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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. 
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Levél kiált... 
 
Levél kiált, mielőtt lehullna 
esőcsepp koppan ablakon, 
megrezzen széltől a fűzfa ága, 
hangulatom az 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 szerte szét. 
 
Lassan befed a fehérség mindent, 
fagyos hó tompít neszeket, 
tiszta némaság borul a tájra, 
csak belülről én reszketek. 
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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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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 fa lepkeszárny, 
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. 
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Meredő vágyak, csókok, 
playboy, és a vad képzelet. 
Minden lány megkívánok, 
de mind elérhetetlenek... 
 
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. 
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Új világom is 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. 
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Hiába ének 
 
Verseket fűztem 
szép lánccá nyakadba, 
de te letépted 
itt hagytál magamra. 
 
Díszítettelek téged 
ékes szavakkal, 
de te mind eldobtad 
mit adtam, haraggal. 
 
Nincsen több kincsem 
mindent neked adtam, 
üres lett a lelkem 
magányos maradtam. 
 
Homályosult szemmel 
tekintünk egymásra, 
nincsenek vágyaink 
ezért lettünk árva. 
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Csillag, nélkülem vagy 
 
Leköpött csillag 
búsulva ballag. 
Én nem tudom 
mikor láthatom 
fényes szemmel, 
(mint egy ember) 
hogy a tejúton 
a néma Isten 
jön, hogy életem 
művére tekintsen. 
Figyelném. Fitymálva 
biggyeszti ajkát, legyint..., 
és magamra hagy 
újra, megint. 
Kit érdekel a 
neve nincs fájdalom? 
Ki lát át gonoszul 
vigyorgó álmokon? 
Leköpött csillag. 
Nélkülem vagy. 
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Tavasz fájás 
 
Reggel amikor még bűntelen a nap, 
és szellő kószál borzas bokrok között 
a csendbe a nyugalom beköltözött, 
a tiszta virágok lágyan ringanak. 
 
Harmatcseppek pettyezik fa levelét, 
és hullt ág alatt felébred egy bogár. 
A csápját mozgatva párja után jár, 
és ő sem találja régi kedvesét... 
 
Úgy kereslek én is, de nem talállak, 
a nap is felkelt,de hiába várlak. 
Messze sodort tőled az irigy idő. 
 
Mire elborít engem majd a sötét, 
a bogár megleli hűtlen kedvesét. 
Csak az én reményem az, mi eltűnő. 
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Adj erőt Nap 
 
Ó Nap te nekem gyönyörű, 
világíts éjszakámon, 
legyen végre újra derű, 
ne csak szomorúságom. 
 
Mesélj az életről nekem, 
amit táplál a fényed, 
űzd el, ami a félelem, 
hogy erősödjek belőled. 
 
Legyek élethez nyújtózó 
zöld ág,vagy szálló lepke. 
Ne legyek árnyba húzódó 
denevér szárnyú este... 
 
És űzd el a sötétséget 
mi uralja a lelkem, 
csempéssz belém kedvességet, 
hogy vidáman feleljem, 
 
ha kérdezi tőlem bárki, 
hogy miért szép az élet. 
Hazugság nélkül felelni 
adj erőt nekem, kérlek. 
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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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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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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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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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Nem élek 
 
Bennem rendezetlen könnycseppek, 
egy remete magányossága. 
Fekete üregben holt szemek. 
Hol az élet világossága? 
 
Eltiport képzeletem mereng: 
lélek, és az ember oly' árva. 
Fejem fölött egy csillag ragyog, 
és be vagyok magamba zárva. 
 
Téphetetlennek hitt kötelék, 
és érzelmet túlélő könnyek, 
sehol, és soha nincs menedék. 
Nincs nekem hova visszatérjek. 
 
Eső hull, és virág záporoz, 
megfagyott kő bennem a szívem. 
Élet szesztől lettem mámoros, 
részeg voltam amíg csak éltem. 
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Esős este 
 
Mélyen hallgatnak a szavak, 
vízcsepp koppan a párkányon. 
Utána kemény csend marad, 
magamba nézek, nem bánom, 
 
hogy minek gondoltok engem. 
Vagyok aki vagyok, konok. 
Talán még nem kell keresnem 
semmibe tartó vonatot. 
 
Csend van, kopik a ceruza 
hegye, kopott a hangulat. 
Számon elhalt a szó. Maga 
maradt velem a gondolat. 
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Amikor elballagok 
 
Már én sehol nem kereslek, 
ajtódon sem kopogtatok. 
Vágyaim mind veled vesztek, 
végre magam maradhatok. 
 
Nem kell hozzád igazodnom, 
úgy szólni, neked jó legyen. 
Nem kell mosolyt sem hazudnom, 
vidámság nem áll jól nekem. 
 
Régen nincs kedvem nevetni, 
rossz társaság vagyok, tudom. 
Nem tudok már benned hinni. 
Lehet, ez neked fájdalom. 
 
Ne álmodj, hogy visszatérek. 
Magammal én jól megvagyok. 
Bocsánatot sem kell kérjek, 
ha most csendben elballagok. 
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Idegenben 
 
Ha ujjammal elérném 
lepöckölnék csillagot. 
A teremtésben árván, 
emberként, csak pusztulok. 
 
Világom rácsa kőrben, 
elmebetegként rázom, 
kilépnék életemből... 
Hiába magyarázom, 
 
hogy idegen itt minden, 
és nem ismerek senkit. 
Gáncsolnak sánta évek, 
és belém rúg a vak hit. 
 
Teremtés koronája 
lenne e béna senki? 
Szégyelli magát Isten. 
A pokolba elrejti. 
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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. 
Most magamtól sem félek. 
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Emlékek keresték 
 
Szúrós, és tüskés valami... 
Fájdalom lóg az ágakon... 
Jajszót sehol sem hallani  
van, hogy édes a fájdalom. 
 
Fehér fogakban életem  
volt precíz amalgám tömés. 
Fájása is jó volt nekem, 
ennyi kellett, ez nem kevés. 
 
Csikorduló fogak zaja, 
és gyomor-összerándulás...  
Hosszú lesz ma az éjszaka. 
Nehéz álmokkal álmodás. 
 
Nem fogta finoman kezem  
madaram acélkék testét, 
és elröppent a szerelem.  
Már csak emlékek keresték.  
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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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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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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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Hallgatag élet 
 
Hosszú csápokkal megölel, 
és ellenállhatatlanul. 
Kérdésre röhög, nem felel, 
és lassan már bealkonyul. 
 
Kétségbeesve keresem 
értelmét mondott szavaknak, 
és nem találom a helyem, 
mert nem nyílik fényre ablak. 
 
A mosolyok ölnek, csalnak. 
A jól felfogott érdekem... 
Mindenkit ők igazgatnak, 
de mi marad meg így nekem. 
 
Szeretetem mélyre ásva? 
Csak álmaimban létezik? 
Körülnézek, mennyi árva, 
és mind magával vétkezik. 
 
Szörnyű dallam falamon túl. 
Halálba csal szirénének. 
A szív, és élet is megfakul. 
Nem elég már ha csak élek. 
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Kívánkozom én a fényre, 
árnyékot vetnek fellegek. 
Itt maradjak kedvre, kényre? 
Lenéznek így is emberek. 
 
Magány kabátba burkolom 
magam. Így talán élhetek. 
Szerelembe nem fogódzom, 
már áldozata sem leszek. 
 
Az élet szép, drága játék, 
de már olyan rég nem játszom. 
Egy gyönyörű dalra vágynék. 
Magamat meg nem alázom. 
 
Eléje megyek a sorsnak, 
és ha kell, arcába köpök. 
Mert lelkemben megmaradtak, 
viháncoló víg ördögök. 
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Most is álmodom 
 
Megfognám kezed puhán. 
Ó romantika, és érzelgősség! 
Az évek szállnak bután, 
és nem marad bennem semmi kétség. 
 
Nincs közöm szerelemhez. 
Bár néha még álmodozom róla. 
Nem érhetek kezedhez 
elmúlt már régen a csoda óra. 
 
Volt hogy sírtam miattad, 
és átkoztalak ordító dühvel... 
Öleltelek, ha hagytad, 
és simogattalak két kezemmel. 
 
Most is álmodom rólad, 
de most már nem is fáj olyan nagyon. 
Felejtek fájó múltat, 
és álmomban szép melled vánkosom. 
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Végtelen idő 
 
Rémekkel körbe kerítve 
félelmek őrzik az időt. 
A bizonytalan jelenben 
nem tervezheti a jövőt. 
 
Őrült pillangóként repked 
a bűzlő trágyadomb fölött, 
és az élettől is retteg 
két éber álmodás között. 
 
Kőről a kőre ugrálva, 
a veszély mindig körkörös. 
De maga miatt lesz árva, 
mert a magány örökös. 
 
Kezet nyújt a tüskés ágnak. 
Reménykedik, hogy jó barát, 
s új sebet szerez magának. 
Újult fájással megy tovább. 
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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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A jel 
 
kutya a csontot 
nem tudom hova 
láttam bemenni 
homályok hona 
lenyelte félig 
kiköphette volna 
őt hozta nekem 
törött szárnyú gólya 
mosolya árulás 
hazug lehelet 
magába kutat ás 
senkinek felelhet 
megbotlik kőbe 
eldobott kenyér 
belelát egy nőbe 
egy öt ezrest megér 
félig élt élet 
mesében manó 
egyszeri végítélet 
nem felfogható 
gyere és kérlelj 
hozzád nem megyek 
hazug a fény jel 
zátonyt rejteget 
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Inog a lét 
 
Ha falnak megy az érzelem 
ideje új utat keresni, 
csak legyen elég értelem 
majd a fájdalmat elfeledni... 
  
Hiábavaló harcomat 
ködös, és fájó álmaimmal. 
Elfelejteni arcokat. 
Itt engem semmi nem marasztal. 
  
Mindenségben inog a lét, 
és kiröhög mindig a sorsom. 
Szenvedésből talán elég, 
ezt régóta hiába mondom. 
  
Vergődök, arcomon maszkom. 
Piros orrú bohóc, nevető, 
és ha ilyen arccal mondom 
fájdalmam nehezen hihető. 
  
Kit érdekel múló éltem? 
Hiszen nem vagyok én senkié. 
Tengődöm e múló létben, 
nem fordítom arcom felfelé. 
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Magam töröm saját utam, 
ha elbukom, az az én bajom. 
Lelkemből, hogy ha dal fogan 
azt ajándékként nektek hagyom. 
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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. 
  
Hiába való félelem. 
Senkit sem bánt a fekete. 
Nem fogja fel az értelem, 
hogy mi életünk lényege. 
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Megsimogatod bennem? 
 
Megsimogatod bennem az embert? 
Kellene, hogy kicsit tovább éljen. 
Olyan fagyosak még a reggelek, 
nem melegszem meg a téli fényben. 
  
Ég kékje borít be jéghideggel, 
kiszúrja látó szemem egy csillag, 
és minden sötétség rám neheztel... 
Mindenki nyitott mellembe vizslat. 
  
Puha szó, és jó meleg ölelés, 
mert mindig rajtam röhög a vén hold. 
Lelkembe kódolva a remegés, 
és a jeges ég bánatba hajszolt. 
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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 te feléd, 
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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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. 



 40 

 
 
 
Csak a perc 
 
Ballagok a meleg nyárba... 
Tudsz te engem még szeretni? 
Te elképzelt, könnyű álom 
elindulsz engem keresni? 
  
Vakon, bután, botorkálok, 
a napfény talán megtalál, 
magas sziklán ha megállok 
meztelenné lesz ez a táj. 
  
Csontvázig levetkőztetve 
minden szép percnek szégyene, 
és már régen elfelejtve 
az eltelt idő lényege. 
  
Céltalan patakként folyik 
az idő. Néma álmodás. 
Tenyeremben búsan bújik 
az egyedül várakozás. 
  
Kis kezedről lepke rebben, 
szívemre ráesett egy kő, 
életre kel minden könnyen, 
csak a perc az, 'mi eltűnő. 
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Lehetnék másmilyen... 
 
Kemény, és mégis lágy. 
Kőszikla ölelés. 
Tüskével teli ágy. 
Kényszerű ébredés. 
  
Lehetnék másmilyen... 
Gondtalan mosolyú. 
Játszhatnék szelíden, 
akár egy kisfiú.  
  
Sorakozó évek. 
Lehullott levelem. 
Elhalkuló ének. 
Új dal kell már nekem. 
  
Mormolás, monoton 
akár egy zsolozsma. 
Névtelen rokonom 
magányom egymaga. 
  
Szóltam én a fának, 
virággal beszéltem, 
pataknak, forrásnak 
szavát csak reméltem. 
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Nem segít egyik sem! 
Magamra maradtam. 
Csak tollam segítsen, 
szavakból a váram. 
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Nem marad nyomod 
 
Feléd terelt engem a szél 
ez a bolond-bús tavaszi. 
Telem már semmit sem remél 
tudom, hogy nem vagy valódi. 
Csak szivárvány, mi látható, 
de soha nem éri kezem, 
hangod sincs ami hallható. 
Látványodra emlékezem. 
Még szememben van az arcod 
de lassan eloszlik a kép, 
és nem marad semmi nyomod 
amire emlékezhetnék. 
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Végső tánc 
 
Fehér ruhában víg táncos lányok, 
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 táncos lányok. 
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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Mint egy gyerek 
 
Babrálok most a szavakkal  
mint egy bombával a gyerek.  
Robban, beterít haraggal.  
Hiába az igyekezet.  
 
Szívedet fogom kezembe. 
Csak neked értékes darab. 
Lehet, hogy nem marad egybe, 
ha elsodor vad pillanat. 
 
Elnézést érte nem kérek, 
vigyázhattál volna jobban. 
Nem teszek semmit sem érted, 
és így maradok magamban 
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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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Van, volt, nincs 
 
Van, hogy magam elé nézek. 
Fájó emlékek kísérnek. 
Van, hogy már hiába nézlek. 
Nem mozdul bennem a lélek. 
Van, hogy csak vagyok céltalan. 
Rég óta élek egymagam. 
Van, hogy nincs egy jó mondatom... 
Ha lenne is, elhallgatom. 
Van, hogy dől belőlem a szó... 
Bár tudom, hiábavaló. 
Van fejthetetlen lét maga, 
és rám települt éjszaka. 
  
Volt nagy szerelmi őrület. 
Nem láttam csak a szemedet. 
Volt kéjjel teli éjszaka. 
Összebújt testek illata. 
Volt, hogy én mindent szerettem. 
Mindenben szépet kerestem. 
Volt, hogy mosolyogni tudtam, 
és senkinek nem hazudtam. 
Volt, örültem ha láttalak. 
Nem hittem el, majd bántalak. 
Volt olyan, boldogan éltem, 
és minden szépet reméltem. 
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Nincs szándék, és nincs akarat. 
Sodor az ár a part alatt. 
Nincs lassú víz, nincs kikötő. 
Csak sors, dühödten örvénylő. 
Nincs álom, így nincs ébredés, 
és nincs jótékony felejtés. 
Nincs más bennem, csak fájdalom. 
Cipelem rozzant vállamon. 
Nincs felejtés, és bocsánat. 
Mind magába néz, magának. 
Nincs élet, és nincsen halál. 
De mind a kettő megtalál. 
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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 ág boga? 
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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Csokor virággal 
 
Sápadt – szín virágok mind nekem nyílnak, 
rózsa tövisek hegye énrám mutat, 
virág nyílásból 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. 
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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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Változások 
 
Egy arc magányos ablakban 
csak egy eltűnő sziluett, 
a kéz itt hagyta melegét 
de érintése oda lett. 
  
Köd szobor múlandósága 
el nem rettenti a szelet. 
A feloszló köd ruhában 
sebezhetőség lépeget. 
  
Alakját ha változtatja 
nem téveszti meg a sorsot, 
felismeri a védtelent, 
és ráterít minden gondot. 
  
Sunyin lapít a sarokban  
mesékből lett valóság, 
lerohan téged orv bánat, 
és nem véd ellene jóság. 
  
Mégis magamhoz ölelem, 
bár tüskéi nagyon szúrnak. 
Mindig változik életem... 
Szivárvány színű a holnap. 
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Szállnék a széllel 
 
Felhők tűnnek el a nagy hegy mögött, 
de egyre, megint majd újak jönnek. 
Csak bennem nincs semmi, ami örök. 
Szavakból épült házam, mint felleg  
  
eloszlik bámuló szemem elől. 
Nem fáj, hogy csak a semmiben élek, 
hiszen minden álmom sorban ledől, 
de talán romokon terem élet. 
  
Naponta újra alkotom magam  
mindig, és mindig ugyan olyanra. 
Küzdelmem így folyvást haszontalan, 
és a létem hagy mindig magamra. 
  
Életem pedig suhan mint a szél. 
Magokat szór el, életet érlel. 
Bennem a magány hallgat, nem beszél, 
csak szállna, szállna, együtt a széllel. 
  



 54 

 
 
 
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. 
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Talán felejtett, kedves árny. 
Talán csak egy szép gondolat. 
Talán a csendes vén magány. 
Talán én vagyok a fák alatt. 
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Félelem 
 
Mindig csak azt hallja meg ha 
felsikolt a lét a kövön. 
Csendes jajra nincsen szava, 
lakatja lóg a börtönön. 
 
Tesz-vesz a csendben hallgatag, 
nevét nem tudja senki sem. 
Beszél veled a mozdulat 
bottal suhint a lelkeden. 
 
Ronggyá rohassza izmodat 
menekülnél, de nincs hova. 
Benned van mindig, hallgatag. 
Örökké tart az éjszaka. 
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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! 
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Viszem emléked vállamon. 
Körül minden rólad mesél. 
Uralkodsz minden álmomon 
Csak ne fújna egy hideg szél. 
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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 hátra van, 
elmossa a sorsod árja. 
 
Itt ragadsz magányos szigeteden, 
ami csak általad lakott, 
régi hajótörött vagy, névtelen. 
Nincs hajód, eltűntek a csillagok. 
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Szétszórt emlékek 
 
Hallom a magány halk zúgását. 
Félretaposott cipő az élet. 
Eltévesztett utaknak mását 
mikor az álom életre ébred. 
 
Mágnes-mosolyú megtévesztés 
eleve már csalódás illatú, 
bolond reményű észveszejtés 
és romantikusan rossz mélabú. 
 
Madárdal szól a képzeletben. 
Valahol most más úton jár a hold. 
Csak a hangod dobol fejemben 
és mindig csak azt mondogatja: volt… 
 
Van vagy a lesz, sosem jön szóba, 
a hold megint leköp egy csillagot. 
Minden emlékem szét van szórva, 
hiszen olyan régen magam vagyok. 
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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. 
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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, 
végig sétál 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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Egyedül 
 
Nincs semmi lényeges a létben. 
A fotelom lassan elaltat. 
Ebben az unott létezésben 
semmire nyílik minden ablak. 
 
Csak nézem. Odakint kék az ég. 
Sérti fülem madárcsicsergés. 
Nekem már a csend sem menedék 
nem dob fel tavaszi ébredés. 
 
Csak bámulom a zöld világot. 
Orromban kóbor virágillat. 
Az égen néhány felhőt látok. 
Szemem akár le is csukódhat. 
 
E világ nem az én világom. 
Szenny, árulás, és megalkuvás. 
Ennél emberibb létre vágyom! 
 
Makacsul él fura látomás 
arról, hogy milyen szép lehetne 
emberek nélkül ez a világ. 
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Szétszórom a szavakat 
 
Szavaim nem öröklétnek szólnak. 
Füst vagy köd, vagy könnyen szálló pihe. 
Eltűnnek mert nem övék a holnap 
nem marad utánuk üresség se. 
 
Megítéltem és megítéltettem! 
Mérlegemen én súlytalan vagyok! 
Partvonalon is kívül rekedtem 
kizártam magam, kizártak nagyok. 
 
Vonzott engem az elérhetetlen. 
A szavakkal játszó vén bolondot. 
Gondoltam, hogy nincsen lehetetlen 
sokan olvassák majd amit mondok. 
 
Ma már tudom, hogy játék volt csupán. 
Szavakból épült fekete torony. 
Nem enyhült bennem semmit a magány. 
Fölösleges ez a cirkusz porond. 
 
Ha leírom ugyan úgy fáj minden. 
Kuncoghat rajtam bárki nagyokos. 
Legjobb hogyha szavaimat rejtem 
magamnak én leszek, ki sebet okoz. 
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Dühömmel sem bántok meg már senkit. 
Csak én hallom. Magamban beszélek. 
Mosolygok és semmi meg nem rendít. 
Szavaimat szétszórom a szélnek. 
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Átváltozás 
 
Történetek ismétlődnek 
valami mindig kimarad. 
Magány szörnyek 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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Csak várok 
 
Falon képzelet ábrák. 
Csak bámulom, és már tudom, 
lelkem ezernyi ráncát 
lesimítani nem fogom. 
 
Magányom nehézzé váltan 
csak ül itt a lelkemen. 
Volt, fuldokoltam a vágyban. 
Senkinek sem kellettem. 
 
Ma már nyugodtak az álmok. 
Feledve van mind a kín. 
Ma már nevetni akarok 
a létemnek árnyain. 
 
Nem álmodom, csak várok. 
Ha majd keresel megtalálsz. 
Te boldogság, te álnok, 
te nagyon vágyott szép varázs. 
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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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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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Megfagyva 
 
Arcomon rejtelmes árnyak, 
mélyen vésett bánat jelek, 
számban a szavaim fáznak, 
érintik kezem jég kezek. 
 
Zúzmarás avarban zörög 
felejtett tétova lépés. 
Visszatérően ős örök 
egy válaszolatlan kérdés, 
 
hogy hova tűnt a jó meleg, 
mosoly, otthoni tűz fénye? 
Bennem csak a magány remeg, 
messzire kerül a béke. 
 
Megfagyott álom az öröm. 
Ha éjszaka van is látom 
fagyás nyomát a bőrömön. 
Senkinek nem magyarázom, 
 
hogy keményre fagyva élek, 
nincs egy gyufa-tűznyi meleg. 
Hidegen ha szeretnélek, 
szíved az enyémmel fagyna meg. 
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Meglelem 
 
Pislog az utcai lámpa. 
Ablakon túl sanda fények. 
Gondoktól sötét világba 
emberek aludni térnek. 
 
Repülő lámpája villog. 
Zörgeti ágát a nyárfa. 
Csendben az ablaknál állok, 
magányomba belezárva. 
 
Halkuló szívdobogásom 
a nem-lét előszobája. 
Ha nehéz vágyakkal játszom 
Tudom, hogy meg lesz az ára. 
 
Nézem az esti sötétet. 
Meglelem egyszer a titkot. 
Mi az mi itt belül éget. 
Talán majd velem álmodtok. 
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Egyszer kiszakadnak 
 
Egyszer kiszakadnak a gyökerek. 
Megvadult szél sodor erre, arra. 
Mert én csak egy vagyok közületek. 
Régen itt maradtam egymagamra. 
 
Nem szidok sorsot, nem tehet róla. 
Önmagamat szintén nem okolom. 
Rossz időben pottyantott a gólya. 
Jókat nevetni ritkán volt okom. 
 
Nagy fájdalmakat őrzök agyamban. 
Ledobhatatlan nehéz terheket. 
Gyökereim korhadnak a múltban. 
Már nagyon keveseket szeretek. 
 
Vállamra húztam hideg magányom. 
Csak én vagyok alatta, senki más. 
Kezemet nem fogja csak egy álom. 
Az életem lett egy rossz látomás. 
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Elveszett 
 
Belefáradtam én a vágyba. 
Remény szikkasztotta az agyam. 
Angyalt képzeltem én egy lányba, 
végén mégis maradtam magam. 
 
Akartam hallgatni a tengert! 
Ahogy csobogva partját mossa. 
De sorsom meddő vággyal megvert, 
e zajt fülem sosem hallhatta. 
 
Vágytalan lettem, nagyon üres. 
Nem vonzanak már engem álmok. 
Elveszett bennem aki keres 
ennél egy szebb, és jobb világot. 
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Nem nő virág 
 
Nem nő már itt több virág. 
Vad vulkánok pöfögnek. 
Köveket dobálnak rád. 
Örülhetsz minden kőnek. 
 
Szenvedés benned lakik. 
Rád nehezülnek vágyak. 
Életet öl mindegyik. 
Lesznek kik megaláznak. 
 
Magad, magadra zárod. 
Sem védelem, sem börtön. 
Kilátszik a magányod 
boldogságod meg nem jön. 
 
Védekezésed gyenge. 
Majd kapsz újabb sebeket. 
Ha valaki mégis szeretne 
azt gyáván elkergeted. 
 
Nézz a tükörbe! Lássad, 
hogy életed miért ilyen! 
Így lett örökké társad 
a magány és félelem 
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rejtett én 
 
betakarózik 
felöltözködik 
de fázik így is 
belém költözik 
 
bambulva bámul 
mindenem ámul 
meztelen szívvel 
mindent elárul 
 
tudja és látja 
mint a hegy árva 
elvan a csenddel 
hallgat és várja 
 
az új nap nem jön 
magánya börtön 
nem azt kívánja 
hogy végzet jöjjön 
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Elnyeli… 
 
Árnyékban élek én, mint az árnyak, 
és sötétből nézem a napsütést. 
Szomorúság nevez rokonának, 
a bánatom nem rajong semmiért. 
 
Napsütés már régen nem világom, 
kiölt belőlem minden fényt a kín. 
Magányban élek nincsen barátom, 
elhalványultak mind az álmaim. 
 
Kitaszított lettem magam miatt. 
Bizalmatlan és szomorú ember. 
Hajóm tűnik a láthatár alatt, 
és elnyeli barátságos tenger 
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„Büszkeség, és balítélet” 
 
Leborulnék eléd bocsánatért, 
de túl büszke vagyok, túl szabad. 
Csak belül sírok az árnyékodért, 
mi rám vetült, korholt néhanap. 
 
Kötőfékemet szelíden fogtad. 
Szavadban ostor sohasem volt. 
Lázadó lelkemet tanítottad. 
Nagyon makacs volt, és nem tanult. 
 
Te sírva elmentél messze tőlem, 
én meg büszkén néztem szerteszét… 
Magányba borult mára a lelkem, 
az álmom szilánkra tört szemét. 
 
 
 
 
(A cím Jane Austin azonos című regényéből 
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Utoljára 
 
Most nevessél rám 
mert beledöglök! 
Legyél az árvám. 
Simulj a röghöz. 
 
Öleld meg velem 
– még ha oly' rút is – 
rohadt életem. 
Elmúlik úgy is. 
 
Legyél te hozzám 
jó utoljára, 
hagyjál el aztán 
maradjak árva. 
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Csendünk 
 
Add nekem a kezedet! 
Hideg csípi az enyém. 
Szél borzolja kedvemet 
ha szólnál sem érteném. 
 
Ne szólj, ne sírj, ne nevess! 
Nézd, madaram ott repül! 
Fent a gallyon ne keresd. 
Azon csak a csendem ül. 
 
Régen rád vár az a csend. 
Elég csak egy mozdulat. 
Helyre áll bennem a rend. 
Eltűnsz, csak a csend marad. 
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Nem létezem 
 
Vad képek villódznak 
színes lepke lebben, 
szívhangot keresek 
halott, néma csendben. 
 
Szívemmel dobnám meg 
aki megdob kővel! 
Nem tudok harcolni 
támadó idővel. 
 
Sivatagban járok. 
A szám porral teli. 
Iszonyú szomjamat 
víz nem enyhítheti. 
 
Mosolyom gyötrelmes. 
Száraz ág a kezem. 
Szememben nincsen könny. 
Már nem is létezem. 
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fáradt vándor 
 
elfáradt a vándor 
de messzire tekint 
halálos az álom 
szívedre rálegyint 
bogárra sosem lépsz 
virágokat sem szedsz 
magányos vágyadnak 
ágyat soha nem vetsz 
léptedet számolod 
méred vele perced 
hiába a való 
szíved álmot kerget 
idő mint a tenger 
hidegen átölel 
bársonyos szellőkkel 
nyár neked nem jön el 
messzire ne is nézz 
jövőd már a ködben 
jelened titkos tó 
csobbanás a csendben 
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Gyötrelem 
 
Vad képek villódznak. 
Színes lepke lebben. 
Szívhangot keresek 
halott, néma csendben. 
 
Szívemmel dobnám meg 
aki megdob kővel. 
Nem tudok harcolni 
támadó idővel. 
 
Sivatagban járok 
a szám porral teli. 
Iszonyú szomjamat 
víz nem enyhítheti. 
 
Mosolyom gyötrelmes. 
Száraz ág a kezem. 
Szememben nincsen könny. 
Már nem is létezem. 
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Ha megtörik a csend 
 
Minden csend az enyém. 
Elmerülök benne. 
Nem hallgatom hangod. 
Mintha nem is lenne 
 
aki szóljon hozzám. 
Mert valóban nincsen. 
Zárva minden ajtó, 
por van a kilincsen. 
 
Csak nézek magamba. 
Kút mélyben csobbanás. 
Ha megtörik csendem 
lesz e valami más? 
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Lépcsőfokok 
 
Falak fehér egyhangúsága  
szótlanságom lépcsőfokai. 
Csendem árva magányossága. 
Csak a vér zúgását hallani. 
 
Ablak alatt hideg faágak, 
és közöttük rigó röppen, és  
egemen szürke felhők szállnak. 
Makacs dacból feszült kerítés, 
 
készült nagyra, mindenki ellen. 
Be, és kimenni rég nem lehet. 
Tudom, börtönt nem tűrhet szellem,  
önmagam rabja nem lehetek. 
 
Lebontanám de újra épül, 
bár szavam ha kemény, áttöri. 
Maradjon végső menedékül, 
ha bántani akar valaki. 
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Sejtés 
 
Fehér papírom magánya 
rám vár, és nincs nekem szavam. 
Az érzékelés határa 
megszabja merre visz utam. 
 
Korlátok között minden szó. 
Szabályok, titkok rendszere. 
Sok dolog nem kimondható, 
én ebbe pusztulok bele. 
 
Elmondanám, de nem tudom, 
pedig feszit engem belül. 
Nem szólal meg a hangomon. 
Nem kimondható emberül. 
 
Halvány, elmosódott sejtés. 
Mindenségem örök titka. 
Elrejti majd a semmi, és 
meghal az, aki kinyitja. 
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Nem múlik többet 
 
Lehet, hogy elfogynak egyszer 
belőlem majd a mondatok. 
Nem tudom miféle hang lesz 
az, amit még kiadhatok 
 
magamból legutoljára. 
Aztán összevarrom számat, 
és meredten nézek, nézek... 
Értem, hogy nincs magyarázat. 
 
Tágra nyíló szemeimbe 
nem jut el a fény sugara. 
Lehunyom mindkét pillámat. 
A hang is eloson tova, 
 
néma sötétség ölel meg 
engem lágyan. Nem mostoha. 
Körülvesz az édes semmi, 
és nem múlik többet soha. 
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talán most indult el 
 
mondják az ablak üvegen túl 
van a világ de én leengedtem 
a redőnyt mert nem akarom  
látni ahogy lemegy a nap 
 
zajok szűrődnek át a buktatott 
ablakon autó és gyerekhang 
a madarak is valamit mondanak 
idegenek ők mindnyájan 
 
nem tartozom az ablakon 
túlra de innenre sem a 
köztes lét mindkét fájdalma 
fáj bennem hiábavalóan 
 
csak nő és nő a semmi 
nem tudni mivé változik 
valahonnan messziről talán 
éppen most indult felém egy 
madár 
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Kopogó bogár 
 
Kopogó bogár 
a párját keresi. 
Csak egy jelre várt, 
hogy szeretheti. 
 
Elmaradt a jel, 
csend van, némaság. 
Bogár csak figyel, 
és szeret tovább. 
 
Akkor is szeret 
ha már nem kopog. 
Csak magánya lett 
végleg átkozott. 
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csendé vagyok 
 
bezárom az ajtót 
csenddel beszélgetek 
nem szólok senkihez 
magányt megölelek 
 
az utca zaj néha 
óvodai lárma 
bezárom ablakom 
ne koppanjon járda 
 
csendé vagyok régen 
hangomat ne halljam 
az egemen szállva 
egy csak egy madár van 
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Lebeszéllek 
 
Elolvastad? Úgy kell neked! 
Butaságra adtad fejed. 
Olvass virágot, szerelmet, 
amit tőlem sorsom elvett! 
 
Minek neked a bánatom? 
Ha kinevetsz, neked adom 
szívesen, hogy kínlódj te is. 
A szerelem mért volt hamis? 
 
Nem tudom, és te sem tudod. 
Szerencséd van. Látni fogod. 
Amíg neked társ az öröm, 
én a tollam kettétöröm. 



 91 

 
 
 
Félkész 
 
Nincs kutyám, macskám, 
madaram, hörcsögöm. 
Hátamra a vizet 
rég magam fröcskölöm. 
 
Magányos a létem. 
A szívem még szabad. 
Elindult merészen 
te megvédted magad. 
 
Simogatás indult, 
de megállt fél úton. 
Folytatás az nincsen. 
Azt csak én álmodom. 
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Emlékezve 
 
Fotel elringat. 
Csend, és ételszag. 
Régi emlékek 
még visszatérnek. 
 
Fájók, kedvesek... 
Néha szerettek.. 
Munka, és álom. 
Ketten egy ágyon. 
 
Egyedül alszom. 
Szívemen lábnyom. 
Koporsó ágyon. 
Utolsó álom. 
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Van? 
 
Van értelme a reggeleknek? 
Amikor felébredek és 
elgondolkodom hogy mit 
keresek itt hallgatva a 
virradat neszeit? 
Milyen végzet rakott le 
ide fáradtan, unottan, 
hogy az ablak világosodó 
négyszögét figyeljem és 
félelmeket csitítsak magamban? 
Az álom eloszlott, és rám 
nehéz súlyt rakott a valóság. 
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Fájdalmamban énekeltem 
 
Ős bús harag dúl még mindig bennem  
kemény ököl sújt a sárba engem. 
Nincs nekem bocsánat semmi jóra  
földbe döngölhet egy buta óra. 
Mezítláb tüskére lépett lelkem, 
fájdalmamban halkan énekeltem. 
Átnéztem a kopár ágak között  
a semmi szívembe beköltözött. 
Nevetek egy tréfán jó hangosan, 
rémes álomba ringatom magam. 
Ha néven szólít olykor az élet, 
törékeny léttel vigyázva lépek. 
Átgázolok áron, zúgó habon, 
régen élt ősömmel vagyok rokon. 
Nekem már nem kell rossz magyarázat, 
hétfejű sárkány őrzi a házat, 
magammal maradva magam vagyok. 
Szorosra zárok ajtót, ablakot. 
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Titok 
 
Maradék szavaimat mormolom, 
rugdosok ártatlan élő követ. 
Magányomon gondolkodom, 
és nem mondok ki egy nevet. 
 
Titkolt fájások őrzője vagyok, 
engem falak vesznek körül, 
ajtómon nehéz vas lakatok 
őrzik azt, ami fáj itt belül. 
 
Fájdalmam kincsem, és kínom, 
okát nem mondom senkinek, 
cipelem terhem amíg bírom, 
nem ejtek már én könnyeket. 
 
Időnként megcsúfolt az élet, 
győzni felettem nem tudott, 
őriznek engem erdők, és rétek 
a sötéten komor szurdokok. 
 
Társakként állnak mellém a fák, 
ha már olyan ember nem akad 
ki megértene mint egy jó barát, 
megoszthatnám vele titkomat 
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Hallgatok 
 
Vajon ki vagyok én, hogy szóljak, 
ha vétlen újra rám taposnak? 
Vajon ki vagyok én, hogy szóljak, 
ha tudom, hogy megharagudnak? 
 
Kufárként árulom életem. 
Ki az, aki többet ad érte? 
De az időmet megjelöltem, 
mert dolgomat nem hagyom félbe. 
 
Nem átkozlak én, és nem áldlak. 
Közömbös lett bennem a lélek. 
Ha azt akarom, nem is látlak, 
de ha becsukom szemem, félek. 
 
A magányom egy üres szoba, 
ott én mindig védetten vagyok. 
Nem érdekel már világ zaja, 
magamba mélyedve hallgatok. 
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Élhetek-e...? 
 
Mindig feleltem, ha megkérdeztek, 
tükrömben a világomat láttam, 
és ha mondanom kellett valamit  
mindig saját tükrömet használtam. 
 
Mindig feleltem, ha megkérdeztek, 
de mi haszna volt a leírt szónak? 
Nem szeretett meg érte senki sem, 
nem fogadtak el igaznak, jónak. 
 
Egyedül próbáltam égre szállni, 
de visszahúztak tagadott bűnök, 
megtörténhet velem most már bármi, 
más sorsán többet én nem tűnődök. 
 
Virágot kell a vázába tennem. 
Felásni kertet saját csontomig. 
Magamnak kell végre megfelelnem: 
Élhetek e még egy új hajnalig? 
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Mondtad, mondom 
 
Papír darab, szavakkal. 
Lényegtelen szemét. 
Szemed nem marasztal 
azt mondtad, hogy: elég! 
 
Nevet adok a semminek. 
Azt mondom, szerelem. 
Hinni benne mondd, minek? 
Megfejtenéd nekem? 
 
Elballagok én szótlanul, 
elfogytak a szavak, 
én vagyok, ki sosem tanul, 
és mindig maga marad. 
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Jó lenne 
 
Szemembe szúr a déli nap 
világos kék most fenn az ég. 
Sugár simogat, nem harap 
belőlem fájdalmam kiég. 
 
Cirógat, mórikál nekem, 
és napfény borít el, élek! 
Boldogság ragyog perceken, 
reményt most magamtól kérek. 
 
Nem félek már megvallani, 
hogy magányom vas páncélját 
nehéz nekem már hordani, 
és ledobnám nehéz súlyát. 
 
Elrepülnék valakivel, 
aki felvállalna engem, 
és nem cserélnék senkivel... 
Jó lenne szeretve lennem. 
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Rád írtam 
 
Rád írtam vágyamat, 
arcodon ott virít. 
Bevetem ágyamat 
magányom alszik itt. 
 
Nem szegődtél hozzám. 
Elmúló varázslat. 
Ha szeretnél, hagynám... 
Nem futok utánad! 
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Nem segít 
 
Békésen kellene, 
ha lehet, szeretni. 
Benne nincs halk zene. 
Vészt jósló csend rejti 
a támadásra kész 
kegyetlen rémeket. 
Ki olyan nagy merész 
megtörni éneket, 
ami a csendről szól, 
fájdalmak halmain…? 
Nem írhatja le toll, 
hogy tipor vágyain, 
hogy zárja magára 
magánya rácsait. 
A szája bezárva, 
de már ez sem segít. 
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Utolsó ütem 
 
Idő fehér pillanatai. 
Kirajzolódnak kontúrok.. 
Árnyékot vetít valaki. 
Megpendülnek a vén húrok. 
 
Még egy utolsó muzsika! 
Elhalkul bennem a zene. 
Nem marad csak a csend maga. 
Dallamom utolsó üteme. 
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Megtalállak 
 
Ha nem szeretsz, én 
akkor is szeretlek 
bársony szavakkal, 
simogatva. 
Amíg csak élek 
én téged kereslek, 
megyek veled a 
csillagokba. 
Szívemmel látom  
kedvesen szép arcod. 
Veled ébredek 
magányomban. 
Téged kereslek. 
Egyre csak kereslek. 
Meglellek egyszer. 
Önmagamban. 
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Reggel van 
 
Ingerszegények lettek a napok, 
fotelban ülve csak tompulok. 
Nem is érdekel most semmi sem, 
nyugalmam így talán meglelem. 
 
Nem gondolok tavaszra, nőre, 
sem gyorsan múló vén időre. 
Csak várom, hogy a nyárfa ágon 
egy madár nekem fuvolázzon. 
 
Szobámban csak az óra ketyeg. 
– Távol a tapintható hegyek – 
Nem mozdul semmi, csak a csend van. 
Vajon mi rejlik holnapomban? 
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Ikarosz a földön 
 
Napba száll, 
bolond ember – madár. 
Lét gyertyán olvadó viasz, 
széthulló szárnyak. Torz igaz. 
Csapkodhatnál a föld felett, 
tudtad, csak földön van helyed. 
Magasba vittek volna buta versek, 
a földön maradtál ismeretlennek. 
Szavaid szárnyadat nem ragasztották, 
repülnek helyetted cifra madárkák. 
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Szétdobáltam 
 
Szétdobáltam. Nem állt össze. 
Nem tartozott senkihez. 
Az utam nem fordult vissza,  
súgva mondtam: Mondd, minek? 
 
Minek árnyalni a képet? 
Minek tudni mit jelent? 
Tapogatva épp hogy élek. 
Játékomat képzelem. 
 
Ha átszakad bennem a gát,  
nem állhatsz ellent nekem! 
Összeszorítom a számat. 
Erőszakolt fegyelem. 
 
Szólnom kéne, hogy a felhő,  
előbb utóbb eltűnik. 
Fa az ablak alatt megnő. 
Nem hallgat rám semelyik! 
 
Nincs valóság, csak az álom! 
Elaltatnak szép szavak. 
A zivatart is kivárom,  
hegyeim még alszanak. 
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semmit 
 
szavaim keresnek 
szelíden szeretlek 
csak a szemeimmel 
alkonyi derűvel 
halkuló hangokkal 
csendes pillanattal 
nézem a mosolyod 
szíved ennyit adott 
 
megsimogatnálak 
térded csak az enyém 
mindenem van nálad 
így semmi érek én 
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ellentmondás 
 
semmi sem olyan mint 
első ránézésre 
a látvány megcsalja 
a szemed 
észlelést nem építhetsz 
tévedésre 
tapogassa is meg remegő 
kezed 
 
minden érzékszerveddel 
figyeljed 
figyeld meg az apró 
rezdüléseket 
ha azt hiszed magadról 
hogy érted 
felejtsd el 
semmi sincs 
érted 
sem  
neked 
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Megtarthatod 
 
Csak egy picike remény adj! 
Nem kell, hogy azt higgyem, szeretsz!  
Azt akarom, hogy érezzem, 
rajtam te hetykén nem nevetsz. 
 
Pár kedves szót kérek csupán, 
amit nem mondasz senkinek. 
Csak nekem súgod fülembe, 
és én is súgok majd neked. 
 
Titkunkat ne tudja senki! 
Ne tudja senki! Nem szeretsz! 
Szívedből keveset kérek, 
és hordom a keresztedet 
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tavasz van 
 
nem nézek a napba 
redőnyt le 
nem bízok tavaszba 
előre 
nem tudom mit hoz a 
sok virág 
szívemre kötök színes 
pántlikát 
rád nézek vágyón 
szexisen 
megleslek titkon is 
kedvesem 
ibolya kellene  
hajadba 
velem lehetnél nem 
magadba' 
tavasz van lesz majd 
orgona 
ha velem hálsz nem mégy 
majd haza 
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Fa leszek 
 
Belőlem majd bükkök nőnek, 
vagy érdes kérgű tölgyek. 
Egyszer a lelkek megbékülnek, 
nem szeretnek, de nem is ölnek. 
 
Egy fa leszek a sok közül. 
Susogva zúg a lombom. 
Lesz majd talán ki ennek örül. 
Ezt csak magamnak mondom. 
 
Mert nem érdekel egy fát sem, 
hogy kinek ad árnyékot, erőt. 
Emberként ezt én megértem. 
Elérem talán azt az időt, mikor 
 
csak hasznos akarok lenni. 
Nem kell, hogy szeressen bárki! 
Kár volt embernek születni! 
Szeretnék öreg fává válni! 
 
Lehet, poromból bükkök nőnek. 
Létezni lesz egyetlen célom. 
Lelkem adnám érte az időnek. 
Leszek egy fa, tiéd árnyékom. 
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Kár értünk a szó 
 
Legjobb nekünk csukott szemmel élni. 
Tűrni, hogy a folyó hadd vigyen. 
Gondolatot, eszmét se cserélni. 
Csendben úszni tűrő vizeken. 
 
Nem látni, és nem hallani semmit. 
„Szája mozog, most is hazudik!” 
Nem vállalni a bajokból hegynyit, 
elfogadni: Nem hajnalodik! 
 
Megölelni baráti sötétet, 
hagyni békén, haljon a világ! 
Szembeköpni tükörben a képet, 
élni halva, szolgaként tovább. 
 
Földnek úgyis hamarosan vége! 
Haldokol, és nem gyógyítható. 
Véget ér a pusztításunk végre. 
Elmúlunk, és kár értünk a szó. 
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Tavasz érkezése 
 
Valaki kijött az erdőből. 
Ruhája zöld volt, rajta sok virág. 
Megérkezett a múló időből. 
Jöttére újra szép lett a világ. 
 
Nem káprázat volt, csak egy tündér. 
Remény díszlett üde homlokán. 
Látomás lesz, egyszer véget ér, 
csak árny marad szép alakja után. 
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