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Őrzés

Hogyha szabadságot kapnék,
örökké veled maradnék,
megpihennék szárnyad gödrén,
mint bölcsőben csöppnyi csöppség.
 
Várnék csodára, tisztaságra,
jóindulatra, ha megszánna,
barátra, őrzőangyalra,
meghitt puha pillanatra.
 
Vágyódásom odaadnám, 
annak, ki még bízna bennem,
mert nem felejtette azt el, 
hisz én is gyerekként kezdtem.
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Köszönöm

Nézem miként a Nap délben,
s a Hold az álmodó éjben,
mindig nekünk, velünk ragyog,
aranya, ezüstje csillog.

Hallom szellő szisszenését,
virágok víg rezzenését,
trillái tavasznak, nyárnak,
koncerteznek elmúlásnak.

Érzem szeretet örömét,
béke halk hangú derűjét,
révbe ér tengernél folyó,
lélek tánca mámorító.

Köszönöm az évet, napot,
marasztalom pillanatot,
magamra leltem barátban,
szívének szelíd dalában.
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Sorstalanul

Szárnyam rezdülésével simogatom,
időtlenség igéző napsütését,
akkordban vagy vászonra balzsamozom,
lélek örökké vibráló fényesét.
Agyagból, sárból, vérben és könnyekben,
vajúdva szelídítek száz rianást.
Megtántorodva rejtem el, s örömben,
boldogan bontogatom ajándékát.
Cserébe csupasz szívem ártatlanul,
repked, vergődik és csókra szomjazik.
Álnok szirénbűvölet ejtett rabul,
tollam könnyebb szabadságról álmodik.
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Hallgatom a csönded

 
Fülei tárulnak szívemnek,
kérőn hallgatja rezdülésed,
némán figyeli apró neszed,
sóhajod, ahogy hangszereled.
 
Elrévedés és vágyak fölött,
elpattant pillanatok mögött,
tétovázva megálljt parancsol,
finomabb üzemmódba kapcsol.
 
Kapcsolódás fényest gyújt bennem,
szikrát szór kemence tüzében,
tündértáncos tünemény hője,
szivárványt festene az égre.
 
Bíbort, tengerkéket, víglilát,
zöldet, narancssárgát, foltbarnát,
bronzot és fémezüstök árnyát,
színarany százegy árnyalatát.

Színek skálázzák a dallamot,
szívemnek hintnek varázslatot,
látják összes színét ékednek,
olyankor szeme nyílik csöndnek.
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Kegyelem

Nem tudom, mit óhajt lelkem, 
megváltódni, 
szerteszét foszlani, 
mint egy kint felejtett szövet,
melyet Nap hevített, eső vert,
és a szél elhintett.
Nem tudom...

Nem tudom, mit kíván testem,
elfordulni,
félénken forogni,
visszatérni örök Hazába,
hol fájdalomból boldogság terem,
ahol békét lel szívem.
Nem tudom...
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Varázslat

Együtt éreztem
magammal és másokkal
szívem zugában.

Hajnali fényben
a lélek ropja táncát,
könnyes a fűszál.

Álomszárny suhan
míg szellemmé tornyosul,
ég és föld között.
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Ismerős magány
 

Ürességben mélán felém int,
merengő fényességgel tapint,
köszönt egy bús ismerős magány.
 
Hívó szavára szól a talány,
csillogó kedvével cicomál,
fut, siet, liheg és rám talál.
 
Könnyet dagaszt néma óhajom.
Hát, némely érzés már csak ilyen:
borzol, ríkat, forr, csapkod bennem.
 
A lélek pedig mint egy tenger
szelíd s vad, telve végtelennel
rabul ejt, táplál, sőt rúgkapál.
 
Szerelem csöppnyi forrásánál
mint a ma született ordibál,
kérő szemével mosolyra vár.
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Boldogság
 

Szememben fénylik a belső tűz
mosolyban játszik szív öröme
ölelésben édes nevetése
lég fuvallata gyöngyöket fűz.

Néha

Néha megállok,
előttem szakadékok,
a csendben várok.

Csupán ámulok,
újra öltöm magamat
másik magammal.
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Misztérium

Szív feljajdulásának helyén
születik lélek boldogsága,
ahogyan éjszaka sötétjén
ébred a hajnal fényjátéka.

Gondolatok, érzések helyén
szellem táncoló szabadsága,
amint a szelíd elme csöndjén
vitorlát bont értés hajója.

Mindennapi törékenységben
partra vetetten, vágytól fosztva,
fáradtan és kiéhezetten
elénk szalad szépség csodája.
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Ködbe vész

ködbe vész biztos alapom
szürkeségben elnémulok
gyermekded vágyam hegyormán
magába olvaszt a homály
elfogadás felső fokán
szendereg még álmodozván
nesztelen a szinte semmi
szenvedésnek súlyát méri

Engedés
 

Te vagy, aki magadat leválasztod,
találkozást lényemmel elhalasztod,
engedtelek, hiszen menni akartál,
haraggal, kimértséggel betakartál.
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Kirándulós

Haladunk, szaladunk
csattogva baktatunk
mosolygunk, fáradunk
szűrt fényben bolyongunk.

Napfénytől elbújunk
caplatunk, slattyogunk
hadd fogyjon az utunk.
Na gyerünk lábizmunk!

Kilátó, lelátó.
Oda még felmászunk.
Dombra fel! Hegyről le!
Puhára dőlünk le.
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Hol van a Lélek?
 

Nesztelen, simogató, borzoló ölelésben,
égi háborút követő szivárvány ívében,
könnyeden hajbókoló pipacsok színeiben,
könnyek mögötti, fölizzó szemek fényeiben,
sóhajokat fáradtan engedő lüktetésben,
üres némaság erőt fakasztó rejtekében,
szívnek szeretettől duzzadó vidám csendjében.
 
Ha Én és Te ott vagyunk,
ahol tűzben olvadunk.
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Álomból, szépségből...
 

Álomból fon ép takarót az este,
vidáman ölt magára éjjelente,
Holdvilágban illegeti bájait,
borítja és szaggatja korlátait.
 
Szépségből hímez fátyolt az ébredés,
szívverésben milliárdnyi rezdülés,
Nap fényénél melegíti vágyait,
fésüli, becézi, színes szárnyait.
 
Szabadságból ont folyót a születés,
tűzben izzó olthatatlan remegés,
aranyló mélyében oldja képeit,
gyöngyökből láncba fűzött ékszereit.
 
Gondolatból sző takarót képzelet,
űrben szótlanul ágál a szösszenet,
csillagok vigyázó emlékeinek,
hálójában tünékenység ténfereg.
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Napnyugtától napkeltéig
 

Ásítozik a fáradt napnyugta,
átadja helyét álomvilágnak,
nyugovóra tér, de még kikacsint
olvadó fényéből, utolsót hint.
 
Acélosan érkezik az este,
hangolja húrjait éjvilágnak,
élénken trónjára ül képzelet,
dúdolja, hogy ez is egy kikelet.
 
Színessé festi tájat az álom,
mellé bújnék, noha kicsit fázom.
Csönddé érik egy-egy fáradt sóhaj,
lábam alatt sehol sincs már talaj.
 
Fellegek között hancúrozgatok,
ezüst varázserdőben nótázok,
arany angyalhajat kanyarítok,
vakoknak csillagokat hajítok.
 
Megnevettetem a Holdat.
Itt maradnék, amíg pirkad!
 
Nyújtózik párat a friss lehelet,
átadja helyét a víg fürkésznek,
mosdik, felöltözik és útra kél,
vidáman, táncikálva tovalép.
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Vallomás

Sóhajom árnyéka alól,
lelkem mosolyog és dalol,
s csendjében csacsog a valóm,
játszik, bolondozik, táncol.

Boldogságom csupán enyém,
mit végtelenség fon körém,
titkom koncertet ad szívben,
békém zeng égi hangszeren.

Gondolat szárnyán útra kél,
mint erdőben susogó szél,
színes varázslatot mesél,
s pihen az öröm tengerén.
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Mindent tovább adni

tovább adni át mindent
a kételyt, szívben oldódó mételyt
megrekesztő büszkeséget
nyirkos elkeseredettséget
harag üszkös kiáltását
megtörhetetlen szakító fájdalmát
aztán mutatni szépet
ragyogástól sugárzó képet
vízcseppben visszaintő fényest
igen elmondani hogy jó lesz
máról örömről dalolva 
szivárványról szavalva
kicsinek elesettnek tanítani
megéri felemelkedni
ölelni áldani áhítattal rebegni
szikrázó csillogással rikkantani
az elmondhatatlan bizonyosat
azt hogy igaz és örök fiatal vagy
ki reményt keltő sóhajt hagy
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Nincs más dolgom

Nincs más dolgom,
mint hogy türelmesen várakozok,
váratlanul elcsitulnak a zajok.

Nincs más dolgom,
mint nesztelenül nézni a jelet,
figyelni, hogy egy jel mit is jelent.

Nincs más dolgom,
mint elhagyva tettetést, égzengést,
látni mindazt, ami ékkővé lesz.

Nincs más dolgom,
mint vihar utáni felbátorodásban
némán állni a mozdulatlanságban.

Nincs más dolgom,
mint engedni feltisztult szelídségben,
hogy megtörjön az a csend a lélekben.
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Óda a húslevesről

Amint a konyhába toppantam
maradék hajamhoz kaptam,
ínycsiklandozó illattól elaléltam.
 
Úszkáló felsál darabok, 
hátszín cafatok, grízgombócok 
mennyei ízek kavalkádja, sárgarépa, 
fenséges paszternák, lila hagyma,
De láss csodát, lapockát! 

Meglöktem a tálat, 
nejem dobott egy hátast.
A húsleves így lett oda,
kőbe harapott levesünk fogsora.
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Gomba módi

Irány fel a dombra! 
Nini! Ott egy gomba! 
Mérges? Vagy szomorú? 
Esetleg gyilkos kalapú?
 
Kérdezz igazi gombászt! 
Ne ám holmi madarászt!
Eh! Nem kell a gond ma! 
Irány egy másik dombra!
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Haláli 

Halál csak ajtó, 
nyugalmat felborító
lét-síkok között.

Félsz ködébe vész,
világítótoronyként 
éjt - napot fordít.

Játszó erejű,
világokat hasít szét
sors forgószele.

A halál féljen 
és menedéke éljen,
szárnyai alatt.
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Közös idő

Türelmet lélegzik a szürkület,
virágot ébreszt a szabad kikelet,
álomra hajtja fejét a sovány múlt,
toll tintája suhint lazán lamourt.

Bő percekben mérik a könnyeket,
olvasztják a csüggedt jégcseppeket,
száj szögébe ír íveket a könyörület,
üzenetében megértés lépeget.

Tán varázslatra szomjazik az ég?
Fogócskázna, tapsolna, noha elég?
Látná csak nyíló merengésben,
amint szaladna karjaiba éppen!

Vágy szülne óvatos időtlenséget,
kötelességből, akár egy bölcselet,
hogy magára öltse zubbonyát,
s elégedetten pödörné bajuszát.
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Ha szólna

Valaki, ha szólna bennem.
Hol is lehetne fellelnem?
Megtalálnám, s elengedném,
a pillanatban ezt tenném.

Nem várnék cseles csodára,
pénzre, fegyverre, paripára.
Önmagamból és az ágyból
kikelve, - akár unalomból.

Nézném, ahogy a szél rombol,
s ágról szakadt földig hajol.
Sárban, sebes pusztulásban,
fényest festenék a mostban.

Valami kérész életűt,
ékes-édes mézgyönyörűt,
mi ártatlanul meseszép,
lobbal táncolnék, dalolnék.

Építenék megint s újra
szakadatlan, nem fáradva,
integetnék elmúlásnak,
kikeletnek, örök nyárnak.
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Még és már

Még koszorút fon a bánatom,
furakodik az aggodalom,
mozdulatlan a hideg halom,
álmában vacog a nyugalom.

Már békét lélegzik a lélek,
nevetést lüktetnek a szívek,
virágok nyílnak a gyász helyén,
új tavasz dalol a tél jegén.
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Elégedetten

Látja a nyers Földet,
elbírja, emeli, aki görnyedt,
a sárban, mocsokban vergődőt.

Látja még a vizet,
az örökléttel szenteltet,
tisztára mossa a lelket.

Látja a levegőt,
forgószéllel takarja be
a vacogó vén kerítőt.

Égve a tűzben
szívében hamvad el,
s szárnyal, fény-lett hamuja.

Megújulás kopogtatja ajtaját,
szüntelen zörgeti vasalatát,
létezés világítja be boltozatát.
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Távolodás

Szűnik a tolongás az elmében,
halkulnak a dalok a lélekben,
elhalványul egy-egy nevetés,
kifakul a szívzűr, meglepetés,
ahogy felváltja virradat az elmúltat,
úgy válik semmivé az öröm – bánat,
s távolból integet csupán
ezer érzés szeles eredője.
Üresen ámulok csodán.
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Helyben toporgós

A hajnal élénk
ébredése újra túl
szárnyalja árnyam.

Már megint jobban
értenek, szeretnek mint 
remélni vélem.

Ismétlésekből
mindennapi kenyerem
morzsái válnak.
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Reménykedve

Bárányfelhőkké szelídült ordasok,
ázott kabátjukat levető tegnapok
kísérik érintéseinket.
 
Távol külvilág zajos forgatagától,
üres arcokból kiáltó ráncoktól
halkul az élet bősz ereje.

Kuszálódva az évek s érvek alatt
lebbenti lehelettel oltott fátyolát
gyermeki tisztaságunk fénye.
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Értelem és érzelem

Nohát, már csak ilyen az elme,
maga farkába harap önnön örömére.
Szívben lengedezik a tavasz,
elereszti, s vígan mulat,
a fejnek ez sovány vigasz,
keresi, mi a télnek nyújtott támaszt.

Távol Naptól,
perzselő nyártól,
vágyat élesztő margarétáktól,
illata, pompája, színe
a mának éltetője.

Fej nem érti,
szív megérzi,
együtt, kart karba 
kacagva szállnak az égbe.

34



Főbűnök

Megint dicsekszik.
Tükör előtt tetszeleg,
gőgje felhúzza.

Félti mindenét.
Csengő érmék táncolnak,
el nem eresztik.

Gerjedő kéje
érzékies lángra kap.
Nem lel nyugalmat.

Másét nézi csak.
Fáj, hogy nem lehet övé,
amit nem foghat.

Hiánytól habzsol
mit kívánt szeme, szája
gyomrában dagad.

Vicsorgó fogak
bősz szenvedéllyel marnak:
mérgezett a szív.

Gyáva nem mozdul.
Halogat, unatkozik,
és rest a jóra.

Nem mer kérdezni,
telepedik árnyéka,
dehogy méltatja.
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Titokvásáron

Nyüzsgő zajos emberhadban,
ügyes-bajos forgatagban,
holnap titkait fürkészném.

Jövőben kutakodnék,
kipróbálnám, ízlelgetném:
milyen másnap építőköve?

Latolgatnám méricskélve
mit és mikor, no meg:
milyen áron kapok meg?

Útra indulna a talány.
Elégedetten, büszkén ám!
sorsomat vígan mutatnám.

Óvnám viharos széltől,
bús borongós téltől,
elhinném, örökre enyém.
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Hazatérés

Szerelmes vagyok,
    a nyugalom csendjében
               lármás az Otthon.
Mint e forró nyár:
    hős sugaraiba zár,
              ölel s tova száll.
Pírban, mámorlón,
    örökifjú rendjében,
               szeretve vagyok.
Sem napfény, zápor:
    a remény szivárványból.
               Mindenség megért.
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Tavasz talál rám

Szívembe érkezik a tavasz,
esdeklőn kérdem: ugye maradsz,
ágon dalra fakad egy cinkepár,
lélek lehelet ereje, tüze átjár.

Nyitni, nyílni, lényemet feltárni,
rideg, bús öreg telet elzárni,
zsémbes karokat ölelésre tárni,
ujjongóan, örömmel lármázni.

Friss illatú virágsziromban
fellélegezni boldogan,
ámulni, ejtőzni a csodán.

Bátor fénnyel tölti testem,
mily repkedő! de szeretem!
Nap sugara épp nekem szán.

Ó, boldogság!
talál tavasz rám.
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Bakonyi csendélet 

Lépés alatt serceg a fűszál,
fenn üde tavaszillat kóricál,
csúszkák suhannak a magasban,
bükkfa lombja int boldogan.

Kiéhezett vándorok,
erőre kapó virágok,
élénk, vagány kosborok,
zöldbe öltöző bokrok.

Patak iramlik fürgén,
lassul a sziklák tövén,
tündértáncos fényárban
pillangó szálldos lágyan.

Színek és trillák: összhang,
bontja tincseit az árvalányhaj,
nyüzsgés, élet mindenütt,
félénk remény magányt űz.
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Éjjel az ég

Meglegyint egy izzó vágy,
csillagok, még tovább!
Égen kisimul a béke,
kacag reményt a fénye,
végtelen együtt szuszog vele,
hol minden egyszerű
és semmi sem egyértelmű,
a bátor ilyenkor nekigyürkőzik.

Hold habjában fürdik,
lelke csupán tároló edény,
mint éjbe szorult szemfedél,
a sötétséget világítja ezernyi fény,
egy egyszerű s egyértelmű tény,
tán ennyi a lényege,
fénye a reménye.
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Hőség Vrsarban

Izzadtan gyűri takaróját a reggel,
a partról csak lassan mozdul el,
kókadt szélben kába a nyári öröm,
forró hevében vakít a fényözön.

Mozdulatlan fák, hunyorgó kövek,
ring a meleg selyme, forr a szövet,
vitorla is bágyad, megadóan vár,
árnyékba szalad számos napsugár.
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Este a parton
 

Bontja szirmait a várt nyugalom,
sirályok szárnyán fénylik az alkony,
olajfák tövén pihennek kövek,
perzselő hőség isten véletek!
 
Lassulón búvik meg a gondolat,
halkan susogó a búcsú mondat,
felhők karolják a pillanatot,
vallomás helye s ideje áldott.
 
Izmos hullámok köszöntik vándort,
hűs sós levegő kér bocsánatot,
kéket váltja fel éj feketéje,
s fáradtan olvad Nap ölelése.
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Naplemente

Rebbenő szemű homályod
szív nélkül dobbantod,
üresen fecsegő titkodat
monoton változtatod.

Közel s mégis idegenül
távol és mellettem ül,
magadat megelőzvén
loholsz az éj peremén.

Lehelet szélben kéred,
lélek vérben éled,
oltalom halál kísérnek, 
hevében lángok fénylenek.

Vágytalan hűs kérészek
nyelvükön gyöngyöző ízekkel
aranyba öltöznek.
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Őszies

Szelíden szomorú színes elmúlás,
sóhajokkal segített búcsúzkodás,
frissítő kóborlás, kirándulás,
egy nem tervezett kiábrándulás.

Fotósokat vonzó fák, bokrok,
elhagyott kertek és patakok,
még zöld, megunt fűszál a réten,
szőlőszem Nap a szürke égen.

Mint olyan ember, ki öregedő,
elevensége már alig pezsgő,
ám élet ajándékaival betelt,
bölcsességével megelégedett.

Noha mutatja derűs arcát büszkén,
tétován, lomhán adja át erejét,
bátorságát a holnapután vénjének,
csontos, bár bújós reményének.
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Emlékezem

 
Régmúltban gyakorta találkozom veled,
és hozzád simulva félve fogom kezed.
Naivak voltunk akkor még: bohók s mohók.
 
Nincs lélegzet, amely visszaadja mindazt,
ami csupaszon szép mégis szépen csupasz,
noha remegve eme könny szélén csillog.
 
Érints! mint akkor, az első ölelésben.
Ölelj! mint ottan, az első érintésben.
Imádtam élni, lépni és gondot űzni.
Lásd! lassan én is felejtek pillantani.
 
Most köd szitál, készül az álom álmodni,
csitul harag, harang - önző én játszmái
megbújunk, mint hulló levél avar közé,
zörgésünk dallá lesz - nem csaló ábrándé.
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Álmodnék veled

Álmodnék veled Holdat,
kacsintóst, világfényest,
álmodnék virágrétet,
szivárványt, csillámlósat.

Álmodnék ezer vázát,
ezer csokrot, tarkabarkát,
álmodnék tavaszringatót,
ölelésben fogant csókot.

Álmodnék boldogságot,
fénymosolyodnak dallamot,
álmodnék végtelen órát,
oldott idő pillanatát.

Álmodnék tiszta vágyat,
örömkönnyet, nyughatatlant,
álmodnék álmot, álmodót,
szárnyaidat féltve óvót.

Álmodnék óriás követ,
feltörném és belegyűrném,
az álmosító csalódást,
szakítás búját, s fájóját.

Összezárnám ha megtelne,
hajítanám végtelenbe,
és tovább álmodnék veled
múlandó, szép emlékeket.
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Álmodnék neked felejtést,
bármi bánat, vagy szenvedés,
mi valaha szívedhez ért
nem ütné föl többé fejét.

Álmodnék veled, ha lehet
tündöklő horizontokat,
repítve neked álmomat,
szerelmes csillagfényeket.
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Szeretni valakit, valamit…

Szeretni valakit, valamit,
fogni kezét, oldani sálját, érinteni nyakát,
hajszálanként számba venni,
mindazt, ki ő.

Lüktetését körbe ölelni,
lebbenését megérezni, kiismerni,
mindazt, ki ő.

Felkérni, táncba vinni,
forgatagban megforgatni,
mindazt, ki ő.

Csak ráfigyelni, elmélázni,
kérőn-vágyón elringatni, 
mindazt, ki ő.

Hallgatni napestig, hajnalszületésig,
örömét, álmát és holnapját,
mindazt, ki ő.

Sejteni valakit, valamit,
fogni szívét, gyengén lágyan, 
hordozni mosolyát, csillámló egét,
mindazt, ki ő.
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Szavak nélkül

s nem marad más
néha álmodás
kezem kezedhez fér
szavak helyett rebegnék
a csendben rezdülnék
könnyed könnyemből kér
szavak nélkül is rügy fakad
rozsdafarkú csicsergél
szorgos méh döngicsél
akác illata simogat
fénysugarat lendít a szél
vajúdó percek lágy ölén
ringót dúdolva a remény
dalra fakad a végső cél
egy lépés egy látomás
s nem marad más
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Nap szerelmesei

arc arc nélkül ragyog
aranylón izzó vágya
epedve forrón hevíti
fényében könnyeden meríti

szem szem nélkül figyel
mozdulatlan csendjével
bizonyossága nyitja meg
örökké szomjas tekintetet

száj szó nélkül suttog
merengőn tűzben csókol
enyeleg kéje csupaszon
szelíden és trillázva dalol

kéz kéz nélkül tapint
selymesen és lágyan ring
erőtől, dactól duzzadva
összeforrnak a Napban

szív szív nélkül szeret
örömkönnyekben nevet
elfogad mindent mi tett
mi érzést gondolatot rejt

Nap nap nélkül ont hőt
olvaszt szólítja a Nőt
lélek pincéjének borát
vígan hörpintik életen át
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Dal a lányokról

Ó, az a szőke lány!
Csak tekintsél rám!
Csillagát tartanám!
Táncba is hívnám!
Ringását karomba zárnám!
Ó, az a szőke lány
egy vidám napsugár!

Ó, az a barna lány!
Bátran kacsints rám!
Ezer szív ütné ritmusát!
Kacsóját csókolnám!
Zavarát mosolyognám!
Ó, az a barna lány
egy röpke kismadár!

Ó, az a vörös lány!
Bomló rózsaszál!
Mohón bátorítanám!
Haját simogatnám!
Hadd szárnyaljál!
Ó, az a vörös lány
egy csók ajakán!
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Álmodozó

Ha kóbor hang lennék,
csöppnyi szádba kérezkednék,
érzéssel megfesteném ajkad
ha szótlan lennél…Ó, mondjad!

Ha simogatás lennék,
selymes bőrödön pihennék,
hadd hintse csordultig tested
ezer s végtelen sóhajom.

Ha szemhunyás lennék,
éltető fényt tőled vennék,
csillogó ég kék szemed
csodáinak sűrűjébe lépnék.

Ha hallgató csend lennék,
zajodban otthonra lelnék,
szívedben zárakat nyitnék,
rejtélyeid megfejteném.

Ha még nem lenne elég,
örökké rólad álmodoznék,
játszó mosolyod fürkészném,
ringó bájaid erővel ölelném,
súgnám-búgnám: Ó, légy enyém!
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Tét nélkül

már nincs tétje találkozásainknak
garanciák nélkül keresem meghittségedet
gondolataid bárhol járnának
úgyis megtalállak
könnyeid ismerősen gördülnek
egyfélék vagyunk
tudom, hogy szeretlek

Egy vágy

megremegni a lelkem alapjáig
ott engedni
valami kéjes-fényes borzongató
belekússzon a bőröm alá
valami végre megérintse a szívemet
páncélozó jeget
így indítva meg az olvadást
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Szerelem szárnyán

Szól száz torokból a szív tiszta hangja,
lüktet ezer test pezsgő ritmusra,
dobbant millió talp rég feledett dallamot,
örökké fiatal, ki csókkal köszönt arcot.
Szerelem szárnyán repül a nyár,
táncol - nevet a könnyed vidámság,
tárja a vágy milliárd ablakát,
hadd kelljen útra a lázas bátorság!

Ellentmondóka

mélységek magasa
vágyaim kételye
emlékek féltése
világom határom
ölelés borzolja
kézfogás öröme
üresség teltsége
akarom feladom
színeknek színárnya
évszakok szépsége
érzések ereje
hallgatom kimondom
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Egyszerű vers

Elmentél
többé nem gyönyörködhetek
szép mosolyodban
szívem nem melegíti kedves nézésed
újabb és újabb hiányt szül sóvárgásom utánad
lelkem hidegen kong
mint a sok éve nem lakott ház
csak kihűlt falakat
csikorgó küszöböket
zárt ajtókat találok ott
hol régen elevenség
gyermeki kacaj
foszlós kalács illata terjengett.
Megérkeztél
mindig láthatlak
szemem szabadon ízlelheti
lágy mosolyod
szívem dalra fakad
örömben fürdő nézésedtől
újabb és újabb patakot indít
a boldogság forrása bennem
ha rád tekintek
lelkem csupa fény s gyémánt
mint a grófok kastélya
ragyogás, kifinomult mozdulat
tapintatba forgatott báj ejt rabul.
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Rejtőző

Arcodba rejtőztem el,
vonásaidból, ábrándjaidból,
álarcok nélkül látogatnak álmaid.

Mosolyodba bújtam el,
szíved dobbanására léptem,
szemedben tükröződtem.

Megláttam, mit reméltem,
elillantak árnyékoló felhőim,
Napomra Napod ragyogott. 
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Hátra lépek vélt valómtól
 

Szenvedélyem halvány halk hang csupán,
eltompul minden kéj s sóvárgó vágy.
 
Közömbös vadság, duhajkodó tánc,
távoli lágy lankadt érzéki lánc.
 
Nem szúr már bánat, harag, szenvedés,
nem igéző a harsány nevetés.
 
Csillagok közt nyújtózkodik a csend,
vérereimben kong a néma rend.
 
Halkan hátra lépek vélt valómtól,
elengedek mindent karjaimból.
 
Szelíd fátyollal takart emlékek,
melyek így már hívatlan vendégek.
 
Nyugalmam dallamos tengerében,
koncertet hallgatok fenn az égben.
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Utazás hozzád
 
 
Szomorúságban, és magányban,
erőlködésben, vajúdásban,
kegyetlenben és kegyelemben,
bánatban, elkeseredésben,
szólít vágy, terül várakozás,
indul a várva várt utazás.
 
Csomagolok, nem viszek könyvet,
zakatolnak múltból könnyeim,
rímekben, történetbe zárva,
ott vagyok a megérkezésben,
ruganyos ágyba süppedésben,
egyedül veled, csakis neked.
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Korlátok közt

Bár lenne végső kérdés, egy végső válasz, kis csenevész. A
tova tűnő fény martalékában elvész. Kérdések persze szép
számmal  becézve,  számmal  na  de  válaszok,  pláne  végső
penzumok.  Hát  azokra  nem  lelhetek,  nincsenek,  hisz
emberek terelnek, nem léha istenek.
Indulás  előtt  bőröndöt  veszek,  bepakolom örömöd színes
arcait.  Rásimítom  a  szárnyaidban  rejtőző  vidámló  erőt.
Behajtogatom alámerüléseid fürge halkjait.
Odateszem még ragyogásod nyilait. Mást otthon hagyok.
Útrakész vagyok. Ilyen gyorsan még soha nem készültem
el.
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Ballagós idők

… Emberi lét teljességében már nem lohol, felcsillan a rút
szépsége, érződik a szívszorítás gyönyöre. Kietlen hasadék
szakadtságában  árván  elhagyottan  rábukkanna  az
egységre...
Családban  örülnek  minden  odatartozónak,  békére  lelne  a
harcban,  bóklászna  bár  száműzötten  csatakosan,  akár
valamely véletlenül megsebzett tétova vad, mégis fülig érő
vigyorral  mártózna  a  kókadt  hangulatban.  Kkésőbb
vidáman fújná ki
az  elhasznált  percek  ízét  s  vállon  veregetné  a  pihenőt.
Pusztába  kiáltó  bátorsággal  suttogná  a  rég  énekelt
dallamokat.
… Az  élmények  emlékké  kristályosodásában  a  hiány  és
egyedüllét  köt  dacszövetséget,  mint  a  nyaralás  utolsó
napján.
Valami véget ért, ujjongva tapint célt. Röptében fénylik az
ifjúság szárnya, ahogy közelít az ég magasa…

60



Örökké időtlenség

Ma ismét Otthon jártam, csak figyeltem, nem is vágytam,
röppent a pillanat, mint a tollaslabda, elmúlt a dallama, s
jött a következő óra, este vettem észre, mily boldog voltam,
egy ismerős dal, valódi magam, könnyeztem és hálát adtam,
mintha  semmi  lennék,  örültem  és  áradoztam,  mintha
minden volnék, Én a semmi és gyönyör, a minden, isten a
minden,  és  semmi  a  nincsem,  szétosztva  ezer  egy
diribdarabra,  tulajdonság  nélküli  formátlanra.  De  hát
ennyire üres vagy és nincs vagy! Ennyire megtelt és kincs
vagy! Nohát, ennyire lehetek boldog!
Ennyire élmény a légyott!... Táncod körbefont s ölelt, zenéd
megrészegített. Ma a sejtemben és benned jártam, annyira
szerettél, maradtam…
Pillanat volt, vagy éppen egy teljes nap? Édes és mindegy
mindaz, ami vagy.
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Örökké utazás

A napok összefolynak, mint eső verte ablakon a cseppekből
csordogáló folyosók. Csapásaiban a legkülönb valami igaz
kicsit  örök a valódi,  azonosítatlanul áll  tovább. Szabadon
mámorosan, mégis józanul. Lenyomatot hagy idő-tér-anyag
kerekén.  A  nyughatatlan  utazó  tovalép,  áthalad  súlyos
sóhajok hídján,  fülel  az  ég  hasadékán.  Majd elréved egy
pillanatra tétován. Ám elcsábítja az örök vándorlásElmúlás

Szárnyai alatt kél a szellő, fészkéből kecsesen tova repítő
aprócska, szertelen bódulattal suhintva, felrázó hangulattal
felkapja, emeli, megforgatja. 
Aztán bátran útjára bocsájtja, mint ősz s tavasz fogócskázás
közben  eltaposva  a  fagyottas  telet,  ám kíméli  a  perzselő
nyarat.
Hadd égesse a száraz bizonytalant, s ahogy halad, szalad a
biztosba,  elnémulásától  borul  virágba  egyszeriségének
kihűlt hamuja.

62



Talán mondom

Rojtossá  feslett  szavak,  mondod  kifakítanak.  Mártóztam
hencegő  szóbeszédben.  Elbújtál  világod  lila  ködébe.  A
homályod  elbódított.  Érteni  véltem  majd  megértettem,
mondani kényszerültem mit elbeszélni lehetetlen. 
Az igyekezet a nemes célok, porrá finomodtak az okok. A
miértek  a  lelkendezések,  homlokráncoló  mélyülő
remegések.  Mind,  mind  hasztalan  kiáltanak  és  egyre  azt
rebegte ajkad
ami  fölött  s  alatt  nincs  uralásod.  Értelmetlen  a  kérő
maradásom,  a  vágy  egy  lendület,  iramlott  tova  veled.
Utcáról  utcára  szorítottam  mázsás  súlyú  üzeneted,  mint
afféle szerelmes a harmatos kezet. Lehetne szavak helyett
ölelni  téged.  Feldíszíteném  mohó  érintésed.  Ünnepelném
szavak helyett amit küld tekinteted.
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Szótlanul

…elmondhatatlanságba  burkolt  tegnapok,  szótlanságban
pihenő  holnapok  markának  szorításában  elégedetten
elnyújtózva  egy  elszaporázott  bókban,  takarók  közé
szuszakolva régről ismerem meghatódva…

Ott  a  szelíd  némaságban  a  selymes  nesztelenségben  a
lassított  pillanat  törtrészéből  aláomol  a  lét.  Teljességében
szemekben  bátran  csillogó  soha  ki  nem alvó  csiszolt  és
álmot rejtő ékszere
kényeztetni igyekezne…

Ott a tűz heves lángjaiban égve mint fáradt utazó hazatérve,
szívem dobban a két kezedben…
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Álmok földjén járok

…Látszik egy kinti világ, pont ahogy bent megéli éppen, 
bárhol  is  legyen  e  földi  közelségben,  ismétlésekből,
önámításokból kerítést szögelek, tanulom a holnapot, hátha
megajándékoz  pici  kis  szikrájával  a  tűz  töve,  s  olvasok,
majd értési próbákkal fecseg a felszín s érez a mély...
Vajon  a  szív  és  a  fej  szót  vált  néha  egymással?
Pitvarjaimban néhol lázadnak a belé égetett igék, szégyen
és  bűntudat  csapdájában  vergődnék,  és  testem koporsója
fegyelmezetten  vár  reám  égkék  békés  szemeid  fényének
árnyékában, bársonyba öltöztetik rezdüléseim…
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Megértő tekintet

Szellemes  e  tompult,  halványuló  lázadás,  mosollyal
fogadok ezeregy háborgást. Lélek szélcsendjében szelíden
szundít a vadállat, nem ébred fel, békésen szuszog.
Örömöm,  mint  jó  anya,  karjaidban  ringatod.  Elfogadó,
tisztelő,  gyengéd  pillantása  derűvel  emeli  fel  a  világ
érthetetlen rendjébe megzabolázott megértésemet.

66



Szerelmes tűnődések

Kezeink  összeérnek,  egymásba  szépülnek,  mint  rózsa
szirmai gondolataink összeférnek, egymáshoz fércelődnek,
irány szárnyakat  bontani.  Szemeid  csillogásától  merésszé
válik egy napsugár, mely meglátogat, csókokat vár, forrót,
tüzest,  szenvedélyest  dalolva táncolni  nem rest,  mint  egy
tavaszi  kismadár.  Nem  tudom  meddig  tart  s  miféle  lesz
még,  de  pezsdítő  egy  érzés  a  féltés,  a  nézés,  e  meghitt
közelség oly békés oltalom, mely árad fényedből a játszó
pillantáson.

Tudom  örökké  tartó,  s  lesz  még,  szenvedélyes,  erélyes,
Napot  megszégyenítően  tüzes,  édes,  mint  minden  csók,
ölelés, felhőtlenül szabad nevetés e ragyogó napon.

Elmondanám, amit nem lehet, igen, izgatottan elrebegném
neked, ám nincsenek szavak, melyek beszélnék, mennyire
örülök  veled,  szüntelen  verdesne  ártatlan  szívem,  mint
kolibri  szárnyai,  ha  szelíden  rád  tekintek,  ha  gyönyörű
szemeid  csillogását  fürkészem és  csodálom tiszta  lényed,
érzem fényed,  ölelem bensőd valódi  vágyát,  báját,  eggyé
olvad a közted s köztem megbúvó másság, összefogtunk,
tovább kéz a kézben haladunk. 
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