, van hogy manna hull az égből, 
van hogy táplál, van hogy a fénye vakít. 
 
Egy rumbatököt ráz vadul az ördög, 
benne golyóként csapódó lelkedet. 
Mindegy életed jóval, rosszal töltöd, 
mert jót rosszat a föld egyként betemet. 
 
Amíg élsz addig az élet nem játék. 
Nincs kitaposott út, kényelmes cipő. 
A halál mindig egy végső ajándék, 
addig kell élni, amíg van rá idő. 
 
 

ha minden emlékem elköszönt? 
 
Ülök a szobámban, 
emlékeket gyűjtök. 
Gyufás skatulyában  
egy kavics. 
Szemem lecsukódik. 
Álmodni kellene. 
De elfogyott minden 
álmom is. 
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Az utolsó  
 

Nyitnak nagy kaput, 
vagy éppen egy kicsit 
Nem mindegy melyik jut? 
 

Rád kancsalít a nem várt vég, 
vagy lehet, csak majdnem az. 
Melledben egy új régiség, 
megbújó szívpanasz. 
 

Ujjad remeg. 
Parkinson úr? 
Vagy egy kóbor ideg? 
 

Letépve majd minden virág. 
Kiürültek mezők. 
Már régen van hogy álmodják, 
gyűrődtek lepedők. 
 

Egyetlen hely maradt. 
Fotel. Te benne ülsz. 
Ez kész röhej! 
 

Mindenki megy a vég felé, 
csak én nem mozdulok. 
Nem lépek végzetem elé, 
még kicsit maradok. 
 

Rontom itt a levegőt, 
de dolgom van. 
Kérek időt. 
 

Ha nem vár már csak egy virág, 
az is kell énnekem. 
Hisz nincsen úgysem Másvilág, 
ahol szerethetem. 
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Túl sok 
 
Túl sok év, túl sok élet. 
Átéltem majd mindent, 
mit ember átélhet. 
 
Hideg a tenyerem. 
Kék madaramat 
nem melegíthetem. 
 
Lehet, hogy elkéstem 
örömet keresni. 
Mindig csak reméltem. 
 
A kötelék laza 
lebegek semmibe, 
így marad egymaga 
 
akinek nincs könnye. 
Szívét mint egy követ  
eldobni sem merte, 
 
most birkózik vele… 
Valóság, vagy álom? 
Hogy mivel lesz tele, 
egyszer kitalálom. 
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Emberként 
 
Sötétszürkében cseppnyi kék, 
bizakodásra int az ég. 
Szürke fölött a tűz – arany. 
Porszemnyi lett a messzeség. 
 
Kezemből kihullott régen, 
valahol őrzöm csendesen, 
meglapul remegve szépen. 
Elkopott kés az életem. 
 
Szorítom a fájó semmit, 
képzelet fest csak kék eget, 
nincs tűz ’mi fázáson enyhít, 
tört nyomban halál lépeget. 
 
Kezet fogok madárral, széllel. 
Öreg bükk ágat nyújt nekem. 
Büszkén, emberként nézek széjjel: 
Szerettem. Volt egy életem. 
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Gyűjteményem 
 
Ülök a szobámban, 
emlékeket gyűjtök. 
Gyufás skatulyában 
egy kavics. 
Szemem lecsukódik,  
álmodni kellene, 
de már elfogyott az 
álmom is. 
 

Emléket elkoptattak évek. 
Jelen, és a múlt keveredett. 
Nem tudom már hogy ez a kavics, 
vajon mire emlékeztetett? 
 

Nedves csók íze szárad számra, 
lány ujjak nyoma a testemen. 
Nem jön vissza semmi, hiába  
próbálja idézni a szemem. 
 

Kavics a gyufás skatulyában. 
El kellene dobni, nem merem. 
Hátha később eszembe jutna, 
mire is kellett ő énnekem? 
 

Kavargó képek ködbe térnek. 
Szél fújta füst lett minden emlék. 
A régi tárgyak nem mesélnek. 
Nincs múlt, jelen, és nincs öröklét. 
 

Vagyok a semmi közepében, 
üres kezemben kong néma csönd. 
Mi lép majd a múltam helyébe,  
ha minden emlékem elköszönt. 
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Ülök a szobámban,  
emlékeket gyűjtök. 
Gyufás skatulyában  
egy kavics. 
Szemem lecsukódik. 
Álmodni kellene. 
De elfogyott minden   
álmom is. 
 
 

Ha elmúlik a pillanat… 
 
Ha elmúlik a pillanat, 
amit én öröknek hittem, 
csak üresség mi megmarad. 
Fűszálra felszúrva testem. 
 
Ablakpárkányon egy madár. 
Nem néz rám, és elrebben. 
Kitágul bennem a határ, 
álomtól rezzen a testem. 
 
Fehérre festve színarany. 
Fájásba rejtve a szépség. 
Emlékbe villan volt nyaram. 
Elvetélt minden reménység. 
 
Követem mégis fény nyomát. 
Sötétből napra vágyok. 
Lelkem ott leli otthonát, 
hol belőlem nyílnak virágok. 
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Megemlékezés 
 
Elvakított a napsütés, 
gondoltam sima lesz az út. 
Nem riasztott engem sötét, 
nyertem már néhány háborút. 
 
Galambokból sasok lettek. 
Vicsorított fogak sora. 
Elvadultak mind a kertek. 
Egyszer kimondtam, hogy: soha! 
 
Lábam néha rúgni lendült,  
szó kés ejtett szíven sebet, 
szakadt húrom sosem pendült,  
az élet közben ellebegett. 
 
Visszanézve tört utakra, 
először járt, kitaposott, 
én faragó fájdalmakra,  
tőlük zordon szobor vagyok… 
 
Látott képek sorra vesznek, 
filmem lassan véget is ér, 
fájdalmaim megkeresnek. 
Ezt miért tetted? Mondd miért? 
 
Válaszom a múltba zuhant, 
nem kell nekem bánni semmit. 
Minden álmom mely megfogant, 
eloszlott, és kínt nem enyhít. 
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Rövid az út már előre. 
Vágyaim sem nőnek nagyra. 
Egy mondat a szemfedőre: 
„Szeretett míg sorsa hagyta.” 
 
 

a fény hiánya 
 
lefújtam a port csillogott 
átkozott reménnyel néztem 
mint törött üvegdarabot 
fény sütött át rajta szépen 
 
felbontotta a spektrumot 
szivárvány színében égett 
sötétben engem otthagyott 
köddé vált hazug ígéret 
 
csillag volt álma megmaradt 
de tűzbe dobott be engem 
nem kímélte a madarat 
elhessegette a lelkem 
 
némaság volt és szürkület 
utamon egyetlen lábnyom 
én léptem ott de este lett 
már semmit nem kellett látnom 
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Világunk vége 
 
Holdbeli tájnál is sivárabb,  
nincs lábnak, sem keréknek nyoma. 
Minden fát részvétlen kivágtak,  
élőnek itt már nincs otthona. 
 
Mérgező folyók kiáradtak, 
az óceánok hullámain, 
szemét szigetek megmaradtak. 
Életünk élő atomjain, 
 
már nem osztozkodik senki sem. 
Lelkeknek sincs leszállópálya. 
Nincsen már élő sem. Névtelen 
áll az embernek szobor mása. 
 
Már olyan sincs, aki sírjon itt. 
Halott a táj, halott az élet. 
Nincs Ádám, Éva, sem balga hit, 
csak puszta kő, mit a Nap eléget 
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Átváltozás 
 
Történetek ismétlődnek, 
valami mindig kimarad. 
Magányszörnyek egyre nőnek, 
túlnövik minden álmomat. 
 
Nem hiszem saját mesémet. 
Létezik nekem szerelem? 
Üressé vált minden ének, 
kaméleonként létezem. 
 
Másképpen nem lehet élnem. 
Magamat adom? Elveszek! 
Életeket kell mesélnem, 
hogy elrejtsenek engemet. 
 
Létem üres, nincs tartalom. 
Céltalan minden mozdulat. 
Életem végig álmodom, 
és valóságként élem azt. 
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Egy kis időt 
 
Éhesen álmodok szépet. 
Végtelen kéket mi éget. 
Szavaknak víg tüzes táncát. 
Szédítően buta vágtát. 
 
Nyárban, és téli viharban, 
értelmet lelni egy dalban. 
Meglátni, érezni végre! 
Élni! Nem meghalni érte. 
 
Menni meg nem botló lábbal. 
Játszani egy szelíd vággyal. 
Valamit biztosan tudni. 
Bátran félni, és elfutni.  
 
Viaskodni önmagammal. 
Nem vigyáz rám semmi angyal. 
Kérgessé vált már a lelkem, 
sok vesztett lét ütközetben. 
 
Meghalni mégsem akartam, 
csak ordítottam a dalban, 
hogy szenvedve bár, de élek! 
Csak még egy kis időt kérek. 
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Emlékem 
 
Még emlékszem füstös reggelekre. 
Szinva patakban barna lé csorog. 
Kőgombában kemény féldecikre, 
amitől a gyomor nem háborog. 
 
Még emlékszem a duda szavára. 
Hegyek dobálták míg fülemhez ért. 
Füstölgő buszom motor zajára, 
a portán a kapus belépőt kért. 
 
Olajos, átizzadt munkásruha. 
Betegedett gép hörögve állt meg. 
Izzó acél, és kenőháj szaga, 
forró levegő vibrál, és reszket. 
 
Csörömpölés, csattogás, ropogás. 
Néztem, ahogy az acél alakul. 
Mára olyan lett mint egy látomás. 
Ki sokáig tűzbe néz, megvakul. 
 
Szemünk világa nincs már veszélyben. 
Elhalt a zaj, a patak tiszta lett. 
Elhalványult bennem a gyár képe. 
Elfogyunk lassan kohász emberek. 
 
Még emlékszem füstös reggelekre. 
Számban hajnali pálinka ízre. 
Gyárkapun többet már nem megyek be. 
Kihűlt az acél, él az emléke. 
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ének az emlékről 
 
hűlt helyed hideg 
emlék elveszett 
láncon lebegek 
markoló kezek 
 
néha láttalak 
homályos a kép 
karcsú árny alak 
most csak nekem szép 
 
mert megláttalak 
szárnyas lett a lét 
szilaj madarak 
szálltak szerte szét 
 
tűntek fény mögött 
árnyékká váltak 
vad felhők fölött 
csillaggal háltak 
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Megfejti a titkokat 
 
Ember megfejti a titkokat, 
és boldogtalan lesz általa. 
Elkívánkozna, visszatérne, 
de néha sajnos nincsen hova. 
 
Ember megfejti a titkokat, 
felejtené is sokszor nyomban. 
A tudása olykor szenvedés. 
Jeleket lát málló homokban. 
 
Ember megfejti a titkokat, 
és nem tudja mire használja. 
Csak csodálkozva megbámulja, 
a tudástól lesz nagyon árva. 
 
Ember megfejti a titkokat, 
végére se ér, érvénytelen. 
Hibát hibára halmoz amíg 
rájön, milyen jelentéktelen 
 
az, amit tud, hiszen olyan kevés. 
Mákszembe elrejtve mindenség. 
Szeme előtt van, mégsem látja, 
mert a minden neki semmiség. 
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Ostoba vagyok 
 
Hogy mondjam el? 
Vagy jobb ha hallgatok? 
Nem jött a jel, 
minden maradt titok. 
 
Csomót bogozni, 
nincs se kedvem, se erőm. 
Legjobb lesz hagyni, 
hogy kiteljen az időm. 
 
Titok, az titok. 
Nem fáj ami nincsen. 
Nagyon ostoba vagyok. 
Kezem babrál egy kilincsen. 
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Hidegek idején 
 
Bezárt ajtó, felvonóhíd. 
Rácsok az életen. 
Mosolytalan odaintés. 
Ki ez az idegen? 
 
Szavaknak nincs jelentésük. 
Csak úgy odavetett. 
Tudhatod, mindketten tudjuk… 
Értjük a jeleket. 
 
Sosem volt. Végleg elfogyott. 
Megfagyott a lélek. 
Szerelmünk rég nem él. Halott. 
„Nélküled”-től félek. 
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Jenő őszi siránkozása 
 
Kék égre felnyújtózkodik, 
őszülő fa nyurga ága, 
fecskék búcsúkört repülnek, 
elszállnak majd nemsokára. 
 
Vacogósak a reggelek, 
a nap lustán mászik égre, 
meleget is kicsit ad csak, 
azt is a nap közepére. 
 
Levelek már hullni vágynak, 
természet a nyárba fáradt, 
csendes őszi, téli esték, 
meleg tűzhely mellé várnak. 
 
Elmélázok csendben, magam. 
Visszanézek sok-sok őszre. 
Almaillat, avarillat, 
múlt évekre emlékezve. 
 
Csak egy évszak a sok közül, 
volt az ősz a zsenge korban, 
nem törődtem az idővel, 
számolatlan teltek sorban 
 
az órák, a napok, hetek. 
Lepke szerelmet üldözve, 
idő akkor nem számított, 
nem mint most itt rémüldözve. 
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Szerettem minden évszakot, 
nem búsított engem az ősz, 
szálltam én a vágyam szárnyán, 
énekeltem mint egy dizőz. 
 
Mára már a hangom halkult, 
az ősz elszomorít engem. 
Elmúlásra emlékeztet, 
ellopja az életkedvem. 
 
Várom én a tavaszt újra, 
de még addig tél is lesz még, 
ha megérem az új tavaszt, 
ősz meg a tél lesz csak emlék. 
 
Újra fürge lesz a vérem, 
miniszoknyát hogyha látok, 
vígan legeltetem szemem, 
combotokon kedves lányok. 
 
Szeretni is foglak téged, 
asszony, vagy lány, hogyha hagyod. 
Vággyal viszlek ágyba szépen. 
Új tavasz jön. Megvárjatok! 
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Menekülés 
 
Magamra terítek csendet, 
remélem eltűnök benne. 
Nem szólás teremt tán rendet, 
bújok előled a csendbe. 
 
Neveltél belőlem némát, 
csak magában kiabálót, 
egy csendben sunyító gyávát, 
szavakra semmit akasztót. 
 
Szerelem kiirtott mindent, 
alig maradt bennem élő, 
halott sejtek mögé rejtett, 
érzékeny szövet, és vérző. 
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Tudnál? 
 
Tudnál-e úgy nevetni rám 
– bajuszos öreg legényre – 
mint életem delén a lány, 
kit akkor nem vettem észre? 
 
Mert túl magasra néztem én, 
pedig ott állt ő mellettem. 
Sírva tekintett rám szegény, 
és durván ezen nevettem! 
 
Mondd tudnál-e úgy nézni rám, 
olyan égő tiszta szemmel, 
mint valamikor az a lány, 
olyan vágyas szerelemmel? 
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Míg van szavam 
 
Minden mindennel összefügg. 
Tollamban nincsen varázslat. 
A csoda messze költözött, 
és ellentmond önmagának. 
 
Lassuló véremet érzem. 
Lapátra tenném én magam. 
Nem vagyok a tükörképben. 
Keresem mindig, hasztalan. 
 
Hiányzik élet a létből! 
Nem is volt benne sohasem? 
Nyugalom sincsen már régtől, 
háború van, és küzdelem. 
 
Mit ér a büszke öntudat, 
zászlót fennen lobogtató, 
ha egyébként egy senki vagy, 
rossz verseket írogató? 
 
Mégis őrzöm mi megmaradt, 
fiókba zárom irigyen. 
Tudom, hogy semmi virradat, 
nem látszik át a fellegen. 
 
Dossziékban egy lét nyoma, 
betűkbe oltott az élet. 
Versbe mondtam én ostoba, 
és meztelen lett a lélek. 
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Védtelen lettem csontomig. 
Porrá zúzhat engem bárki. 
Taposhat rajtam hajnalig, 
nekem már nincs mire várni. 
 
Ágon billeg száraz levél, 
lehull-e, nem rajta múlik. 
Jövő már új rügyről mesél, 
ami majd helyette nyílik. 
 
Így billegek lét peremén, 
és màr az ősz sem kegyelmez. 
Lehullok én a nagy legény, 
lefoszlik rólam a jelmez. 
 
Alatta a meztelen én, 
meg a néhány versnyi élet. 
Sorsom nem volt egy lányregény 
míg szavam van, addig élek. 
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Csak azért létezel 
 
Csak szerethess, ehess, ihass, alhass? 
Ha elég neked ez a négy dolog 
ahhoz, hogy magad boldognak vallhasd, 
akkor bizony csak a semmit fogod. 
 
Akkor csak úgy élsz te, mint az állat, 
és ha hagyod, hogy csak tenyésszenek. 
Az oktalan birka különb nálad, 
ki a nyájtól néha elténfereg. 
 
Ember vagy! Ésszel, lélekkel áldott, 
vagy elátkozott, néha azt érzed. 
Rothadónak látod a világot? 
Szíved, és eszed, sajnos nem téved. 
 
Nem elég látni, de éltetni kell, 
magadban a kis izzó zsarátot, 
és tudni, hogy csak azért létezel, 
hogy jobbá tegyed ezt a világot. 
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Hűtlenként 
 
„Szófogadatlan vagy” – mondtad, Anyám. 
Aztán elmentél egy délután. 
 
Régen nem tudom mit kezdjek veled. 
Sírod helyét felejteném, hisz 
árnyékként eltűntél, de élek én, 
öregedett, szívtelen utód. 
Kőként érzéketlen, tudhatod. 
 
Pici voltál, vállamig értél, 
és azt mondtad nekem, „kisfiam”. 
Tőlem soha, semmit nem kértél. 
Semmit sem kaptál. Te, boldogtalan. 
A hálátlan utód lassan elfelejt, 
 
voltál, csak arra emlékszik, 
amikor emlékedhez öregszik. 
Érted már egy könnyet sem ejt, 
száraz szemében homokszem úszik… 
 
Lassan odaérkezik ahol Te vagy. 
Hűtlenként is fiad. 
  



 

200 

Mi vagyunk a nép 
 
Közelítő vihar moraját hallom, 
talán kisöpri majd mind a szemetet. 
Lehet, egyszer majd tort ülünk a múlton, 
leengedhetünk felemelt kezeket. 
 
Lehet, nem marad akkor semmi épen, 
életünket is újra kell kezdenünk, 
de emberek maradunk mindenképpen, 
és ez elég kell legyen mindig nekünk. 
 
A töröttek helyett majd új fák nőnek. 
Sudárabbak, büszkébbek, és szabadok. 
Védelmet adnak ők minden élőnek, 
vigyázzák életünk, bár hatalmasok 
 
de tudják, hogy belőlünk nőttek nagyra. 
Mindnek mi erősítjük a gyökerét. 
Aki táplálja, el is pusztíthatja, 
minket szolgálnak, mert mi vagyunk a NÉP. 
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Magányra leltem 
 
Szavakból épül fel a csend. 
Betakar mint egy szemfedél. 
Reszkető nyugalom itt bent. 
Az emlék szépet nem mesél. 
 
Üres lélekkel bámulom. 
Köröttem romokban minden. 
Negyven évünket eldobom. 
Értéktelen lett a kincsem, 
 
mert mind kaviccsá változott. 
Elárvult szemmel csak nézem. 
Múltunk engem megátkozott, 
mi összeköt minket, nincsen. 
 
Csak némaság van, szomorú. 
Már nem együtt szól a hangunk. 
Köztünk a hidegháború, 
lenullázza a múltunk. 
 
Amikor öleltél engem, 
talán fontos voltam neked, 
de már csak magányra leltem, 
amikor kerestelek. 
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Választások 
 
Mosolyom elég repedezett, 
arcon sokasodott redő. 
Kezemből lassan kipergett, 
homokszemekként az idő. 
 
Az ember az meg nem fordul. 
Jövőbe sem néz, nem pihen. 
Ismeretlen ajtó nyikordul, 
semmibe nyílik szelíden. 
 
Ha az élet nem lehet játék, 
mivel játsszon a vén szívem? 
Mivé lesz a percnyi ajándék? 
Tartós napsütés kell nekem! 
 
Nem elégszem meg utánzattal. 
Az eredeti kellene. 
Vagy szerencse néhány kalappal, 
vagy halkan szóló gyászzene. 
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Bujkáló idő 
 
Ott bujkált a bokrok között, 
mint egy űzött vad, pihegve. 
Színes álomba öltözött, 
és nekem telt minden este. 
 
Láttam, hogy megmozdul árnya. 
Léptem felé reménykedve. 
Nem rólam álmodott vágya, 
csak egy madár, vagy egy lepke, 
 
árnya lebbent ágak között. 
Homály oszlik, tiszta minden. 
Láttam, hogy a perc nem örök, 
én meg hiába kerestem. 
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