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Kedves Olvasó! 
 

Már nem csak saját kedvtelésből születnek verseink, kicsit mesz-
szebb tekintünk, szeretnénk, ha Te kedves Olvasó is megtalálnád ben-
nük a téged simogató, biztató, reményt keltő gondolatokat. 

Ha úgy érzed, hogy valamelyik alkotás megérint, rólad is szól, ne-
tán emléket idéz, érdemes volt tollat ragadni, s átnyújtani neked. 

Vannak természeti verseink, mese-versek, emlékeket idézők, de 
vannak mai, korunkból merített képek, sőt „jövőbe látók”, intők, fi-
gyelemfelhívók, vidám és kevésbé örömteli alkotások. Verseink olya-
nok, mint az élet – néhol ragyogóak, néhol szomorkásak, de utóbbiban 
is megleli, aki keresi a reménysugarat. Bízunk benne, hogy negyedik 
kötetünk is olyan kedves lesz, mint az előző három, melyek hatására 
kíváncsi lettél rá is. 

Mind-mind Hozzád szólnak, neked íródtak. 
 

B. Moravetz Edith és Bánlaky László 
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Bánlaky László 
 

versei 
 
 
 
 
 

„Szenvedély, szeretet szívemből árad, 
Ámornak nyilát Feléd irányítom, 

vérpiros virágot tűzök gomblyukamba, 
ha reám nevetnél – telne kívánságom.” 
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Cinege madaram 
 

Tavaszillat öleli a kertet, 
bodrozza fejét a zöld saláta, 

miért árnyékos mégis a szívem, 
a tavasz nem borítja virágba. 

 
Tárt ablakom párkányára leszáll, 

vígan daloló cinege madár, 
kérőn billenti oldalra fejét, 

„ne búslakodj, halld szívem énekét!” 
 

A párkányra szórok búzamagot, 
szedegette – „holnap újra hozok”! 
Örömömre másnap is megtalált, 
kis tálkámból oltotta el szomját. 

 
Nem sok idő, rászállt a kezemre, 

barátom lett, nem ismert félelmet. 
Mikor ablakom huzat becsapta, 
riadtan verdes – vélte kalitka. 

 
Már nem vártam, eljött nagysokára, 

nem lelt párra, szíve üres, árva – 
„maradj velem, cinege madárka, 
dalolj nekem, lelkem kis barátja!” 

 
2019. április 30. 
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Májusi didergős 
 

Tavasz van, május, – naptárban olvasom, 
mert novemberi hideg vág arcul. 

A hőmérő nem megy túl a tíz fokon, 
„reciprok évszak”, dulakodik vadul. 

 
Isten büntetése, – mondja vallásos, 

sarki jég olvad, – így a fizikus, 
napfolt-tevékenység, csak a szokásos, 
a föld-csakra, – szól a magyar mágus. 

 
Titkos atomrobbantás Alaszkában; 

eltolódott az északi sarok; 
ufók szálltak le Szibériában. 

 
Öreg paraszt legyint sok ostobaságra, 

eső kellett, másképp mit aratok? 
s hogy szokott, rágyújtott a pipájára… 

 
2019. május 24. 

 

Őszi világom 
 

Nyári napoknak véget vet az Idő, 
elmossa víg nyarunk szeptemberi eső; 

ködfelhős hajnallal küzdelmet vív a Nap, 
harmatos ágakról a levelek hullnak. 

 
Költözik sok madár. Szárnyatlan szárnyakon, 

útra kelnek velük szürke gondolatok: 
Hoz nekem még az ősz dús szőlőfürtöket? 

Vagy csak hullott szilvát, vetélt reményeket? 
 

Egyre szűkül a bejárható világom, 
egyre kisebb a kör, hová elvisz a lábam. 
Ismerek köröttem fát, bokrot, fűszálat, 

barátként üdvözölnek szarkák és varjak. 
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„Hová mennél, hová sietsz? Ülj a padra, 
nézd, zöld levelemből lett most aranysárga, 

a bokor lilában játszik, a tölgy barna, 
csillogó bogár után szalad a szarka”. 

 
Gyérülő levelek közt rám süt a Nap, 
melegétől szívemről a fagy leolvad; 

derűsen integetek istenhozzádot, 
élet-őszöm is tartogat boldogságot. 

 
2018. szeptember 12. 

 

Tavaszi nyüzsgés 
 

Erkélyünkre nem várt vendég költözött, 
galambpár felnevelt két fiókát, 
az olajfánk illatárba öltözött, 
idecsalt kis katicabogárkát. 

 
Orgonabokor ontott virágözönt, 

kandúr ereszen várta cicáját, 
kidugta fejét vakond rögök között, 
egy cserebogár rügyeket dézsmált. 

 
Pezseg az élet vízen és szárazon, 

szorgos méh virágról virágra száll, 
madár keres cseresznyében kukacot, 

prédára vadászik szarvasbogár. 
 

Harcsa, csuka kis halakat kerget, 
pacsirta lát az égen szivárványt, 
tücsökfi a lepkelánynak cirpel; 

jön a nyár, szervusz, drága napsugár! 
 

2019. február 26. 
  



 

- 10 - 

Fecske keringő 
 

Volt egy drága, csivitelő kicsi fecske, 
üres fészekbe szerető párt keresve, 
olyat, akit elfogadnak kicsi fecskék, 

aki vele jóban, rosszban szárnyalni kész. 
Csitt, csivitt 

eljöttél. 
 

Együtt szárnyaltunk a verőfényes égen, 
egymás karjában pihentünk kéjes éjen, 

ó, ha csak érintették egymást szárnyaink, 
megszűnt ég és föld, felhevültek vágyaink. 

Csitt, csivitt 
bennem élsz. 

 
Telt az idő, elrepültek a kis fecskék, 

most kettesben csivitelnek fészkük mélyén, 
szárnyaik összefogva, széllel szállnak, 

egymás szemébe néznek, összefonódnak. 
Csitt, csivitt, 

hív a szív. 
 

Ha én fecske lehetnék, 
csak neked csicseregnék, 

de mivel nem fecske vagyok, 
ha átölel két karod 

szárnyaim sem kellenék, 
ölelő karjaid közt 

a mennybe repülnék. 
Csitt, csivitt 
szó sem kell, 
add kezed… 

 
2019. június 6. 
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A Szent Márk téren 
Velence 

Hold fénye világítja be a várost, 
kékjét sugározó fehér falak 

ölelnek körbe teret, Szent Márkot, 
a gondolák kikötve alszanak. 

Kihalt a tér, lélek sincs a mólón, 
pár galamb keres hullott magvakat, 

mandolint pengető hallik egy bárból, 
visszahangozzák a palota-falak. 

Fiatal pár a zenére megáll. 
keringő szól, táncra kéri a lányt, 

csak az övék a tér, forognak körbe. 

A két mór elüti már az éjfélt, 
csak táncolnak, összeforrva egyként, 

Arany gyűrűn csillan Holdnak ezüstje. 

2018. május 13. 
 

Emlékszel-e? 
 
Emlékszel-e, mikor fogtam először a kezedet? 
Emlékszel még, hogy riadtan, mintha parázs érte volna, 
visszahúztad, s hogy jólesett, láttam kipirult arcodon. 
Emlékszel még, hol, és hogyan történt meg a legelső csók? 
Adtam volna hevesebben, Te félszegen, ám odaadón 
viszonoztad, nyelved hegyével érintve óvatosan 
vágytól hevült ajkamat. Már többre vágytam, 
Te egy kicsit még szabódtál, de az ízét már 
magadénak tudtad, hosszan-hosszan 
rám tapadva csókoltál, míg levegőd tartott. 
A hűvös szél beborított őszi avar illatával,  
de nem fáztunk, kitárt kabátban simultunk 
egymáshoz, hallgattuk szíveink ritmusát, 
s tudtuk: már örökre nekünk szól e dallam. 

2017. december 1. 
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Együtt 
 

Egy barna szempár, 
ragyog felém, 

szikrázó gyémánt, 
bűvölő fény. 

 
Felforr a vérem, 

tüzel a vágy, 
szerelmét kérem, 
csókolna szám. 

 
Apró léptekkel 

jön énfelém, 
szoknyáján lebben 

az esti szél. 
 

Mosolya édes, 
elragadó, 

ringó két keble 
szél-borzolt tó. 

 
Simul karomba, 

érzem illatát, 
bőre bársonya, 
mint porcelán. 

 
Indulunk együtt. 

holdfényes táj, 
falevél rezdül; 

két szív egy pár. 
 

Mennek az úton, 
míg véget ér. 

Sírjukon rózsát 
ringat a szél. 

 
2019. június 29. 
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Erdő tündére 
 

Dalod felveri álmából a baglyot, 
őzike riad; kapja fejét medve, 

liliom kelyhe küld fehér virágot, 
a kis nyuszikák megbújnak öledben. 

Ím lábaidnál „erdők királynője”, 
fű, fa, állatvilág, felsorakoznak, 

sündisznó, fürge gyík sem bújik tőled, 
fejedre virágból koronát fonnak. 

Szalmaszőke a copf, szem ibolyakék, 
sudár termeted festve fénysugártól, 

a napraforgó feléd hajtja fejét, – 
kis aranyszívet oldok nyakláncomról. 

Szenvedély, szeretet szívemből árad, 
Ámornak nyilát Feléd irányítom, 

vérpiros virágot tűzök gomblyukamba, 
ha reám nevetnél – telne kívánságom. 

2019. május 8. 
 

A vándor 
 

Falu legszebb lánya, 
szívemnek parázsa, 

várok rád a tisztáson. 

Vonlak a keblemre, 
szíved pihegése 

bizonyság: nem álmodom. 

Csókod ajkamon ég, 
utolsó ölelés 

kísér vándorutamon. 

/Balassi strófák/ 

2017. november 10. 
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Idill 
 

Szelíd dombok között, fűben gazdag réten, 
kis patak csordogál, fürdik a napfényben. 
Partján szomorúfűz, búsan egymagában, 

nincsen még egy társa a rétnek hosszában. 
 

Ha a szél köszönti, ágai hajlanak, 
mintha integetne, elfutó haboknak. 
Néha idehallik a gulya kolompja, 

a gyalogút messze, ember nem jár arra. 
 

Váratlan esemény töri meg a csendet: 
a réten keresztül, két ember közeleg, 

lassan, nem sietve, egymás kezét fogva, 
széles kacagással, egy fiú, s egy lányka. 

 
Szomorúfűz alá pokrócot terítnek, 

hímzett tarisznyából kerül verseskötet. 
Lapozgat a fiú, választ egyet, s mondja, 

hallgatja a leány, ölébe hajolva. 
 

„Ó, be szépen írtad, olvass még néhányat!” 
Mint muzsika szállnak szavakban a vágyak. 

Jönnek sorba versek, becsukja a könyvet, 
halkan sóhajt a lány, egy álom ért véget. 

 
Kis kosárból kalács, piros alma kerül, 

kínálja a fiút, hangjuk elcsendesül. 
Nem hallatszik más, csak fűzfa susogása, 

s alatta a patak, pajkos csobogása. 
 

Átkarolja a lányt, annak feje vállán, 
egybeforrott vágyuk szerelem oltárán. 
Öreg szomorúfűz, lombját földig hajtja, 
a szép szerelemnek titkait vigyázza… 

 
2019. január 30. 
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Mint egy kamasz 
 

Vajon, hányszor gyönyörködtem Budapestben, 
a Halászbástya kőkorlátján támaszkodva. 

Elméláztam a szép Duna-hidakon, 
napsugarak vibráltak a vízen, Parlament 

a partot koronázza, 
 

akárhányszor, a város új arcát mutatta. 
Gyere, csodáljuk együtt, – s a lány ment mellette, 

ő mesélt, beszélt a városról, lelkesedve, 
amíg jött az alkony, (a víz a lámpák fényeit 

visszatükrözte). 
 

Indulni kell – érezte, a lány türelmetlen, 
várják otthon, és hangjában némi csalódás, 

romantikával fűszerezett az este, 
vérében érezte a fiú zavarát, a 

félénk vágyát. 
 

Szótalan fogytak alattuk a lépcsőfokok, 
mindenik azt kopogta: gyáva alak! 

És ott, és akkor, rőt fényben csak sziluettek, 
ajkát ajkához – ez volt a legelső csókja, 

szerelmes csókja. 
 

Rezzent a lány: váratlan jött, pedig már várta; 
szótlan mentek, e csendet nem szabad megtörni! 

Egy igaz szerelem indult el útjára. 
Harmincöt év! E csók a dolgát minden este 

megújrázza. 
 

2019. január 22. 
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Négy csók 
 

Még emlékszik, tegnap történt volna, 
friss tavaszi szél a haját borzolta, 

az utcai lámpák sorra felfénylettek, 
lehűlt hirtelen, ahogy jött az este. 

Hóvirágot kínált egy asszony kosárból, 
első hírhozó a készülő tavaszról. 

Vékony kabátkában didergett a leány, 
a férfi sajátja meleget kínált, 
ahogy ráteríté, átölelte karja, 

finom szorítását a lány marasztalta. 
A kapuban álltak, el is búcsúztak, 

egy galamb tanúja az első csóknak. 

Beérett a meggy, sárgállik a kalász, 
kiscsikó szökell, pille üli nászát. 

Fehérben izzik napkorong az égen, 
férfi szénát forgat, asszony főz ebédet. 
Mikor az égbolt csillagcsokrot nyújt át, 
szerelmes ajkuk forró csókkal zárják. 

Szaladó évek, télre mindig tavasz, 
nyár hozta kincsét, ősz betakarítja. 

Megnőtt a család, szerelmük gyümölcse, 
ebédnél együtt, öt főre terítve. 

Elsuhan egy bagoly, éji portyára, 
az asszony bevackol férje karjába. 

Zordon északról hajtja a felhőket 
a viharos szél, dermesztő hideggel. 

Meleg szobában vacsorához terít 
az asszony, de tányért két főre teszi. 

S míg mosogat, férje elszív egy pipát. 
Ölébe kucorog, szerető csókkal 

kívánnak egymásnak szép jó éjszakát. 

2018. március 24. 
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Szőkesége elbűvölt 

Lenszőke haja, 
Karcsú dereka, 

szeme búzakékje, 

két keble ringó, 
mint rózsabimbó, 

ébresztett vágyakat. 

Ment a réten át, 
kezében kosár, 

ebéd lesz aratóknak. 

Tündéri álom, 
szívembe zárom, 

kérném örök páromnak. 

2018. augusztus 8. 

Románc 

Fehér orgonára rászállt egy pillangó, 
szárnyát illegeti, talán várva nászra. 

Lámpáját tisztítja estére villancsó, 
hét pettyére büszke katicabogárka. 

Kósza szellő égszín szoknyáját fodrozza, 
ül a kerti padon, könyvvel a kezében, 

nyitott ablakon át hallik a zongora, 
Chopini dallamok, majd a Für Elise. 

Ölbe ejti könyvét, szemét behunyja, 
hűs áramlattal érzi tó víz-illatát, 

Petrarcai szonett, lelkét koszorúzza, 
tündérkertben lépdel, rózsaszínű világ. 

Rebben. Férfikezek simulnak a vállán; 
ijed a pille is, repül napsugárba, 

ezer szín fény villan kitárt tarka szárnyán: 
Kis fehér kéz, vállán nyugvót megszorítja. 

2018. április 23. 
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Tűsarok 
 

Apró léptek tűsarkon kopognak, 
csípő ütemre finoman mozdul, 
buszra várók elnéznek utána, 

leül, és az utca felé fordul. 
 

„Szabad ez a hely?” – hallja a hangot, 
udvariasan beljebb húzódik, 
nem néz felé, leheletét érzi, 

befonja az illat, bőre borzong. 
 

„Leszállnék”, – szól, táskája a vállán, 
„én is leszállok, ide igyekszem”, 

utat enged, most nézi meg a lányt, 
gyors pillantás, s máshol a tekintet. 

 
Tűsarkok most gyorsabban koppannak, 

valaki nézi, a hátán érzi, 
hirtelen fordul, látni akarja, 

majd’ ütköznek: az útitárs férfi. 
 

„Maga követ?” Barna szeme villog, 
„ott a kórház, szült a feleségem” – 

szabadkozik, s szemében könny csillog. 
„Igen? Szülészet a munkahelyem.” 

 
Együtt mennek tovább, nem beszélnek. 
„Szeme könnyes?” – töri lány a csendet. 

„Nehéz szülés, a gyermek életben, 
kis árvámért jöttem hazaviszem.” 

 
Lassabban koppan már a tűsarok, – 

mily gyöngéden öleli a fiát! 
névjegyet nyújt, hátára írt sorok: 
„a címem, ha keres édesanyát.” 
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Egy édesanya balladája 
Anyám emlékére 

 
Csendes, vékony csontú, oly törékeny, 

nem volt szóvivő a társaságban, 
tanítónő, gyerekek közt éled, 

sok kis buksi szeme fénylett rája. 

Csendes, vékony csontú, oly törékeny, 
angyalok vigyázták és az Isten. 

Új bankfiút küldött a főváros, 
nem nagyhangú, híres a szorgalma, 

hamar talált sok kedves barátot, 
titokban egy lány szemét kutatja. 

Csendes, vékony csontú, oly törékeny, 
angyalok vigyázták és az Isten. 

Érzi a lány, e vizsga szokatlan, 
akaratlan szíve remegése, 

melléje ült, szép szóval tartotta, 
hymen dolgát már teljesítette. 

Csendes, vékony csontú, oly törékeny, 
angyalok vigyázták és az Isten. 

Megkérte özvegy édesanyjától. 
Hófehér menyasszonyi ruhában, 

papi áldással lett lányból asszony. 
Új életet hordott nemsokára. 

Csendes, vékony csontú, oly törékeny, 
angyalok vigyázták és az Isten. 

Első szülés nagyon megviselte, 
mégis, hármat hozott a világra. 

Tizenkét év telt el örömben, 
férje forró csókja minden napra. 
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Csendes, vékony csontú, oly törékeny, 
angyalok vigyázták és az Isten. 

Háború jött, bombatámadások, 
három gyerek félve bújt ölébe, 
férje ki tudja hol, tőlük távol, 

csak az Úrtól várhat segítséget. 

Csendes, vékony csontú, oly törékeny, 
angyalok vigyázták és az Isten. 

Egy hónap óvóhely, nincs víz, áram, 
fűtés. Lassan a tartalék elfogy, 

ijedtség ül a három szempáron, 
csak szárazbab és a sárgaborsó. 

Csendes, vékony csontú, oly törékeny, 
angyalok vigyázták és az Isten. 

Utolsó erejét összeszedte, 
szánkón két bőrönd, három hátizsák, 

lövedék süvít, hasra fekszenek, 
utat lövik, szántóföldeken át. 

Csendes, vékony csontú, oly törékeny, 
angyalok vigyázták és az Isten. 

Szánkót húzza, néha majd összerogy, 
előttük falu: addig kibírni! 

Meleg ételt kapnak, fűtött otthon, 
a padlón is mennyei aludni. 

Csendes, vékony csontú, oly törékeny, 
angyalok vigyázták és az Isten. 

Teherautó platón célhoz érnek, 
a Hivatal befogadja őket. 

Férjéről itt sincsenek hírek, 
lassan elfogy a remény belőle. 
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Csendes, vékony csontú, oly törékeny, 
angyalok vigyázták és az Isten. 

Május, béke! Szállásnak is vége. 
két nap utazás tehervagonban, 

Végre otthon! Ám annak is vége, 
a „sereg” szállásnak rekvirálta. 

Csendes, vékony csontú, oly törékeny, 
angyalok vigyázták és az Isten. 

Költöztették egy üres lakásba, 
némi pénzt kapott a Hivataltól, 

csak tengett, nem tudta, mi lesz sorsa, 
hol lesz gyerekeinek új otthon. 

Csendes, vékony csontú, oly törékeny, 
angyalok vigyázták és az Isten. 

Beállított Apa augusztusban! 
Ölelték egymást, hosszan és szótlan. 

Munkahelyét újra visszakapta, 
mintha minden rendeződött volna. 

Csendes, vékony csontú, oly törékeny, 
angyalok vigyázták és az Isten. 

Vékony csontú, csendes és törékeny, 
Párja könnyeket ejtve ölelte, 

szorítja, míg meg nem állt a szíve. 

Angyalok karján ment fel a Mennybe, 
Jézus fényruhába öltöztette 

 
Utóirat: 
Apánk 55 éves volt akkor, 88 évesen ment Párja után. 
De addig úgy élt, ahogy a templomban megesküdött: 
„holtodiglan, holtomiglan”. 

 
2019. március 6. 
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Az öreg balladája 
 

Este, mikor egymástól elbúcsúztak, 
megbeszélték, találkoznak kilenckor, 

ha jó az idő, kicsónakáznak. 
 

Fekete felhő az ég peremén, 
hullámsírt készít viharos szél. 

 
Türkizkék ég, Nap vakít a vízen, 

jött a fiú, evezőkkel vállán, 
felsejlik távol éjfekete felleg. 

 
Fekete felhő az ég peremén, 

hullámsírt készít viharos szél. 
 

Nádasnál az Öreg, botját lerakja, 
már látja baljóslatú előjelet, 

gyertek vissza – integeti kiáltva. 
 

Fekete felhő az ég peremén, 
hullámsírt készít viharos szél. 

 
Hirtelen vad orkán hangját elnyomja, 
sikolt a lány, hullám hátán borulnak, 

evezőt, s a félholt lányt átkarolja. 
 

Fekete felhő az ég peremén, 
hullámsírt készít viharos szél. 

 
Látja az Öreg, vesztükbe rohannak, 

fordul ladikjával, hullámmal szembe, 
hosszú küzdés, míg biztonságban vannak. 

 
Fekete felhő az ég peremén, 

hullámsírt készít viharos szél. 
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Félájultan fekszenek a vízparton, 
Öreg szíve gyenge, mentőt kell hívni, 

jött nemsokára, vihar is már távol. 
 

Fekete felhő az ég peremén, 
hullámsírt készít viharos szél. 

 
Sír a temető lélekharangja, 

két fiatal jön, virágkoszorúval, 
könnyek hullnak Öreg koporsójára. 

 
Fekete felhő az ég peremén, 

hullámsírt készít viharos szél. 
 

2019. március 8. 
 

Tündérek tánca 
 

Tündérek táncolnak harmatos éjen, 
holdfényben fürdő erdei tájon, 

tündér királylány a kör közepében, 
lebben a lenge szoknya a lányon. 

 
Úgy hajladoznak, mint nádszál a szélben, 

könnyeden, mint lepke réti virágon, 
lágy zene hangjára, vágy csókra éhes, 

tündérfiakra vár, rózsaágyon. 
 

Dús bokor mögött megbújó neszezés, 
ágak közén kutató tekintet, 

rebben egy madár, felnyitja rejtekét. 
 

Bársonyos szempár, daliás termet, 
mély hódolattal nyújtja két kezét; 
királylánynak vall örök szerelmet. 

 
2019. május 28. 
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A kakukkos óra 
 

Szobám falán régi ingaóra. 
Nagyapa hagyatéka, de csak dísz már, 

felpattant ajtón fejét kidugta, 
kakukk-madárka számolta az órát. 

 
Minden vasárnap este felhúzta, – 

az ebéd sem késhet akár egy percnyit. 
A rend volt az élete rugója, 

nyakkendő nélkül utcára kimenni? 
 

Ígérte: nekem adja örökbe, 
minden – mi ma dolgom – kijelölje, 

este számonkér az óra kakukkja. 
 

Egyik hétfőn nem nyílt ki ajtaja… 
Nem húztam fel. Kedves kis madárka, 
odaát dalolj a drága Nagypapámnak! 

 
2018. július 2. 

 

Nem vagyok babonás 
 

Fájt a fogam, az orvosnál jelentkeztem, 
utam egy fekete macska keresztezte. 

Nem vagyok babonás, 
azért visszafordultam, megyek majd holnap. 

Közölték: új időpont kell, jövő hónap. 
Nem vagyok babonás, 

mégis: új időpont tizenharmadika, 
vajon hová eshet? Épp pénteki napra. 

Nem vagyok babonás, 
mégis: ennyi rossz jel nem vezethet jóra, – 

magánorvost húszezer forintom bánja. 
(A buszon pénztárcám egy tolvaj ellopta). 

 
2019. június 26. 
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Sír a dal 
 

Szomorúfűz most a lelkem, 
ágaim a földre húznak, 
sivár a táj, korom felleg, 

horizontomat búsítja. 

Elköltöztek a galambok, 
kitúrták az erősebbek, 
ablak alatt varjú károg, 

a párkányon esőcseppek. 

Ólomból faragott bábok, 
tán zarándok-útra mennek, 
puskasörét voltak egykor, 
vándormadarakra lőttek. 

Tetteikért isten-átok, 
jó emberektől megvetés, 

barbár, harcosnak álcázva, 
ólomból öntött söpredék. 

Újsághír: Libanonban tömegével lövik le az átvonuló gólyákat. 

2019. március 26. 

 

Vallomás 
 

Nem állítottam sohasem, 
hogy váltott jegyem van a Parnasszusra, 

a költészetet nem elég szeretni, s hogy versed jó-e, 
Bíznod kell az olvasókra, – 

kik verset kézbe venni még kívánnak. 
Belső kényszer fűt, hogy gondolataim, 
és főleg érzelmeim rímekbe fogadjam. 

Kevesekben él adott tehetség, másokat 
az akarat és tanulás emel magasabbra, 

engem a kimondott szavak, a hangok harmóniája 
vezérel, s az sem baj, ha asztalfiókomnak 

marad lakója. 
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Béke, boldogság ereimben szétárad, 
megfogamzik a szeretet, 

tollammal megsimogatok egy virágot, 
szép szavakkal köszöntöm a felkelő Napot, 

öröm nekem, ha szavam másban is hagyott nyomot, 
és mond egy gratulációt. 

S ha művem tudós kritikus olvassa, 
legalább annyit mondjon: esendő még, 

de a tiéd. 

2017. november 12. 

A zigóta dala 

Amint zigótaként lettem földi parány, 
megkövetelhetem az embert megillető 

minden jogot. Törvény szerint ugyan lehet, 
de erkölcsi értékrendem tiltakozik, 

ne nyúljon hozzám senki vaskarommal, 
jogosan illet hely az anyaméhben. 

Jogom van anyám, az engem burkoló test, 
védelmét igénybe venni, 

követelhetem, rendesen tápláljanak, 
nincsen joga sejtjeimet legyilkolni, 

tartóztassa magát az alkoholtól, 
s ha mindent betartott, mit orvosi tapasztalat 

előír, hím alkotóm tenyerén érezheti szívdobbanásom, 
felelőssége terhe alól nem hátrálhat. 

Kilenc hónap után, gyarapodásom végéhez ér, 
emberré fejlődve e világtól bebocsátást kérek, 

és ezen túl már jogos igényem, hogy a társadalom 
minden egyes tagja, 

önmagához hasonló emberként tiszteljen, 
bennem látva az örök változás és megújulás jövőképét. 

Kapjak nevet, emberhez méltót, 
mely beolvasszon, egyszersmind kiemeljen 

az uniformizált tömegből, 
s tudassa mindenkivel: itt vagyok, élek! 

2017. december 7. 
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Kolostor a Szigeten 
 

Szent Margit kolostoránál állok, 
kövek között kibújt a borostyán. 

Árnyak suhannak, mint lidérces álmok, 
vérző sebek – Jézus a keresztfán. 

Nem királylány, visel durva darócot, 
társainak megmossa a lábát, 

gyengülő testében szorító kínok, 
halott lánynak Jézus küld koszorút. 

Kisfiú rollerrel, a sétaúton, 
misére harangoz, behív a templom, 

megpihen a roller, falnak támasztva. 

Árnyas padon megbúvó szerelmespár, 
a vén tölgyet lányok körbefogják, 

összefont kezük évszázadok lánca. 

2019. július 14. 
 

Köszönöm 
profán ima 

 
Reggel madárka ébresztett dallal, 
víg éneke kelő Naphoz szárnyal. 
Élet fecskét, cinkét társul alkot: 

köszönöm, hogy vagytok! 

Kertemben nevelkedik sok virág, 
cseresznyefától hófehér világ, 

alma, szilva, meggy, lédús barackok: 
köszönöm, hogy vagytok! 

Szirten fenyőfa dacol szelekkel, 
patakban pisztráng küzd árral szemben, 

tenger hulláma mossa a partot: 
köszönöm, hogy vagytok! 
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Arany Nap, ezüst Hold, csillagos ég, 
Föld, kis porszem, nekem a mindenség. 

Allah, Jahve, Jézus legyen neved: 
köszönöm életem, 

köszönöm, hogy vagyok! 
 

2017. augusztus 26. 
 

A szódás 
 

A hőség csak néhány fokot csökkent, 
a hőmérő megállt a harmincnál, 

strandfürdők még zsúfolásig telve, 
fagyi és sör, sok helyütt már fogytán. 

 
Juli néni hűs szobában szundít, 

nem kíván mást, csak jó hideg vizet, 
hűtőben jó lenne „békebeli szikvíz”, 

a csapból csak langyos ital folyik. 
 

Elmereng: a kocsit lovak húzták, 
ládákban csörögtek az üvegek, 

megállt, a kocsis kiáltja: „szóódás”, 
kapuk nyíltak, jöttek az emberek. 

 
Volt, ki egyet, mások kettőt hoztak, 

Juli néni is beállt a sorba, 
negyven fillért szorongat markába, – 

felébred; szifonból tölt pohárba. 
 

2019. augusztus 9. 
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A sárga villamos balladája 
 

A remízben hajnali álmukból álmosan ébrednek 
a súlyos acéllábakon guruló villamosok, sárgák, 

az áramszedők vezetékhez felcsapódnak, szikrák 
mint apró csillagok, életet lehelnek a lomha testbe. 

 
A vezető félig még alvón fordít egyet az indítókaron, 

a végállomáson álmukból felijedt férfiak és asszonyok, 
arcukon még látszik a lepedő gyűrődése, tolakodnak, 

mert kevés az ülőhely, nincs udvariaskodás. 
 

Megy, de igazabban hangzik: zötykölődik a sínen, 
mit már rég kellene javítani, nagyokat nyög a féder, 
látja a végtelenbe érő két párhuzamost, acélszalagok 

pályára kényszerítik, vigasztalan rabszolgasors. 
 

Az élet monotonitása: a végállomásról fordulhat 
vissza, ide-oda, mint madzag végén az inga. 

Egyenesíti görbült derekát a vezető, nyújtózik, 
a megállók nevét ma már gép hadarja. 

 
A nap véget ér, úgy, mint máskor, a sok ember 

fáradtan leül, ha éppen talál szabad helyet, 
zötyögnek velük gondjaik, aggodalmaik, 

lesz-e holnap is munka, vagy másik sínre kell állni. 
 

Az áramszedőt lehúzzák, a sárga szabadságról álmodik, 
sínek nélkül robogna, ahogy a kedve tartja, akár az utasai, 

nem tudja: őbennük is él a szabadság vágya, sorsuk igában, 
csak egy, mi acél tulajdonuk, a gondolat szabadsága. 

2017. november 28. 

  



 

- 31 - 

Ballada egy nadrágról 
 

Szép tavaszi nap, nyári meleggel, 
sétára csalogat, céltalanra. 

A kurta szoknyák már előkerültek, 
forog utánuk a férfinép. 

Egy-egy kirakatnál elácsorgok, 
látok-e valami újdonságot? 

Elsétáltam már a ruhás boltig, 
reklám hirdeti: megérkezett nyári 

kollekciónk. 

Szemem megakadt egy szép nadrágon: 
galambszürke, 

élre vasalt, 
elérhető áron. 

Éjszaka a nadrággal álmodtam, 
másnap bementem és felpróbáltam: 

úgy állott, mintha rám szabták volna! 
Megvettem a 

galambszürke, élre vasalt 
nyári nadrágot. 

Vasárnapra fehér inget vettem, 
büszkén sétáltam a promenádon, 
az irigy szemekből kiolvastam: 
nagyon jól mutatok ebben az új, 

galambszürke, 
élre vasalt, 

nyári nadrágban. 

Kisimítom, összehajtom, 
jönnek mézvirágos álmok, 
úgy várom a vasárnapot, 

frissen mosott fehér ingben, 
galambszürke, 

élre vasalt, 
nyári nadrágban. 
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Megtetszettem egy kislánynak is, 
randit beszéltünk meg jövő hétre, 

kart karba öltve mentünk a korzón, 
egy piciny csókkal köszönt el tőlem, 

és a galambszürke 
élre vasalt 

nyári nadrágtól. 

Elmúlt a nyár, hűvösebb a reggel, 
az én vékony nadrágom már fázik, 
vasárnapra vettem más szerelést: 

sötétszürkét, 
mikro farmert, 

térdénél már kissé kopott, 
ülepe kifényesedett. 

Egy kis grimasz száján, alig látszik, 
így szól hozzám: hűvös van és fázik, 

nincsen kedve a korzón sétálni, 
jobb, ha elkísérem őt hazáig. 

Vége lett ezzel nagy szerelmünknek, 
elmaradtak a hét végi korzók, 

szépen összehajtom, megsimítom, 
szekrénybe teszem jövő tavaszig, 

galambszürke, 
élre vasalt, 

nyári nadrágom… 

Barátom! 
Ha mondják: az embert nem a ruha 

teszi, ne hidd, elavult a szólás, 
sokkal nagyobb vonzerő, ha van egy 

galambszürke, 
élre vasalt, 

nyári nadrágod. 
 

2018. december 2. 
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Töprengés a szónyomoron 
a költő felelőssége 

 
Fáradt szemem nehezen rója a sorokat, 

mert írnám én, csupa nagybetűvel kiszedve, 
zúgó folyamként kiömlő panaszaimat, 

skarlátvörös soraim fehérre feltéve, 
zokszavaimmal külső világom felrázom, 

igazságom a semmibe belekiáltom. 
 

Nem tudom, miért nem látja az ész embere, 
hogy a posvány a tiszta szót lassan elnyeli, 

trágyalében tapicskol talmi szelleme, 
annál jobb, minél trágárabbak szavai. 

Arany, Ady, József Attila élte óta, 
ki vigyáz ősi nyelvünkre? Csak Te, poéta. 

 
2019. február 26. 

 

Az őszről 
rímes disztichon 

 
Hűs szelek fújnak az égből, jégdara csüccsen a felhőn, 

sárgul az őszi határ, hullik a gesztenye már. 
Birsek is ünnepi sárgán, érett gyümölcsük ajánlják, 

vadludak húznak el fenn, róka les ólakat lenn. 
Szarvasok, őzike rebben, ősz bika űzne szerelmet, 

varjú éneke: kár, halra leső a sirály. 
 

Csendesül esti zsivajgás, kis falu régi harangján, 
játszik az északi szél; álmosan eljön az éj. 

 
2017. október 15 
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Panna és Barna 

Virágra szállt Pille Panna, 
virág fölött Dongó Barna. 

Köszönt szépen: szia, Panni! 
Fejet bólint: szervusz Barni! 

Te már reggeliztél, Barna? 
Mézet kenyérről lenyaltam. 
Szép az idő, jössz játszani? 
bújócskázni, fogócskázni? 

Itt repülök, fogj meg, Berni! 
Nehéz utánad cikázni! 

De mert fejünk fölött a Nap, 
az árnyékommal megfoglak. 

Ezen aztán jót nevettek, 
oltják szomjuk harmatcseppel. 
Jössz holnap is, Pille Panna? 

Itt várlak majd, Dongó Barna. 

2019. március 26. 
 

Pöttyös labda, karika 

Karikát hajt kinn az utcán Palika, 
jobb mint hogyha beülne egy moziba’. 

Ha billegne, dőlne ám a karika, 
pálcájával kormányozza Palika. 

Az udvaron labdázik kis Mariska, 
piros pöttyös labda, száll a magasba. 

Leüti, s lám visszapattan a labda, 
éppen százszor! Ügyes ez a leányka. 

Az udvarral szembe fordul Palika, 
fürge kéz a labdát felé hajítja, 

pajkos szemmel rákacsint a fiúra. 
Ej Palika! Elgurult a karika! 

2019. február 25. 
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Edith: 
 

Versek a szeretetről 
 
 
 
 
 

„A szeretet csodára képes, 
jó az, ha tudjuk, valaki vár! 

Néhány becéző szó mily édes, 
érinti szívünk, jövőt kínál.” 
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Anyák napjára unokámnak 
(Egy dédmama levele) 

 
Meghatódva tekintek mosolygós arcodra, 

mikor első magzatod emeled karodba. 
Ó, hogy mennyire vártad, miként óhajtottad, 

átélni ez érzést, be sokszor is álmodtad. 
 

Lelkedben fogant, örökké ott élt a remény; 
mondtad, hitet adott neked biztató mesém: 

„Tiéd lehet bármi, amit csak akarsz, 
ha igazán, szíved mélyéből akarsz!” 

 
Sok év csalódása után eljött a csoda; 

bár embert próbáló volt, akár a Golgota. 
Te bíztál benne, meghallgatásra lel imád, 

s lám gyermekeddel végre teljes lett a világ. 
 

Drága kis unokám! Anyák Napján köszönöm, 
hogy köszönthetlek, számomra legnagyobb öröm. 

Ragyogó boldogság kísérje végig utad! 
S ne feledd hálás szívvel dicsérni az Urat! 

 
Budapest, 2019. április 30. 
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A NŐ 
 

Ő az, ki mindig mosolyog. 
Könnyeit s fájdalmát őrzi legbelül. 

Kinek életútja vezetett sok 
vigasztalan sötétségen keresztül. 

 
Ki szenved, s mégsem mutatja, 

bár szívét ezernyi szilánkra törték. 
Hitt, majd csalódott barátban, párban; 
reménykedve vágyja, lelkét megértsék. 

 
Megjárta boldogság csúcsát. 

Jutott neki bőségszaruból elég. 
Nem gondolta, talmi kincset kapott, 
mely, ha köddé válik, sírni kergeség. 

 
Bízik új kapcsolatokban, 

hiszi, nem lehet mindenki áruló. 
Tudja, sötétség után jön a fény, 

következő percben ott a forduló. 
 

Rengeteget veszített már, 
mégis mosolyt küld szivárvány könnyein. 

Sosem adja fel, erős, küzd tovább. 
Vitorlát bont, siklik remény hajóin. 

 
Fel tud kelni, újra s újra 

folytatja, harcát vívja az életért! 
Célt keresi, tanulva kudarcból. 

Hisz hálás minden napért, minden percért. 
 

Bárhová sodorja sorsa; 
tudja, mennie kell folyvást előre. 

Mert más ezt nem teszi meg helyette. 
Ősi ösztönnel merít új erőre. 

  



 

- 39 - 

A NŐ! Ki látod, mosolyog; 
belül zokogva hadak útját járja. 

Csillog mint gyémánt, kemény drágakő, 
fényét és hitét világban szétszórja. 

 
Budapest, 2019. június 8. 

 

Csak most értettelek meg 
 

Botladozva jártam rögös utamat; 
csöppnyi lányka voltam, kis kezem fogtad. 

Sámlira is álltam, elérni Holdat; 
nagy akartam lenni, miként láttalak. 

 
Mint gomba a földből gyorsan nőttem fel; 

kezem eresztetted, álltál mögöttem. 
Hogyha meginogtam, lettél erőtlen; 
féltő aggódással léptem figyelted. 

 
Nem tartottam igényt segítségedre; 

nem kérdeztem, jó-e, ha jött válaszút. 
Nélküled haladtam egyre messzebbre. 

 
Repültek az évek, botra támaszkodsz; 

segítőd lehetnék, hisz rögös az út. 
Könnybe lábad szemed, te sem panaszkodsz. 

 
Budapest, 2019. február 28. 
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És kisütött a Nap 

I. 

Kezében a papírlappal 
állt elszántan az ablakban. 
Mint ki varázsigét mormol, 

hitte, a Nap ért a szóból. 

Versét többször felolvasta, 
csodásan csengett a hangja. 

Szeme pásztázta az eget, 
szava hat-e fellegekre? 

Boszorkányság? Hihetetlen! 
Kisütött a Nap hirtelen! 

Mint egy függöny mit elhúztak, 
felhőket a szél szétfújta. 

Boldog mosoly, diadallal 
versét vígan lobogtatja. 

„Igen! Tudtam! Akarni kell! 
Szeretet elérhet mindent!” 

Sokan voltunk, kik akartuk, 
erős volt az akaratunk! 

Így már semmi akadálya, 
Istváné lesz szíve párja! 

Esküvőn IGENT mondotok, 
Legyetek mindég boldogok! 
Dóri s István immár egy pár! 
Tartson mindörökké e nász! 

 

Ám ha mégis esik 
(És kisütött a Nap II. variáció) 

 
Kezében a papírlappal 

állt elszántan az ablakban. 
Mint ki varázsigét mormol, 

hitte, a Nap ért a szóból. 
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Versét többször felolvasta, 
csodásan csengett a hangja. 

Szeme pásztázta az eget, 
szava hat-e fellegekre? 

Boszorkányság? Hihetetlen! 
Kisütött a Nap hirtelen! 

Mint egy függöny mit elhúztak, 
felhőket a szél szétfújta. 

Boldog mosoly, diadallal 
versét vígan lobogtatja. 

„Igen! Tudtam! Akarni kell! 
Szeretet elérhet mindent!” 

Sokan voltunk, kik akartuk, 
erős volt az akaratunk! 

Sajnos végül csak beborult, 
záporeső reánk zúdult. 

Nem tőlünk függ időjárás 
varázsige, ráolvasás; 

akárhogy is igyekeztünk, 
de ez nem veszi el kedvünk. 

Jöhet vihar, jöhet ború, 
senki nem lesz itt szomorú. 
Hisz már semmi akadálya, 

Istváné lesz szíve párja! 

Esküvőn IGENT mondotok, 
Legyetek mindég boldogok! 
Dóri s István immár egy pár! 
Tartson mindörökké e nász! 

 
(Szabadtéri esküvőre készülődve) 

 
Visegrádi hegyoldalon, 2017. július 15. 

(Átfésülve 2018. november 17.) 
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És vannak, nem is kevesen… 
/Köszönet a mai fiataloknak/ 

Két idős ember, a férfinél bot, 
lépni szinte már alig mer. 
Havas a táj, csúszik az út, 
s az ő lába már nagyon fáj. 
 
Nejének keze vigyázza lépteit 
óvón, hisz messze az orvos, 
kiről tudja, ha oda jutnak, 
és kell, segít. 
 
Taxira nem futja már egy garas; 
villamos lépcsője nagyon magas. 
Nyilalló derék, gyenge a kéz, 
fellépni arra nagyon nehéz. 
 
Erős akarat, menni kell, 
példát mutatva, nem hagyja el 
magát, hadd lássák az unokák, 
Nagyapa nem adja alább. 
 
Ekkor felpattan két fiatal, 
ülőhelyét szeretettel átadja. 
Bár fáradtak, hisz éjszaka, 
egész hajnalig mulattak. 
 
A két idős ember köszöni, 
meghitt mosollyal leül, 
egymás szemébe nézve látja, 
hálakönnyet hullat élete párja. 
 
Budapest, 2018. január 2. 
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Ha van, aki vár 
avagy 

A szeretet csodára képes 
 

Lüktető, forró homlokomat 
simogatta nyugtató kezed. 

Ajkam nyílt sok köszönő szóra, 
béke költözött dúlt szívembe. 

 
Köszöntem azt, hogy itt vagy velem 

akármilyen baj, vagy bánat ér! 
Köszöntem, hogy nem hagysz el engem, 

reményem általad visszatért. 
 

Mint egykor Lázár, én is felkeltem; 
igaz, csak betegágyamból. 

Előbb bizonytalan lépést tettem, 
majd pedig biztost – magamtól! 

 
A szeretet csodára képes, 

jó az, ha tudjuk, valaki vár! 
Néhány becéző szó mily édes, 

érinti szívünk, jövőt kínál. 
 

Arcomra mosolyt varázsoltál, 
így vártam már a holnapot! 

Köszönöm, hogy siettél hozzám, 
íme: újra erős vagyok! 

 
Budapest, 2017. szeptember 15. 
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Hálás szívvel köszönöm Istenem 

Apró kis kezével cirógatta arcom, 
a gőgicsélését múltból ma is hallom. 

Mikor a csend ölel, elér hozzám hangja 
öt évtized múltán, amint mondta: „Anya!” 

Hogyha karon-ülő gyermekeket látok, 
régi emlékképben magam is így állok. 

Első gyermekemet tartottam karomban, 
a világon nem volt énnálam boldogabb! 

Összesen háromszor szárnyra kelt a lelkem; 
csodálatos érzés birtokosa lettem. 

Ha egy finom selyem érintését érzem, 
e pillanatokat mindig újra élem. 

Ahogy teltek évek, unokák érkeztek, 
mint egy virágoskert szivárványszínekben. 
Majd pedig szép sorban születtek dédikék, 

ezért is rebegek hálásan szent igét! 

Ettől lett életem ilyen álomszerű, 
finom akkordokban szólal a hegedű. 

Köszönöm Istenem ezt a boldogságot, 
hogy földi létemben kaptam mennyországot! 

Budapest, 2017. július 20. 
 

Köszönöm nektek 

Három lányom összefogott, 
maguk között, ím, beosztott: 
két nap jutott egyre-egyre, 

látogatni így tértek be. 

Férjem is jött rendszeresen, 
nem engedte el a kezem. 
Ki tehette: család, barát, 
elküldte biztató szavát. 
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Betegtársak irigykedtek: 
„Milyen jó is egyeseknek!” 

Erősítés reményt keltő. 
Tudtam, jobbulás is eljő’. 

Hálakönnyel telt meg szemem, 
velem együtt éreztetek. 
Testi, lelki támogatás, 

egészséghez nem is kell más. 

Köszönöm a SZERETETET, 
ami áradt felőletek! 

Budapest, 2017. szeptember 19. 
 

Lelki útravaló 
(Anyák Napjára) 

 
Édesanyám mondta nékem: 

„Mindenben keresd a szépet!” 
Egy útszéli kis virágban; 
aki így él, nem lesz árva. 

Ládd, a felhő esőt hozhat, 
széltől ágak hajladoznak. 
Permet nyomán ered élet, 
levegő is tisztább lészen. 

Eső cseppje falevélen, 
benne csillan Napnak fénye. 
Ezernyi szín, csupa varázs, 

lelket elbűvölő hatás. 

Lenyűgöző a természet, 
csodatárház, így kell nézned. 

Lépten-nyomon gyönyörködöm, 
minden percem csupa öröm. 
Édes! Ezt Neked köszönöm! 

Budapest, 2018. február 16. 
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Mendi dédunokámnak 
 

Sokan kérdezték, milyen érzés 
dédikének lenni? 

Mint óriás halom fagylaltot 
tejszínhabbal enni. 

 
Meghatódva nézem leánykám, 

ki immár „nagyanyó”; 
lelkemben kép: karomban drága 

pólyás baba, apró. 
 

Körbefonta mint most e kicsit, 
családi szeretet; 

táplálékként szívta magába, 
s csak nőtt, növekedett. 

 
Miként bimbóból virág nyílik, 

ő is adta tovább; 
gyermekeinek szeretetét, 

ezt a világ-csodát. 
 

Lánya boldog mosollyal tartja 
várva-várt gyermekét, 

s nyújtja hálásan annak, kinek 
köszöni életét. 

 
Íme, az örök-élet titka: 
Létünk tovább adjuk… 

Egy szeretet-könnycsepp áldón hull, 
és boldog az arcunk. 

 
Köszönöm drága dédunoka, 

hogy világra jöttél! 
Együtt látjuk múltunk és jövőnk 

csillogó tükrödnél. 
 

Budapest, 2019. április 10. 
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Merre jár a boldogság 
 

Hú, de nehéz is a 
boldogságról írni, 

pedig minap látták 
éppen erre menni. 

 
Két kis kezecskéjét 
anyó s apó fogta, 

gyöngyöző kacaját 
mindenki hallotta. 

 
Apró lépéseit 

egyre szaporázta, 
és be nem állt közben 
csöpp csacsogó szája. 

 
Ragyogott kék szeme, 

repült fürtös haja, 
emelte kis fejét 

hol jobbra, hol balra. 
 

Záporoztak egyre 
a nehéz kérdések, 
válaszolni rájuk 

kevés volt egy élet. 
 

Mosolyogva néztek 
e bájos gyermekre, 

tőle lett a szívük 
boldogsággal telve. 

 
Budapest, 2017. december 5. 
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Modern szakítás 

Csak ülök, s nézem a képernyőt kábán. 
Hiába, nem jön, hisz sokáig várt rám. 

Kemény voltam, mikor megjelent végre, 
mímeltem, mintha nem is venném észre. 

Más, fontosabb elfoglaltságom akadt, 
míg bensőmben csak úgy forrt a düh s harag; 

játszott velem, mint macska az egérrel, 
markában voltam, bűvölően nézett. 

Akkor kellett volna inteni, viszlát, 
s nem egyre halmozni hibára, hibát; 

számára út nyílt új lehetőségre, 
ő tegyen pontot a mondat végére. 

Már késő, nézem a képernyőt kábán. 
Tudom, hogy nem jön, hisz sokáig várt rám. 

Ha mégis megjelenne, kemény leszek, 
mímelni fogom, hogy észre sem veszem… 

Budapest, 2017. szeptember 6 
 

Tarisznyába útravaló 

Ha akárki reád szól, kiált, 
sose töröld le mosolyodat, 
akármilyen zord is a világ, 

napjaid így éld át boldogan. 

Mosolyt nyújtani szeretettel, 
tűzd ki életcélul magadnak. 

Ezzel ébredni minden reggel, 
ne engedjél helyet haragnak. 

Békesség töltse meg lelkedet, 
a léted többé nem lesz sivár! 

Ezt vidd tovább az embereknek; 
s lépésenként nyílik új virág! 

Budapest, 2018. augusztus 6. 
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Őseinktől örökölve 
/Még egyszer a szeretetről/ 

Kell még valami, valami, amit várnak; 
ami útravalóval szolgál a mának. 

Mit viharos pillanatokban megtalálsz, 
mint havasi gyógyfű serkent, erőt ad át. 

Az önállóságot szabadon engedve, 
ugyanakkor koncentrálva a lényegre; 

keressük az életnek harmóniáját, 
örökölt őszinte, ősi tisztaságát. 

Elménk töltsük meg tiszta gondolatokkal, 
akkor nem lesz helye már soha a rossznak. 
Ha jót tehetek embertársammal, tegyem, 

hisz azon az úton még egyszer nem megyek. 

Soha nem vesznek kárba a kedves szavak. 
Előbukkannak, akár elvetett magvak. 

Idővel szárba szöknek váratlan helyen, 
s virágjukat kibontják a szeretetben. 

Budapest, 2017. augusztus 31. 

Várakozás jegyében 

Adventi koszorún első gyertyát gyújtom, 
szerető szívemet, ím, most által nyújtom. 

Mindahány angyal van, köröttünk szálldosnak; 
áldást, békességet Istenünktől hoznak. 

Megérintik szívünk varázspálcájukkal, 
lelkekben szeretet fényei felgyúlnak. 

Lehet, egész évben sötétség vett körül, 
ezen vasárnaptól sok-sok ember örül. 

Látja, kit eddig nem, az elesetteket, 
alamizsnát kérőt; nyújt segítő kezet. 

Kiirtva magából békétlenség magvát, 
ekként várja Jézus születése napját. 

Budapest, 2018. november 26. 
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Szentestére 
 

Ím eljött Szent Karácsony ünnepe, 
béke költözött a szívekbe. 

Zengjük az angyalok karával együtt: 
Mária az Úr Fiát 

nyújtja át minékünk. 
 

Három királyokkal hosszú utat tettünk, 
mire betlehemi jászolhoz elértünk. 

Pásztorok is hozták szerény ajándékuk, 
mi sem maradhatunk 
nagyon le mögöttük. 

 
Ki-ki vegye elő mit magával hozott, 
melyet ez évben a szeretetéből font. 

Gyenge fonal a szeretet, amíg gombolyítod, 
de ha egyszer összefonod, 

helyéről a világot is kimozdítod. 
 

Szeretet fonalunk fonjuk hát most egybe, 
kis Jézus feje felett 

glóriaként ragyogjon a mi 
SZERETETÜNK. 

 
HITÜNK és REMÉNYÜNK 

hozza meg minékünk, 
Isten áldásával 

érkezzen a Földre, 
jöjjön el hát végre 
az évezredek óta 

vágyott 

VILÁGBÉKE! 
 

Budapest, 2014. december 24. 
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Szeretet szeretetet fakaszt 
(Ellesett pillanatok) 

 
Nőnap közeledik, 
fiúcska számolja 

gyűjtött zsebpénzeit. 
 

Anyunak, Mamának 
kéne csokor virág; 

s persze húgocskának. 
 

Virágárus néni 
segítni szeretne, 

csodálkozva kérdi: 
 

„Nem lesz sok egyszerre? 
Elég lenne szál is!” 
S rámutat egyikre. 

 
Dönteni nem lehet; 

szerettei közül 
ki nem hagyhat egyet. 

 
Ekkor egy rajzlapra 

ami virágot lát, 
lerajzolja hamar. 

 
Mosolyog a néni, 

mikor a rajz készen, 
három szál virágot 

odaad kezébe. 
 

Budapest, 2019. március 1. 
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Szemünk fénye, a gyermek 
Életképek 

 
Gyermeknapi kavalkádra 

hívnak a programok. 
Vigyázunk az unokákra, 
arcuk csak úgy ragyog. 

 
Hűvösvölgyi gyermekvasút, 

nosztalgiavonat; 
lehet, ingyen utazhatunk 
ki nincs még huszonhat. 

 
Édesanya két karjában 

aprócska leányka. 
A világot tágra nyitott 

szemekkel csodálja. 
 

Belesimul az ölébe, 
nyakát átöleli, 

csöppnyi szája a fülébe 
titkokat súg neki. 

 
„Itt a földön nincs több ilyen 

drága édesanya, 
ki korán kel, hogy felvigyen 

ilyen nagy magasra.” 
 

Utasoknak arcán mosoly, 
oly kedves e gyermek, 

s hogy a titok nagyon komoly, 
nem is kételkednek. 

 
Azt kívánják csak magukban, 

legyen szép élete! 
Gyermeknapot ily boldogan, 

gondtalan élvezze! 
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Csodálja a tűzoltókat, 
ajándékot kapjon, 

fagylaltozzon jó nagyokat, 
koncertet hallgasson. 

 
Megállóhoz közelednek, 

nagylány melléjük áll; 
ölbe veszi a kisdedet, 

és ügyesen leszáll. 
 

Édesanya fehér bottal 
követi gyermekét, 

arcán sugárzó mosollyal 
óvatosan lelép. 

 
Budapest, 2019. május 25. 
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Természetversek 
 
 
 
 
 

„Napsugárban fürdik, minden csupa báj, 
merre a szem ellát, ragyog a határ. 
Hajladozik szélben aranyló kalász, 

megérett a búza, itt az aratás.” 
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A kenyér becsülete 
 

Napsugárban fürdik, minden csupa báj, 
merre a szem ellát, ragyog a határ. 
Hajladozik szélben aranyló kalász, 

megérett a búza, itt az aratás. 

Péter-Pál nap reggel lessük az eget, 
eltűnnek-e onnan sűrű fellegek? 

Éjjel megkötöttük a köteleket, 
marokszedés végén kéznél legyenek. 

Elől megy a férfi kasza kezében, 
marokszedő asszony, hej, be törékeny! 

Kévék sorakoznak erős kötéllel, 
befejezik útjuk a cséplőgépben. 

Malomkerék forog, őrlik a búzát, 
kenyeret süt a pék lisztből ezután. 

Bár már gép segíti e nehéz munkát, 
kenyér becsületét itt megtanulják. 

(Aratófesztivál Móricgáton 2019.július.13.) 

Budapest, 2019. augusztus 3. 
 

Beteljesült vágy 
 

Hosszú évek viharait élte ő át magányosan. 
Ágaival ég felé nyúlt, érné el a csillagokat! 

Vágyott jutni egyre feljebb… Nap nevelte, eső verte… 
…egyre feljebb… gallyait és leveleit szél tekerte… 

Immár csupaszak az ágak, itt-ott zizeg néhány levél, 
ám sohasem adja lejjebb, kék égre szegezi szemét. 
Tiszta égbolt, a kerek Hold göcsörtös ágai között 
aranyéremként tündököl. Szívébe béke költözött. 
Nem hiába vágyakozott, kiért nyújtózott epedve, 

az öreg fa a vén Holdat karjaival átölelte. 
 

Budapest, 2019. február 10. 
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A tél két arca 
 

Homlokán mély redőket rajzolt 
a fagynak hideg lehelete, 
– ez az ő ismertető jele –, 

mely egész a csontokig hatolt. 
 

Kopottas, zúzmarás kabátját 
fázóst magára terítette. 

Csupasz ágon ült, dideregve, 
s hallgatta varjak károgását. 

 
Majd egyszer csak krahácsol, szörcsög; 

rémült verebek rebbennek fel: 
„Ki ez a fáradt öregember?” 

A TÉL tovább lép s tüsszög, köhög. 
 

Most súlyos felhők gyülekeznek, 
enyhül a fagynak szorítása. 

Az eddig csupasz, szürke tájra 
hó telepszik fehér lepellel. 

 
Meglepve néz körül a Hajnal: 
gyémántcsillogás borít határt. 

Télben ne bízz, hisz látod, csalárd. 
Maszkot vált egy éjszaka alatt. 

 
Budapest, 2017. október 28. 
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Az erdő szelleme 
B. Moravetz Edith és Bánlaky László közös szerzeménye 

 
Nyitott szemmel járd az erdőt, 

mesehősök bújnak elő. 
Tudós bagoly pápaszemmel, 
fakopáncs mint orvos elkel. 

 
Elvarázsolt királylányka, 

a herceg is álruhába’. 
Ne ijedj meg, ha eléd lép 

mint szellem, egy ijesztő kép. 
 

Ha sűrű köd telepedne, 
erdőszellem bűvös keze 
szorost ölelné válladat, 

füledbe jut csábos szava. 
 

Ne félj kihúzni kardodat! 
Emlékezz, miként harcolhatsz: 

suhintsál kereszt jelével, 
s az erdőd újra tiéd lesz. 

 
Budapest, 2018. január 21. 

 

Ébredés 
 

Este még viharos szél fújt, 
reggelre ébredő tavasz. 

Osonva éj leple alatt 
avar alól hóvirág bújt. 

 
Mindössze csupán egy arasz; 

aprócska fejét kidugja, 
lágy szellő borzolja, fújja. 

Új reményt szívekben fakaszt. 
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Ember és természet egyként 
nyújtózik téli álmából. 

Csöpp virág éledhet bárhol, 
száz biztató szóval felér. 

 
Budapest, 2019. február 17. 

 

Éji látomás 
 

Oly csendes minden 
alszik a város. 

Ágak közt lámpák 
fénye pislákol. 

 
Fekete macska 

szeme megvillan. 
Lesi a patkányt, 
vaj’h merre illan. 

 
Teste megfeszül; 

nincs több esélyed, 
megvagy te undok 

kártékony féreg! 
 

Ragyog az utca, 
csillog az aszfalt. 

Zápor lemosta 
bűnét a napnak. 

 
Budapest, 2018. november 22. 

 
  



 

- 60 - 

Balatoni nyár 
/Életképek II./ 

 
Hogyha megérintett egyszer, 

soha többé nem felejted. 
Egész évben erre várva 

készülsz balatoni nyárra. 
 

Recseg-ropog az ég alja. 
Hallod-e? Hasad a hajnal! 

Ré készül napi útjára, 
indul Mandzsetet bárkája. 

 
A nagy tóban minden reggel 

elsőként fürdik, ha felkel. 
Nap korongja vakít, fényes, 

tudjuk, Földön ő az élet. 
 

Szeme ott van mindenen, 
testünk tartja melegen. 

Napsugárral versenyt úszunk, 
gondjainktól elbúcsúzunk. 

 
Horizonton lemenne épp, 

incselkedik intve feléd. 
Siófok és Tihany közén 

Aranyhíd csillog tó vizén. 
 

El ne indulj, mert csalóka, 
csupán talmi híd az ottan! 

Illúziót kelti benned; 
életedet tóban veszted! 
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Égi útját, végigjárván, 
bíborszín palástja vállán; 
beül Meszektet bárkába, 

alászáll az éjszakába. 
 

Csalogató naplemente, 
csodát ígér ez az este. 

Neked nyújtja alkony fényét, 
békével tölt el e szépség. 

 
Hogyha megérintett egyszer, 

soha többé nem felejted. 
Egész évben erre várva 

készülsz balatoni nyárra. 
 

(Csalogató naplemente c. vers átfésülve) 
Budapest, 2019. március 16. 
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Eger és környéke 
 

Szmog lepelbe burkolózva 
fuldoklik a város. 

Nehéz terhét csak vonszolja, 
levegőért kapdos. 

 
Esőfelhők gyülekeznek, 

eget beborítják. 
Az emberek reménykednek, 

jó hírként fogadják. 
 

Hanem ekkor vihar támad, 
nyakukban a zápor. 

Gyökerestől tép ki fákat, 
víz alatt sok házsor. 

 
Megáradt az Eger patak, 

a Laskó, a Rima; 
ügyeletet állítanak, 

hisz egyik sem sima. 
 

Hegyoldalról mázsás kövek 
görögnek lefele. 

Sír a város, hangok törnek; 
sártenger ellepte. 

 
Katasztrófa – klímaváltás – 

mi jöhet ezután? 
Nincs még vége, égből áldás 

zúdul ki kapuján. 
 

Drámaivá vált a helyzet, 
hömpölyög a szennyvíz. 

Amit felkap már enyészet, 
felragadja, s elvisz. 
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Villámárvíz földrengéssel 
– most ez a hír járja – 

sújtja sorban a vidéket, 
őrült a víz árja. 

 
Amit meghagyott a török, 

most öt századra rá, 
egek ura mind ledöntött, 

így tekintett alá. 
 

Budapest, 2019. június 24. 
 

Égi fogócska 
 

Kergette a Hold a Napot; 
csillagokat hátrahagyott. 

Tegnap már délután négykor 
ragyogott tőlük az égbolt. 

 
Hová sietsz – kérdém tőle –, 

te lettél az őrizője? 
Vagy azért, hogy utolérjed, 

s netán feleségül kérjed? 
 

Hanem a Nap gyorsabb nála, 
takarja alkony palástja. 

Így hát a Hold hoppon maradt, 
be kell várni csillaghalmazt. 

 
Ez így a természet rendje: 

Hold érkezzen meg csak este; 
hajnalt fényesítse a Nap, 

külön-külön ragyogjanak. 
 

Budapest, 2019. február 18. 
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Fájdalmas búcsú 
(Életképek III.) 

 
Szárnyaikkal szinkronban eveznek, 
végtelen távolságot együtt szelnek. 
Hová igyekszik e két vándormadár, 

vajon útjuk végén rájuk mi vár? 

Innen menni kell, öröklött ösztön: 
továbbélni! Éhség itt meg ne öljön. 
Időben indulni, így lesz esélyük, 

hisz nagyon hosszú táv áll előttük. 

Kitárom ablakom, kiáltanék, 
kezemet emelve megálljt intenék: 
„Maradjatok, az éghajlat változik! 
Ott messze a tűz elharapódzik!” 

Hangom nem hallják, repülnek tovább, 
meg nem szakítják az ősi vándorlást. 

Szememből könnycsepp gördül, búcsút intek, 
szívemben örökre megőrizlek. 

(Ég a fél világ!) 
 

Budapest, 2019. augusztus 24. 
 

Galilei óta… 
Érzéki csalódás 

 
Tudjuk, a Föld forog tengelye körül. 
Az ember szíve mégis annak örül, 

hogy keleten hajnalban „felkel” a Nap. 
Pedig urasága egyhelyben marad! 

 
Este meglátjuk „feljönni” a Holdat, 

majd egymást követőn a csillagokat. 
Hiába tudjuk, csupán csak látszat, 
nem fogadjuk el, hogy ez káprázat. 
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Kicsiny bolygón parányi emberek 
mindig azt mondják, amit észlelnek. 
A Nap délben delel, este nyugszik. 
Ilyenkor már a Hold sem aluszik. 

„Kelnek” s „jönnek” sorra a csillagok, 
szívünk repes, látjuk, mind fennragyog. 

Úgy érezzük, miértünk történik, 
s így lesz mindég a világ végéig. 

Geocentrikus világnézetünk 
négyszáz év múltán is maradt nekünk. 

„Eppur si muove” kimondatott!… 
„Nap KÉL keleten!” Mégsem változott! 

(Egy irodalmi beszélgetés alkalmával felvetett gondolat nyomán 
– hogyan is szólna egy költemény, amiben „nem a Nap kel fel”) 

 
Budapest, 2015. november 14. 

 

Imádom az orchideákat 
/Vallomás/ 

 
Imádom az orchideákat. 

Színeiknek dús kavalkádja 
mint egy mágnes vonzzák szemeim. 

Felvillanyoznak és feldobnak, 
ugyanakkor meg is nyugtatnak. 
Csupa csoda mind egytől-egyig! 

Akár fehér, vagy cirmos lehet, 
nekem a lila a kedvencem. 

Gyönyörködve dalra fakadok. 

Lágyan, mint hajó a tengeren 
ring szirmaikban tekintetem. 
Elszakadni tőlük nem tudok. 

Én orchidearajongó vagyok! 

Budapest, 2017. szeptember 5. 
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Köszönet az életért 
/A Kiskorona-kertészeinek/ 

 
Apró virágmag mit föld betakart, 

aludta álmát édesdeden. 
Ébresztette tavaszi fuvallat, 

s ő nagyot nyújtózott kéjesen. 
 

Kidugta fejét, Nap cirógatta, 
körülnézett, milyen a világ? 

Kedves társi mosolyát fogadta, 
gondolta, életnek nekivág. 

 
Csirából levél kibontakozott, 

igazítva csipkés ruháját; 
rajta még egy gyűrődést sem hagyott. 

Vonakodva fogadta társát. 
 

Ám az élet él és élni akar, 
megnőtt a szár s bújtak ki rendre 

újabb hajtások, nem volt zűrzavar; 
levél levelet így követte. 

 
Piciny levélke beletörődött, 
bár ő az első a családban, 

testvérei közt egy a sok között; 
egyikük sem él kiváltságban. 

 
Gyökerük mindig táplálta őket, 

egy nap megduplázta erejét; 
szárán mintha egész más fejlődhet, 

bimbó dugta ki apró fejét. 
 

Az új testvért csodálkozva nézték, 
rivalizálást elfeledve; 

átvették anyjuktól nevelését, 
s minden nap gyönyörködtek benne. 

  



 

- 67 - 

Hát még mikor szirmát kibontotta, 
nem akadt e világon párja. 

Arra járókat elbódította, 
körbe lengte illata árja. 

 
Büszkék voltak rá a levelecskék, 

körbefogták piros szirmait, 
s ő magasra emelte szép fejét, 

köszönte létét, az igazit. 

Budapest, 2019. május 19. 
 

A kis kacér 
(avagy: Ősz a nagyvárosban) 

Apró, huncut mosoly szája szegletében, 
szeme akár volna két fekete ében. 

Fehér hattyúnyakát igazgyöngy díszíti, 
kecses ívelését még-inkább szépíti. 

Férfi-tekintetek pásztázzák ez ívet, 
vágynák, csupán egy csók, hátha őket illet. 

Azt az apró pihét, ott a füle mögött 
ajkukkal érint’ni óhajtják szerfölött. 

Gömbölyded vállai csábítóan hatnak, 
férfi-foga lágyan beléjük harapna; 

ám de tudják, tabu, csupán harapnának, 
hisz e kiváltság jut csakis a párjának. 

Irigyen lesik a balján masírozót, 
ki magához vonja a hozzá tartozót. 

Mint a szarvasbikák az őszi erdőben, 
mély zengő hangjukon férfiak felbőgnek. 

Megérkezik a busz, fellibben a lányka, 
szempillái alól kacéran les hátra; 
érzi, bizton érzi, tiport férfiszívet, 

bár párjára tekint, de mindnek integet. 

Budapest, 2018. november 11. 
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Könyvedet olvasva 
(Radnai István verseskötetét lapozva) 

variációk egy témára: 
 

Ezerszínű gondolatok 
sokféle formában 

látnak rendre napvilágot; 
egyik, más nyomában. 

 
Verseid közt lapozgatva 

bizony rádöbbentem, 
– s megfogadtam, csak magamnak – 

eztán mást kell tennem. 
 

Gesztenyefa, hogyha ősszel 
virágba borulhat, 

költő is új életre kel, 
hangja lehet újabb. 

 
Rozsdabarna levelének ághegyén 

virág nyílik, ringatózva ősz szelén. 
Fittyet hány az intő szóra, mit neki, 

szívében még mindig tavaszt kergeti. 
 

Évgyűrűkkel jól megáldott öreg fa 
ágai közt átsüt a nap sugara; 

tudja, bár szép, meddő lesz e virágja. 
Levelei könnyként hullnak reája. 

 
Budapest, 2017. szeptember 29. 
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Reggeli köszöntő 
 

Vörös fényben kél a Nap 
Küldi ránk sugarát, 

Csak ő tudja, éjszaka 
Mi történt odaát. 

 
Toronyháznak ablakán 

Mosolyogva látja, 
Tükörkép is sugarát 

Önti a világra. 
 

Két Nap kel fel egyszerre, 
Nem leszünk hiányban. 

Ébredjetek emberek! 
Nagy nap vár reánk ma. 

 
Itt a hajnal, áldásban 
Bővelkedjünk máma. 
Váljon végre valóra 

Jó emberek álma. 
 

Budapest, 2018. május 13. vasárnap. 
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Mit hoz a hírfutár 
 

Fák ágai csipkeruhában; 
táncot lejt rajt’ a napsugár. 
E hófehér, ártatlan tájban 

hinnénk, gyönyörködni muszáj! 
 

Ám ülök, s magam elé nézek, 
elvették életkedvemet. 

Körülöttem egyre csak gyűlnek, 
szomorú szemű emberek. 

 
Ezért e búskomorság rajtam? 

Messzire tűnt az örömöm. 
Pedig sok szeretetet adtam, 
gondoltam, ez lesz örököm! 

 
Hanem nehéz, fájó sóhajok 
lépten-nyomon bújnak elő. 

Mosolyt mit hittem maradandót, 
dobják, mint semmirekellőt. 

 
Levetem ünnepi ruhámat, 

nem várok már vendégeket. 
Papírt készítek s ceruzákat, 
tán versem még értékeled. 

 
Viszont mielőtt elkezdeném 

írni újabb gondolatom, 
hogy ne mondják rám: ötletszegény, 

kitekintek az ablakon: 
 

Fák ágai csipkeruhában; 
táncot lejt rajt' a napsugár. 

Hanem az utcán csupa sár van, 
egyensúlyoz a hírfutár. 
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Látom, megcsúszik, és kezéből 
kihull egy hófehér levél; 
hiába kap utána élből, 

sár von rá fekete szegélyt. 
 

Lelkem felsikolt, jaj, nem lehet! 
Rossz ómen mit e jel mutat. 
„Ó Istenem, Te megteheted: 
egyengesd jóra sorsukat!” 

 
Budapest, 2019. január 11. 

 

Tél végi hajnal 
 

Ködben a táj; tej-fehérben, 
mikor a Nap kelő félben. 
Ablakunknál varjú károg, 

a szomszédban macska nyávog. 
 

Égen repülőgép csíkja; 
folyón ring e nap csónakja. 
Benne gondolatom evez, 
hullámokon manőverez. 

 
Szinte hallom csobbanását, 
súlyos perceknek múlását. 
Ki tudja, ma mi vár reánk? 

Jó lenne, ha megláthatnánk! 
 

Hanem hát a jövő titok. 
Egy biztos, nyílnak nárciszok. 

E versemmel köszöntelek 
rakd el örök emlékednek. 

 
Budapest, 2019. február 19. 
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Színes üzenet érkezett 
 

Mikorra bíborszínűbe vonta 
az eget, s hajnalt elhozta 

a Nap, 
 

magára terítette köpenyét, 
kezébe vette ecsetét 

az Ősz. 
 

Varázspálcáját meglegyintette, 
a tájat színözön lepte. 

Éden. 
 

Harmatcseppek, akár mint gyöngyszemek 
csillantak fűszál végeken 

felénk, 
 

búcsút intett színes falevéllel 
a Nyár, s átadta békésen 

helyét. 
 

Budapest, 2017. szeptember 26. 
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Nem vagy egyedül 
 

Magányos fa fehérbe öltözött, 
madárfészek nincs ágai között. 

Karjait mint palástot teríti, 
természetet s embert egyesíti. 

 
Fehér lepel akármerre nézel, 

azt hihetnéd, nincs itt semmi élet. 
Hanem egyszer szél korbácsol havat, 

s megmozdulnak a fekete varjak. 
 

Kőszoborként gubbasztottak eddig, 
ám most érzik, ünnep közeledik. 
Süvítő szél felhőket szétkerget, 

csillaghalmaz lepi el az eget. 
 

Magányos fán, mint apró gyöngyszemek 
reményt keltőn csillannak hópelyhek. 

Csendben lépdel a hófödte tájon, 
angyalszárnyán érkezik Karácsony. 

 
Budapest, 2018. december 7. 
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Tavasz az őszben 
 

Rozsdabarna 
levelek 
sűrűn 

integetnek, 
ágaiktól 

nemsoká’ 
végleg 
búcsút 

vesznek. 
 

Ősznek palettája 
szép, 

kavalkádja 
színnek, 

bár ő tavaszt 
nem ígér, 

mégis 
reményt 
hirdet. 

 
Hiszen, nézd 
az ág hegyén 

virág 
nyílik 
éppen; 

azt még nem tudja 
szegény, 
gyümölcs 

nem lesz érett. 
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Potyognak 
a gesztenyék; 

szellő segít 
nekik. 

Lent a földön 
a termés 
burokból 

kiesik. 
 

Sok apró nép 
nem henyél, 
sámántáncot 

járva, 
erre-arra 
keresgél, 

s megtelik 
táskája. 

 
Budapest, 2017. szeptember 26. 
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Versek 
 

a szerelemről 
 
 
 
 
 

„Te vagy nekem az, te drága leányka, 
kiért epedezek nap-nap után. 

Te lennél életem legszebb virága, 
nélküled a Nap sápadt, halovány.” 

  



 

- 77 - 

A csók metamorfózisa 
 

Érett, illatos eper volt az ajkad, 
mikor a csókod legelőször adtad. 
Váltott zamatos, mézédes szőlőre, 

végül harmadszor barack lett belőle. 
 

Érzem a számban mindegyiknek ízét, 
virágzó kertem bőséges termését. 

Csókot nem egyet, de százat is csentél, 
huncut mosollyal gyümölcsöt érleltél. 

 
Ám a bőségszaru kiürült egyszer, 

őszi levéllel üzenet érkezett: 
„Vésd jól eszedbe, almába harapva, 

bűnre csábító kígyónak a szava.” 
 

Budapest, 2017. november 11. 
 

Játszi tünemény 
 

Ó be szép is volt a tegnap éjjel, 
két karodban szundítottam el. 

Szempillámra simult édes kéjjel 
szép szerelmes álom tündére. 

Meghitt mosoly arcomra pírt festett, 
bár csak emlékként incselkedett. 
Álom-tündér múltunkat idézte; 

ő lett éjem játszi tüneménye. 
 

Budapest, 2019. április 3. 
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A feloldozás odaát van 
 

Keserűségemben sírok szüntelen, 
sebet mért ejtettél árva szívemen? 
Amikor öleltél, csillag ragyogott, 

tengerszemben még a Hold is mosolygott. 
 

Vágytam szakadatlan visszatértedet, 
bíztam, ígéreted nem szegheted meg. 
Álmaimban láttam, amint vársz reám, 
s végre meghallgatta Urunk az imám. 

 
Mikor felébredtem, láttam, megcsaltak, 

hiába kereslek, tűntél nyomtalan. 
Kegyetlen játékot űztél csak velem, 
lassan ölő méreg volt a nyílhegyen. 

 
Sosem is szerettél, most már bizonyos. 
Összezárom számat szóm nem ostoroz. 

Beborult felettem végleg már az ég, 
sötét fellegekkel rám terült az éj. 

 
Tudom, te is bánod, hiányzom nagyon, 

kémleled az eget minden hajnalon. 
Várod napfelkeltét, talán kegyelmez, 
bűvös varázslattal, nálam teremhetsz. 

 
Lehet, netán majdan, egyszer, odaát, 
hogyha lelked keres, égben rám talál. 

Akkor, csakis akkor vonhatsz magadhoz, 
tartson így örökké ölelő karod. 

 
Addig pedig járjuk külön utunkat, 

amit választottunk egykor magunknak. 
Feloldozást kaphat odaát lelked, 

ha már itt a Földön, szavad-vesztetted. 
 

Budapest, 2018. január 14. 
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A hősszerelmes 
 

Délcegen lépdel az úton 
ő, a múzsák hódolója. 

Körbenéz, kutatja folyton, 
akad-e újabb horogra?! 

 
Pipiske szembe jön vele, 

karcsú bokája bűvölő, 
simogatja tekintete, 

vére máris felpezsdülő. 
 

Enyém lesz! Menne utána, 
kitárt karokba fut a lány – 

földbe gyökerezik lába, 
e múzsa is lett szivárvány. 

 
Csalódás szemvillanásig. 

Nem törik meg önbizalma, 
nem adja fel, jön majd másik, 

bűvölő mosoly hatalma. 
 

Hiszi, hogy csak ennyiből áll, 
s rátalál vágyott múzsára, 

düllesztett mellel buszra száll, 
tűsarok lép a lábára… 

 
Szeme sem rebben, nem pisszen; 

lába sajog, könnye csorog, 
ám mosolyog, hősiesen 
állja! Tűsarok a horog. 

 
Budapest, 2019. július 20. 
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És forog tovább a szeretet óriáskerék 
 

Gondolatébresztő szavak; 
versemet ezzel kezdem, 

azután csendben hallgatlak. 
Drága, drága Kedvesem. 

Istenem! Hányszor hívtalak, 
nyújtottam feléd kezem. 

Szeretlek suttogtad halkan: 
Drága, drága Kedvesem. 

Ujjad hegyével arcomra 
ráírtad, hogy szeretem, 
s föléje forró csókodat; 

Drága, drága Kedvesem. 

Forog tovább nap mint nap a 
SZERETET ÓRIÁSKERÉK, 

felszáll, ott várja utasa 
a drága, drága Kedvesét. 

 
Budapest, 2017. augusztus 12. 

 

Ügyetlen vallomás 
 

Mikor befordultunk az utca sarkán, 
derékon kaptál, hosszan megcsókoltál. 

Huncut kacsintás. Lettem halotthalvány 
mint egy bakfis, akit zavarba hoztál. 

„Mi volt ez?” – meglepődve kérdeztelek, 
ó mily szív–repesve vártam válaszod! 

„Valentin nap van!” – vontál vállat erre, 
s homokba rajzolt cipőd szív-vájatot… 

 
Végül lezser léptekkel elballagott. 

 
Budapest, 2019. február 8. 



 

- 82 - 

Egyszer lenn, máskor fenn… 
(Limerickbe csomagolt életpillanatok) 

 
Nehezen telnek az évek, 
az úton csoszogva lépek. 

Mázsás súlyt cipelek, 
fújtatok, lihegek, 

nem látom többé a szépet. 
 

Vonszolja az idő magát, 
keresi friss áldozatát. 
Hogy aztán lecsapjon, 

magával ragadjon, 
már várod új nap hajnalát. 

 
Borítja felhő az eget, 
ígér éltető vizeket; 

nyakamban a lábam, 
nyúl csak les utánam, 

búbánatom enyhítheted. 
 

Idő kereke így forog, 
lehetünk mi még boldogok. 

Hinni kell, s remélni, 
a rosszat túlélni, 

szeressél, míg a szív dobog. 
 

Budapest, 2019. július 28. 
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Esti szellővel érkezett hozzám 
A pillanat varázsa 

 
Eljött már az este, 
ablakomat tárom, 

az ezüstös holdnak 
udvarát bejárom. 

 
Csillagfényes égbolt 
ragyogva tekint rám, 
boldogságban fogom 

tölteni éjszakám. 
 

Szellő meglebbenti 
függönyömet lágyan, 

ezzel is frissítve 
gondost vetett ágyam. 

 
Vár reám igézőn 

virágos kispárnám, 
bódítóan küldi 

illatorgiáját. 
 

Álmomnak lovagját 
kis szobámba várom, 
ő legyen ma nékem 
édes, kicsi párom. 

 
Mikoron hozzám lép, 

átölel két karja, 
titkunkat őrizze 

csendnek birodalma. 
 

Budapest, 2017. október 6. 
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Ha egyszer két szempár összetalálkozik 
 

Bársonypuhasággal reám tekintettél. 
Ekkor még nem tudtad, örökre elvesztél. 

Barna pillantásod arcom simogatta, 
Szívem dobbanását a Hold is hallotta. 

 
Dübörgött odabenn, egyre hangosabban; 

Akár egy zenekar üstdobja szólalna. 
Üteme gyorsulva, improvizált zene, 

Karmesteri pálca már ide nem kellett. 
 

A legmagasabbra mikor elért végre, 
Lelkem crescendóként emelte az égbe. 
Azóta is érzem, ennek foglya lettem. 

Méh fürdik nektárban, én csillagszemedben. 
 

Lehet akár hajnal, vagy netán éjszaka, 
Este, avagy nappal szemem látni akar. 

Összekapcsol minket bársony tekinteted; 
Féltőn, óvón őrzöl, el ne veszíts engem. 

 
Így megy ez nap, mint nap 

Világ végeztéig. 
Vagy legalábbis az 
Életünkön végig. 

 
Budapest, 2016. szeptember 1. 
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Fecskék dala 
 

Csivitelve csevegtem a fecskékkel, 
napsugaras verőfényes reggelen. 

Mellém léptél, átkaroltál. Emlékszel? 
Új életünk így indult el felhőtlen. 

Csitt ti csivit-csicserik! 
Daltok száll az egekig. 

Tünde tavasz árasztotta illatát, 
körbelengett, bódítóan hatott ránk. 

Zengte szívünk szerelemnek himnuszát, 
lett általa álomszép pásztoróránk. 

Csitt ti csivit-csicserik! 
Hangtok álmot kiverik. 

Hallom, most is csivitelnek a fecskék; 
dalt dalolnak fellángoló vágyamhoz. 

Megbizserget százezernyi szép emlék. 
Kérlek, ölelj, ölelj újra magadhoz! 

Csitt ti csivit-csicserik! 
Pletykálkodni nem illik! 

Budapest, 2019. június 6. 

B. Moravetz Edit (válasz is érkezett, lásd alább) 

Újra felrepült ide egy fecskepár, 
én is hallom szerelmünk dallamát, 

Fészkünkben már nem kelnek kis fecskék 
a szív hangja most is olyan csodaszép. 

Az ölelés tán kevésbé izgató, 
szívdobbanás mégis jobban hallható. 

Csengő hangja ma is bennem szól, 
mint akkor épp úgy vágyom 
két, nyakam köré font karod. 

Bp. 2019. 06. 06. Fél órával később Bánlaky László 
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Harmatcseppek 
 

Harmatcseppet könnyeznek a fűszálak. 
Látom-e még az én kedves babámat? 

Csipkebokor marasztalta hiába, 
Vándorbotot szorított a markába. 

 
Messze ment már, idehagyta otthonát, 

Út porában fel sem lelem a nyomát. 
Eső mosta, őszi szél is elfújta. 

Fecskék szárnyán megjelenhet-e újra? 
 

Vándormadár midőn távozik ősszel, 
Tudjuk róla, várhatjuk szép idővel. 
Hanem, aki egy új hazát keresett, 

Szívet, lelket, emlékeket elvesztett. 
 

Arany, ezüst csábította messzire. 
Azt ígérte, magával visz jövőre. 

Nehéz felhők gyülekeznek felettem, 
Babám nélkül magam oly árva lettem. 

 
Szemem könnyes, avagy sír a természet? 

Sirat engem, látja, itt az enyészet. 
Múlik az ősz, múlik a tél s a tavasz, 
Fűszálakon a harmatcsepp ugyanaz. 

 
Budapest, 2018. szeptember 10. 
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Két ember egymásra talált… 
(Csupán csak ennyi történt) 

 
Nagy volt a nyüzsgés, ők némán álltak: 

nyurga fiú és egy kamaszlány. 
Lelkét öltöztette fénysugárba, 

ezzel üzent fiúnak a lány. 
 

És jött a válasz, szikrázó szemek: 
„Téged meglátni, s megszeretni” 

olvasztották a téli hideget. 
Szerelemhez elég volt ennyi. 

 
Nem érezték, mily régóta várnak, 
azt sem nézték, hogy az óra hány, 

egyszerre csak az tűnt fel a lánynak, 
apró madárka dalol a fán. 

 
Csodálatos, szívhez szóló dallam, 

amit trillázva előadott. 
Fiú kísérte hegedűn halkan; 

s két boldog ember összehajolt. 
 

Budapest, 2019. február 8. 
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Két idősíkban 

Két idősíkban élek én, 
mióta tőlem elmentél. 

Testem itt van, de lelkemben 
veled szárnyalok kettesben. 

Gondolatom vaj’h merre jár? 
Lehet, hol nincs látóhatár. 

Mint költöző madár csapong, 
keres kutatva holnapot. 

A múlt jelen s jövő között 
átutazónak öltözött. 

Sehol sem leli a helyét, 
hisz elvesztette mindenét. 

Te voltál múlt, jelen s jövő, 
ébren is álmokat őrző! 
Két idősíkban élek én, 
mióta tőlem elmentél. 

Budapest, 2018. január 21. 
 

Küszöbömön a hideg tél 

Színes írás érkezett nemrégen, 
Szép szavakkal öleltél levélben. 

Bár ígértél újabb találkozást, 
Én tudom, hogy hiába várok rád. 

Ék alakban szálltak el a darvak, 
Rajtam kívül senki sincs a parkban. 
Lomb hullatta ágak árnya kúszik, 

Elkísérnek a bekötő útig. 

Lépéseim a zörgő avarban 
Emlékeket lelkemben kavarnak. 

Süvít a szél, hajamat borzolja, 
Reményeim messzire elfújja. 
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Ajtómon is kopog a hideg tél, 
Ablakomon vicsorogva benéz. 

Küszöbömön hallom csosszanását; 
Kandallómban láng ölel hasábfát. 

Szörnyű fagynak ez előhírnöke, 
Szerelemnek elhalt a jövője. 

Karnyújtásra van már az enyészet, 
Üszkös fák közt hamvadó levélke. 

Budapest, 2016. szeptember 6. 
 

Pirkadat a karodban 
 

Ifjak voltunk és bohók, 
hajón úsztunk a Dunán, 

szerelmet vágytál mohón, 
s kiszálltunk már Óbudán! 

Magas partra kacagva 
kézen fogva futottunk, 
nevetésünk visszhangja 

végig kísérte utunk. 

Harmatos fű csábosan 
simította ujjaim, 

kezem is megmártottam, 
vele mostam pírjaim. 

A város szemérmesen 
nem emelte ránk szemét. 

Éltük a szerelmesek 
boldogító reggelét. 

Hajnalcsillag köszöntött, 
cirógatta arcomat, 

lett emlék az örömöm: 
pirkadat a karodban. 

Óbuda, 2018. augusztus 6. 
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Házassági évforduló alkalmából 

Csak nézem, nézem a papírlapot, 
s közben emlékeim közt kutatok. 

Az első pillanatot keresem, 
mikor megérintett a szerelem. 

Lassan lopódzott, észre sem vettem, 
csillagszemed tükrében elvesztem. 

Hallgattam meséd gyermekkorodról, 
képek peregtek a hallottakról. 

Láttalak bátorságpróbán, Nyéken 
kukoricásban – éjjel holdfényben. 
Kis patak partján kertetek végén 
merengtem történetid szépségén. 

Tó vize testemet simogatta, 
miénk volt a legelső regatta; 

nádast kerültük, csak láb evezett, 
néztük némán a vakító eget. 

Fenn a dombtetőn vártunk vonatot, 
sejtelmesen suhanó ablakok; 

zakatolástól szívünk remegett, 
gőzmozdony füttyével megrémisztett. 

Sétáltál velem öreg fák alatt, 
kérgükben kisfiú kép bennragadt. 

Öleltem egyet, a múltról regélt, 
súgott titkokat, mit eddig megélt. 

Lehet, hogy ez volt az a pillanat, 
mely gyújtotta szerelmi lázamat. 
Így kerültél szívemhez oly közel, 

hogy harminc éve folyton ünnepel. 

Köszönök neked hosszú éveket, 
miket tölthettem együtt teveled! 

Sose bánjad meg, csak ezt kívánom, 
hogy rám találtál még e világon. 

Budapest, 2019. június 18. 
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Ne hezitálj! 
 

Többször szóltam már neked, 
nem lesz ez így jó! 

Úgy töröd a szívemet, 
mint más a diót. 

 
Egyszer csak észreveszed, 

kitavaszodott; 
üres lesz a tenyered, 
s maradsz éhkoppon. 

 
Ne hezitálj! Mire vársz? 

Nézed poharad? 
Gondolatban merre jársz? 

Nem kapsz kosarat. 
 

Kik egymást így szeretik, 
nem várakoznak. 

Szemérmüket levetik, 
s összeborulnak. 

 
Gyere végre, ölelj át; 
nyújtom a számat. 

Megrakjuk a vaskályhát, 
s vetjük ruhánkat. 

 
Rakj tűzre még egy ágat, 

legyen jó meleg. 
Engedd útjára vágyad, 

ne dideregjek. 
 

Csapjon a láng magasra, 
izzón szerelmünk. 

Így jussunk a tavaszba, 
ne szégyenkezzünk. 

 
Budapest, 2019. február 28. 
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Nem vagyok féltékeny 
(Egy kis mosoly) 

Ó, be hányszor hallom: 
„hűséget fogadtam,” 
ezt bizonyíthatom – 

„de vakságot, azt nem.” 

Ha egy női szépség 
lép ki az utcára, 

bizony férfinépség 
fordul is utána. 

Lehet ott mellettük 
kívánatos asszony; 

kocsányon lóg szemük, 
le – és felaraszol. 

Vágyakozva lesik. 
Aztán tovább lépnek, 

de lelkük megtelik 
gyönyör érzésével. 

Mikor jön az este, 
fekszik asszony mellé, 

gondol a delejre, 
s átkarolja nejét. 

Álmodozni képes, 
majd egy nagyot sóhajt: 
„Legszebb vagy te édes, 
szamár, ki mást óhajt.” 

Az ő titka marad, 
kellenek e vágyak. 

Szépséggel játszana; 
nem hitvesi ágyban. 

Féltékeny nem vagyok. 
Jöhet étvágy sokszor, 
ha szépség túlragyog. 
Csak itthon lakjon jól! 

Budapest, 2018. november 23. 
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Ó, mily szépen indult… 
/Ballada a szerelemről/ 

Piciny kis kunyhóban indult el a románc; 
kandalló is volt ott, szobában félhomály. 

A kakukkos óra rásimult a falra, 
házon kívül pedig hó-futta éjszaka. 

Emlékszel kunyhónkra? Emlékszel a szóra? 
Hallod-e miként szólt a kakukkos óra? 
Kandalló melege minket körbelengett, 

hízelgő szavakkal bontád mellényemet! 

Künn tombolt a szélvész, reccsentek az ágak, 
erdő állatkái, hogy mennyire fáztak. 
Varjú is károgott, vészjóslóan tette, 

riadt arcocskámat vetted tenyeredbe. 

Biztattál, ne féljek, hiszen te velem vagy, 
mindentől megvédesz, életben el nem hagysz. 

Esküdtél az égre, a mi Istenünkre, 
feleségül veszel legkésőbb jövőre! 

Feledtem a rosszat, hittem szép szavadnak, 
hogyne, mikor hinni oly nagyon akartam. 
Kandallóban a láng fel, magasra csapott; 

a kakukkos óra percre elhallgatott. 

Bódító éjszaka reánk álmot hintett, 
jövő reménysége mélyen megérintett. 

Karodban ébredtem, oly szép volt a reggel, 
úgy hittem, hogy többé soha nem engedsz el. 

Szavad megtartottad, feleségül vettél, 
örömtelibb nap még soha nem volt ennél. 
Éltem boldogságban, tettem a dolgomat, 

ahogy szülém mondta, vidáman, szorgosan. 

Szívrepesve vártam minden hazatérted; 
folyvást szép szavakkal becéztelek téged. 

Te megmosolyogtad a rajongásomat; 
megpaskoltad hátam, mint szoktad lovadat. 
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Akkor e párhuzam nem szúrt szemet nekem; 
hisz karodba kaptál, s ölelgettél engem. 

Hanem az egyik nap úgy hozta a sorsod, 
lovad bokrosodott, hátáról ledobott. 

Üzenetet kaptam, kórházba kerültél, 
siettem be hozzád, mert megsebesültél. 

Ma sem értem miként, s ki vitte meg a hírt, 
ágyad mellett másik asszonyka ült és sírt. 

Nem tudtam, hogy ki ő, ám mikor eszméltél, 
kezed neki nyújtva reám nem is néztél. 

Biztató szavaid őhozzá intézted, 
jövőre elveszed, szentül megígérted! 

Álltam bénán, némán; szóhoz sem jutottam, 
majd sarkon fordulva hazáig futottam. 

Leborultam sírva a hitvesi ágyra, 
hogy miket zokogtam, hallotta a párna. 

Mikor felépültél, eljöttél még hozzám, 
de nem bocsánatért, csak foghegyről szóltál. 

Szerinted mindennek voltam okozója, 
túl sok volt a jóból, így szól ez a nóta! 

Láng hiába égett kedves kandallónkban, 
hiába járt halkan a kakukkos óra. 

Nem hatott meg téged semmi a múltunkból, 
önhitten léptél ki a hagyományunkból. 

Rátartin toltad el tálcán kínált szívem, 
magas lovon ültél, tiportad a hitem. 

Hosszú évek múltán ismét felbukkantál, 
újból csábítóan reám mosolyogtál. 

Azt hitted, hogy neked mindent megbocsájtok, 
egyetlen intésre feledem az átkot. 

Úgy gondoltad mindjárt karjaidba futok, 
csakhogy tetteidet feledni nem tudom. 
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Ülj fel vissza hamar a lovad hátára, 
vágtass rajta messze hetedhét-határba! 

Felejtsd el, hogy voltam, s szerettelek nagyon, 
összetörni szívem többé sose hagyom. 

 
Budapest, 2018. augusztus 19. 

 

Steinway & Sons 
 

Oly régóta vártam már erre a percre. 
Álmodtam ezerszer róla. 

Amióta szemét rám emelte, 
 

Szívemben felhangzott a szerelem dala. 
Chopin etűdnek hangzata! 

Kéjes bizsergés futott át rajtam. 
 

Az első akkordok szólnak a zongorán, 
finoman követik egymást 

oktáv, kvint, majd az alaphang terce. 
 

Ölel érzékin a zene hullámhosszán, 
szeptimakkordját dúdolja, 

s testemet végig simítja keze. 
 

Fekete és fehér billentyűvé váltam, 
ujjai érintésétől 

a hangszerek királynője lettem. 
 

Egy méltóságteljes hangversenyzongora! 
S ő a művész! Játszik rajta! 

Mostantól örökre övé lettem! 
 

Budapest, 2018. május. 6. 
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Plátói szerelem 

Rég vágytam már a szerelmet, 
kerestem, lestem szüntelen. 
Hol itt, hol ott bukkant elő, 
de kiderült, csupán sellő. 

Hamis dalokat énekelt, 
láttam sziklán sziréneket. 

Reményvesztetten tovatűnt, 
hittem, az érzés is megszűnt. 

Tavaszt a nyár, azt ősz elűz, 
nincs már számomra rőzsetűz, 
mely lángra lobban perc alatt, 
örvényként felkap s elragad. 

Mint üstökös sötét égen, 
jöttél felém nyári éjben. 
Álmaimba berobbantál, 

akár az árnyék maradtál. 

Csak néztük egymást csendesen, 
tudtuk, ez érzés helytelen. 

Fogva tartott, béklyóba zárt. 
Szemünk beszélt és nem a szánk. 

Nyújtottad felém kezedet, 
tenyereden hű szívedet. 
Érinteni jaj nem szabad, 

még azt hiszik, hogy elloptad! 

Észveszejtőn nagy kísértés, 
hamvába holt titkolt érzés. 

Fájdalmas, elérhetetlen. 
Ó mily erős e gyötrelem! 

Üstökös élte: pillanat. 
Nincs örök semmi Nap alatt. 
Egy mosolyt küldtél énfelém, 
„örök” szerelmünk véget ért. 

Budapest, 2018. január 19. 
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Pünkösdi népszokás 
 

Pünkösdi rózsának 
bimbója kinyílik, 

rózsaszín, hófehér, 
piros szirma bomlik. 

 
Legény a leánynak 

ablakába teszi, 
hogy szíve övé már, 

ezzel is azt jelzi. 
 

Rózsa a szerelem, 
szeretet jelképe, 

ember nyelvet fordít 
virágok nyelvére. 

 
A pünkösdi rózsák, 

mily szépen is szólnak, 
illatáradattal 

minket körbefonnak! 
 

Elárulják titkát 
hű szerető szívnek, 
leány a szirmokat 
teszi mosdóvízbe. 

 
Tiszta lesz a lelke, 

tőle egészséges, 
anyja és nagyanyja 

néki ezt mesélte. 
 

Majd, ha gyermeke lesz, 
hitét tovább adja, 
e népszokást őrzi 

Piros Pünkösd napja. 
 

Budapest, 2018. május 17. 
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Sírt a zongora is… 
(Ballada egy szerelemről) 

Hiába nézek fel a csillagos égre. 
Pedig, hej de vágytam találkozni véled! 

Tudom, odafenn vagy, messzire elmentél, 
búcsúpillantást rám még nem is vetettél. 
Emlékszel, amikor ott álltál mögöttem? 

Könnyes szemeimet meg sem is töröltem, 
sírt a zongora is, s mindenki köröttem… 

Fiatalok voltunk, s nagyon szerelmesek, 
úgy, miként két szívnek szeretni csak lehet. 
Nem kelletett szólnunk, szemeink beszéltek, 

s forró csókkal ajkink ezt pecsételték meg. 
Emlékszel, amikor ott álltál mögöttem? 

Könnyes szemeimet meg sem is töröltem, 
sírt a zongora is, s mindenki köröttem… 

Kik minket ismertek, szeretettel nézték, 
szerelmes bimbóból lesz virágzó szépség. 
Készültünk lagzira, gyűjtöttem kelengyét, 
fogadtunk szíves szót, áldást és szerencsét. 

Emlékszel, amikor ott álltál mögöttem? 
Könnyes szemeimet meg sem is töröltem, 
sírt a zongora is, s mindenki köröttem… 

Ragyogott a világ, minden, ami élő, 
mi is tudtunk adni, jó szót, kincset érőt. 
Tiszteletes asszony rebegett egy hálát, 

Istenhez fohásszal, kért ránk gyermekáldást. 
Emlékszel, amikor ott álltál mögöttem? 

Könnyes szemeimet meg sem is töröltem, 
sírt a zongora is, s mindenki köröttem… 

Hanem vihar támadt dörgött és villámlott, 
hiába takartál, testem bőrig ázott. 

Érkezett egy levél, írta Édesanyám: 
Erdélyt itt kell hagynunk, Pesten vár nagyanyám! 

Emlékszel, amikor ott álltál mögöttem? 
Könnyes szemeimet meg sem is töröltem, 
sírt a zongora is, s mindenki köröttem… 
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Összegyűltünk ekkor, paplak adott helyet, 
mind, kik kibomlani látták e szerelmet. 

Fehér és fekete billentyűk simultak, 
ujjaim alatt oly bús akkordok zúgtak. 

Emlékszel, amikor ott álltál mögöttem? 
Könnyes szemeimet meg sem is töröltem, 
sírt a zongora is, s mindenki köröttem… 

Mikor a vonatnak lépcsőjére léptem, 
fogtad a kezemet: „Ne menj el!” – így kérted. 

Mit tehettem volna, könyörögve szóltam: 
„Gyere majd utánam!” Zokogva rázkódtam. 

Emlékszel, amikor ott álltál mögöttem? 
Könnyes szemeimet meg sem is töröltem, 
sírt a zongora is, s mindenki köröttem… 

Emlékül nyújtottam Puccininak művét: 
„Pillangó kisasszonyt” kértem, játszd e zenét. 
Vaj’h hányszor játszottad, gondoltál-e reám; 

reménykedtél abban, sírig vár egy leány? 
Emlékszel, amikor ott álltál mögöttem? 

Könnyes szemeimet meg sem is töröltem, 
sírt a zongora is, s mindenki köröttem… 

Egymásé nem lettünk, nem adatott ez meg. 
Hanem ahol éltem, sosem feledtelek. 

Tudom, te is engem sokszor emlegettél, 
ám végső utadra csak nélkülem mentél. 
Emlékszel, amikor ott álltál mögöttem? 

Könnyes szemeimet meg sem is töröltem, 
sírt a zongora is, s mindenki köröttem… 

 
Budapest, 2019. március 3. 
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Szerelmes álmok 
/Szemed tükrében újra fiatalon/ 

  
Zuhany alatt álltam, 

bebocsátást nem vártál. 
Függönyt félrehúztad, 

félrehajtottad fejed, 
simogató mosolyod 

ölelte végig testemet. 

„Hát szabad ezt?” 
kérdeztem incselkedve. 

Mutató ujjad szád elé tetted, 
most nem kell a szó, 

csak a tekintetek 
beszélnek némán, 

szerelmesen. 

Én is szemedbe néztem, 
s mint egy velencei tükörben 

magamat láttam: 
a zuhany lágy permete alatt 

boldogan nyújtóztam. 
Magasnak tűntem. 

Megfiatalodtam: 
hollófekete, 

göndör haj omlott a vállamra, 
nyakam hosszan, ívesen tartotta fejem 

karcsú leánytest, ruganyos mellek, 
lapos has, feszes combok. 

Elmosolyodtam: 
„Te ilyennek látsz engem?” 

Magadhoz vontál, 
átöleltél, 

szerelmes csókjaiddal 
elhalmoztál. 

Beteljesedtek vágyaink. 
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Eshet az eső, 
verheti ablakunk, 

mi egymás karjában 
boldogan 

tovább álmodjuk 
szép szerelmes 

álmunk. 
 

Budapest, 2018. november 2.  
 

Tóparti szerenád 
 

Esti Szellőlányka szoknyája libben, 
kecsesen sétál Balaton partján. 

Dúdolgat magában, nehogy zajt keltsen, 
játszi ujjak futnak a víz fodrán. 

 
Tó felől Szél úrfi hulláma fröccsen, 

lányhoz szerenád hangzik a lantján. 
Igaz szerelemről szól dala hűen, 

mindig reá vágyik, rossz a magány. 
 

Te vagy nekem az, te drága leányka, 
kiért epedezek nap-nap után. 

Te lennél életem legszebb virága, 
 

nélküled a Nap sápadt, halovány. 
Mosolyod lelkem legszentebb varázsa, 
nekem zengjen hangod kis csalogány! 

 
Budapest, 2019. július 1. 
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Titkok őrzője 
Emlékezés 

 
Harmincöt éve! Ó, be rég volt, 
mikor először csókolt a szád! 

Emlékszel, álltunk a Halászbástyán, 
s néztük a megénekelt kék Dunát? 

 
Akárha volna giccses festmény, 
Hold fénye villant a felszínén. 

Odaát a parton magasodott 
méltóságteljesen a Parlament. 

 
Vágytam, úgy vágytam, hogy átölelj; 

te viszont meséltél szüntelen. 
Nem értettelek, hogy mire vársz még, 

hiszen nem volt ott más, csak mi ketten. 
 

Végül, hogy kifogytál a szuszból, 
megindultunk lépcsőn lefelé. 

A Mátyás templom tövéhez érve, 
ajkad az ajkamra csókot lehelt. 

 
Egy pillanatra bálvány lettem, 

majd nyárfalevélként remegtem. 
Nem mertünk eztán egymásra nézni, 

e csókkal sorsunk megpecsételted. 
 

Azóta sokszor látogattuk 
titkunkat őrző Halászbástyát. 

A Mátyás templom tövében százszor 
egy-egy emlékező csókot lehelsz. 

 
Budapest, 2019. január 22. 
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Újra karjaidba… 
(Evokáció „Szeretlek” versedre Lacinak) 

 
Könnybe lábadt szemmel 

olvasom versedet. 
Csak azt látom benne: 
„Szeretlek, szeretlek!” 

 
Megérint vágyversed 
szorítom keblemre, 
táncra kelnék vele, 

repülnék mennyekbe. 
 

Ahogy felsorolod, 
szemem, szám, mosolyom, 

lelkem hordozóját, 
majd ott lent a bokám. 

 
Kicsit pironkodom 
amint elgondolom, 

mint pásztázza szemed 
aprócska keblemet. 

 
Nyakig betakarom, 

hisz kissé prűd vagyok. 
Ám nincs tabu köztünk, 

simuljon hát ölünk! 
 

Becézgeti lelkem 
minden szavad Kedves! 

Mit mondhatnék Neked? 
Hogy én is SZERETLEK! 

 
Budapest, 2018. január 23. 
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Üzen egy fénykép 
 

Amikor meglátom fényképed, 
ajkam szegletén mosoly éled. 
Nézem ragyogó szempárodat, 

s melletted képzelem magamat. 
 

Eljátszom édes gondolattal, 
hajnal van, nyújtózva kél a Nap, 

körülöttünk sűrű fenyvesek, 
lassan ébredezni kezdenek. 

 
Harmatos fűben katica éppen 
szárnyát szárítgatja a szélben. 
Ősz van, hidegek az éjszakák, 
meggémberednek a bogárkák. 

 
Színpompás falevelek szállnak. 

Hírükkel vajon kit találnak? 
Egyik, patak habjára hullik, 
messzi, távol vidékre úszik. 

 
Viszi fenyvesek üzenetét: 

hozzánk is eljön kikelet még! 
E remény maradjon meg benned, 
– hogy múlik –, vészeljük a telet. 

 
Párjukkal érkeznek a fecskék, 
hozzák tavasz friss leheletét. 

A rét virágillattal telik, 
szerelem minket is bekerít. 

 
Budapest, 2015. szeptember 7. 
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Vágyaimnak szárnyán 

Számon csókjaiddal hunytam le szememet, 
lestem ígért álmot, vágyva édesdeden. 
Nem is kellett soká várakoznom rája, 

ismét csak a számon éreztem a szádat! 

Átadtam magam e csodás bódulatnak, 
amelybe szavaid álomba ringattak. 

Mellettem feküdtél, szorost hozzám bújtál, 
ujjaiddal lassan bontottad a ruhám. 

Kissé vonakodtam – az illem kedvéért –, 
remélve azonban, nem hagysz nekem békét. 

Kezed simítása pásztázta testemet, 
ennek nyomában járt forró leheleted. 

Ujjad tapintása, ajkadnak lágysága 
izzította bennem régen alvó vágyam! 

Felcsendült szívemben elfeledett dallam; 
arcomon mosollyal lelt reám a hajnal. 

Budapest, 2018. január 24. 
 

Válasz egy éjszakai levélre 

Melletted érzem, hogy nő vagyok, 
arcom a boldogságtól ragyog. 

Mikor felkelek reggelente, 
felém árad a szereteted. 

Érkezik simogató mosoly. 
Nem lehetek én sem morc, komoly. 

Hálás szívvel köszönöm Neked, 
huszonhat éve itt vagy velem. 

Kívánok még sok boldogságot! 
Megváltani már a világot, 

nem tudjuk, de jobbít’ni – Kedves – 
tán sikerül, írj hát még sok-sok verset! 

Budapest, 2017. augusztus 31. 
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XXI. századi trubadúr-ének 
 

Azt hiszitek, divatjamúlt, 
ifjú nem vesz kezébe lantot? 

Nem pendül meg lágyan a húr? 
Nincs már aki szerelmet dalol? 

 
Pedig dehogy, hallgassátok 
e szívhez szóló dallamokat! 

Jó, ha ezt is tanuljátok, 
hogy miként is szól ma a nóta: 

 
„Anyuskám te csini csajszi! 

Csöcsféked csudamód sirály!” 
„Lecsuhadjál ó te tápos! 

Nálam nem vagy menci! Vágod?” 
 

„Fullos volt ez swag, meg cukker! 
Hanem Yolo! Intett mutter!” 

„Ne rajoskodj! Offos! Nopp LOL! 
Dzsaljál tovább, csóri! Csákány!” 

 
Ó szép szavak! Hajladoznak! 
Simogatnak lelket, s szívet! 

Mire vége lesz a dalnak, 
trubadúrnak bizony cinkes 
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Szótár: 
 

csöcsfék = melltartó 
sirály = nagyon jó, nagyon tetszik 

Lecsuhadjál = lenyugodjon 
Tápos = muja, anyámasszony katonája 

menci = menő, szuper 
vágod = érted 

fullos = jó, tökéletes, tetszik, 
swag = menő 

cukker = aranyos 
Yolo = You Only Live Once („Egyszer Élünk”) 

rajoskodik = menőnek akar látszani 
offos = nem szereted, mert csalódtál benne 

nop = nem 
LOL = vicces, nevetséges 

dzsal = megy 
csóri = szegény valaki, akit sajnálunk 

csákány = Szia 
cinkes = nehéz lesz megúszni 

 
(Megjelent az Irodalmi Rádió 

2018. évi „Szerelmemnek Bálint-napra” 
című válogatáskötetben) 

 
Budapest, 2018. január 6. 
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Az idő fogságában 
 
 
 
 
 

„Szavak a múló időben 
lehetnek vigyázó őrszem. 
Töltsék be küldetésüket, 

hintsék szét szeretetünket.” 
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Álarc 
 

Farsang van, felteszem álarcom, 
szívem dübörgését hallgatom. 

Mögüle remegve tekintek, 
riadt idegeneknek intek: 

„Ne féljetek tőlem emberek! 
Nem valóság, csupán egy jelmez.” 

Ha véget ér a dínomdánom, 
hogy felvettem, magam is bánom! 

 
Budapest, 2018. január 14. 

 

Álomüzenet 
(daktilusban) 

 
Álmaim égi utaknak ölén 

messzire visznek a múlt mezején. 
Érzem e fényeken útmutató 

földi világba is áthidaló. 
 

Nyújtja kezét, vegyem észre, szeret, 
Bár ezer év, hogy azóta letelt. 

„El ne feledd, a jelekre figyelj!” 
„Várlak az égi világba, siess!” 

 
Ám jön a hajnal, az emberi lét 

átveszi napnak a hírlevelét: 
„földi bilincs nem ereszt erején!” 

Álom ölelte szekér tova mén. 
 

Budapest, 2018. január 17.  
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A mi házunk 
/Egy festmény margójára/ 

 
Könnycsepp csillan meg szememen, 

Fátyolán át házunk képe. 
Éveket idéző emlékek 

Szívemben felderengenek. 
 

Édesanyám és jó Apám 
A verandán álltak csendben. 

Szótlan hallgatták elmerengve 
Gyermekik vidám kacaját. 

 
Ők már réges-rég elmentek, 

Kis öcsénk is odaát van. 
A Földön maradtunk csak hárman, 

Kik emlékszünk szeretettel. 
 

Mily szép is volt ifjúságunk, 
Boldogság, béke vett körül, 

Sok jóság jutott osztályrészül. 
Emlékit őrzi a házunk. 

 
Most is nevetnek gyerekek, 
Virág nyílik az ablakban, 

Ám lecsüng zsalugáter karja, 
S tetőn meglazult cserepek. 

 
Ház lábazata már kopott, 

A kémény derékban roppant. 
Fák ágai nyújtóznak hosszan, 

Kék égen felhő gomolyog. 
 

Itt voltam gyermek, e festmény 
Felidéz sok szép emléket, 
Magasodóan fenyőképet. 

Szívemben lett örök élmény, 
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Mit tovább adok, – ez éltet – 
Unokák s dédik hadának: 

„Ne hagyd, hogy letörjön a bánat! 
Keresd mindenben a szépet!” 

 
Budapest, 2015. június 7. 

(Átfésülve: 2018. augusztus 5.) 

 

A síron túl is… 
 

Ha még sokáig várok, s hezitálok, 
nyughelyedre többé rá nem találok. 

Kőkeresztedről lemarja az idő 
neved; mellette egy rózsaszál kinő. 

 
Fogva tartja lábam, bilincsbe verve, 
akár egy rabot, a törvény fegyelme. 

Hiába keresek lakathoz kulcsot, 
a megoldás sötét verembe hullott. 

 
Óvja nyugalmad fenyvesek karéja, 
felhők alatt köröz, vijjog egy héja. 
Jelzi, téged méltósággal védenek, 
közeledbe idegent nem engednek. 

 
Ők rám, mint idegenre tekintenek. 

Hisz régen ott hagytam szülőföldemet. 
Mégis megkereslek gondolatomban, 

emlékkönnycseppet hullatok titokban. 
 

E könnycseppből tavasszal virág nyílik, 
lelkem virága, mely kísért a sírig. 

Sőt, síron túl is, messze túlvilágba. 
Hol társad marad, ott se legyél árva. 

 
Budapest, 2017. október 28. 
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Aranymálinkó 
 

Vén diófa ágai közt 
sárgarigó hang szól. 

Figyelmet kér, kizökkent a 
gondolataimból. 

 
Keresem a dal forrását, 

lombok közt elbújik. 
Vörös csőre fel-felbukkan, 

amint rovart eszik. 
 

Aranysárga a dolmánya, 
fekete-szín farka, 

más madárral nem tévesztő 
flótázó szép hangja. 

 
„Huncut a bíró” – hallgatom, 

így tartja a monda; 
s ugyanezt, nem is oly messze 

seregély hangozza. 
 

A fát nagyapa ültette, 
árnyékában nem ült, 

bő termését nem ehette, 
madár-dalba merült. 

 
Nagy a család, ágak alatt 

összegyűltünk szépen, 
képet örökít’ni kattan 

fényképezőgépem. 
 

Málinkónak dala zendül, 
felnézek a fára; 

papa mosolyt küldve tekint 
dédunokájára. 

 
MONOR, 2019. július 15. 
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Az első bújócska 
/Életképek/ 

 
Két kis kezét szeme elé tette; 

meg sem mozdult, így figyelt a csendre. 
Nem akarta, hogy a nagyok lássák, 
szőrmók mackó csokis lett a hátán. 

 
Szülinapi tortáját rákente; 
igaz, felét saját-maga ette. 

Tán túl sok volt, s vele megosztotta, 
mire körben hangzott nagy hahota. 

 
Első eset volt az életében, 

hogy eltűnni akart szégyenében. 
Gondolta, ha ő nem lát másokat, 
szemük elől így már el is bújhat. 

 
Hanem mikor tettét felismerték, 
ekkor csendült igazán nevetés. 

Ujjai közt óvatost kilesett 
kíváncsian, mi törte a csendet? 

 
Nevettükben mutogattak rája, 
hanem ekkor felkapta papája. 
Két kis arcát csókokkal illette, 

s mint egy pillét magasba emelte. 
 

Így zajlott le életének 
első bújócskája, 

melyről sokszor mesélt neki 
drága nagymamája. 

 
Budapest, 2017. szeptember 22. 
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Az utolsó vonat 
 

Mindannyian tudjuk, megérkezik egyszer; 
azt is, hogy nem mindig pontos menetrenddel. 

Pislákol mécsesünk, meleget nem áraszt; 
mikor lépni kéne, az már nagyon fáraszt. 

 
E vonatra szállni mégis erőt veszünk, 

és hogy könnyebb legyen, letesszük keresztünk. 
Itt marad a bánat, marad a szeretet, 

bármit gyűjtöttünk is, hagyjuk a kincseket. 
 

Az utolsó vonat ablakán kinézve 
visszatekintünk sok elsuhanó évre. 

Nagy útra indulunk, vissza sosem térünk, 
ezzel befejezzük nehéz földi létünk. 

 
Annak talán könnyebb, aki hívő ember, 

ha tette a dolgát mindig becsülettel; 
öröklétben Isten vendégeként várja, 

mennyország kapuja sarkig ki van tárva. 
 

Budapest, 2018. október 18. 

 

Csak egy hétköznapi reggel… 
 

Aranysárga napfelkelte 
boldogsággal ébreszt. 

Egy tucatnyi molnár fecske 
cikázik az égen. 

 
Biztatgatnak csivitelve, 
ne maradjak ágyban. 

Kedves hangjuk az emberbe 
mindig reményt áraszt. 
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Öröm nekem minden reggel, 
kitárni ablakom. 

Gyönyörködve nézegetem, 
hangjukat hallgatom. 

 
Lám, mily aprók, védtelenek, 

tettek hosszú utat. 
Átrepültek tengereket, 

végre haza jutva. 
 

Idén második fészekalj, 
mely itt nevelkedik. 

Csivitelésük kedvet ad, 
s készítem reggelink. 

 
Habos kávét Kedvesemnek 

öntök poharába. 
Fecske dallal fűszerezve 

tálcán kapja ágyba. 
 

Budapest, 2018. július 9. 
 

Felelősek vagyunk tetteinkért 
 

Hosszú volt az út, állsz a bezárt kapu előtt, 
s kulcsodat a zárban hiába próbálgatod. 

Hökkensz. Nézed a berozsdásodott lakatot. 
Nagy kovácsoltvas kapura folyondár felnőtt. 

 
Körbefonja, mint férfi a hőn szeretett nőt. 

Rést nem lelsz, megadóan ereszted le karod. 
Egy félelmetes emlék az eszedbe hatol: 

Dudvát Te hintetted el sok évvel ezelőtt! 
 

Budapest, 2017. május 9. 
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Feladat 
 

Csöppnyi lepke pille-szárnyon 
Landol színes virágszálon. 
Tárja lelkét, mely hófehér, 
Arany-ezüst kinccsel felér. 

 
Méhecske is mellé repül, 
Szívószállal szív ő nedűt. 

Szél borzolja fel a tájat, 
Otthagyják a virágszálat. 

 
Merre tovább, vajh’, ki tudja? 

Hová is vezet az útja? 
Követi a tekintetem, 

Életükön elmerengek. 
 

Lám, mily gondtalanul élnek, 
Nem harcolnak, nem remélnek. 

Beporozzák a virágot, 
Elvégzik a feladatot. 

 
Tán úgy érzed, hogy tetteddel 

Világot nem rengeted meg. 
Valamiért megszülettél, 

Feladatra teremtettél. 
 

Ha utadra visszanézel, 
Lásd, hogy élted nem henyélted. 

Adjál hálát Istenednek, 
Küldetésed végezhetted. 

 
Budapest, 2016. november 15. 
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Farsangi meghívó 
Rendhagyó üzenet 

Kedves jó barátunk Gyula! 
Meghívlak: néhány nap múlva 

gyere el farsangi fánkra! 
Ígéretből ez van hátra. 

 
Tavaly nyáron a Fő-téren 

emlékszel? Ott ültünk négyen. 
Sörözgeténk, beszélgeténk, 

mennyi szépről elmélkedénk! 
 

Akkor említetted biza, 
barátságnak egy a híja. 

Az lenne csupán az álmod, 
készítsek szalagos fánkot! 

 
Nosza hát kerekedjél fel, 

Zsuzsannával kéz a kézben, 
pattanjatok a vonatra, 

Óbudán várunk farsangra! 
 

Nem kell álarc, nem kell jelmez, 
csak úgy, ahogy éppen felkelsz. 

Legyen véled tarsolyodban 
univerzum, mi szétrobban… 

 
Zsuzsával mi majd hallgatjuk, 

szavaitokat csak faljuk, 
mint váltjátok a világot, 

és sok egyéb furcsaságot. 
 

Ám még mielőtt eljönnél, 
egy hívást megereszthetnél! 

Tudjam, tésztát dagaszthatom, 
s verhetek boszorkányhabot. 

Budapest, 2019. január 12. 
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Elindulsz utadra 
/Ballagásra Viki unokámnak/ 

Legkisebb vagy te a lányunokák között, 
eddig engem minden tetted lenyűgözött. 
Piciny kis lánykaként, alig múltál kettő, 
kifejtetted nekem, hány a kétszer-kettő. 

 
Apró lábacskáddal toppantottál egyet, 
akár anyukámnak, villogott a szemed: 

„Én vagyok a mamád!” – határozott voltál, 
és hierarchiát ezzel állítottál. 

 
Regéltem neked a „halinacsizmáról”, 

ketten tudtunk erről közelben és távol. 
Honnan szedted e szót, senki meg nem mondja, 

odafenn dédmamád talán a tudója. 
 

Reinkarnáció? Van, aki hisz benne. 
Az, hogy te köztünk vagy, bizonyíték lenne? 

Gyorsan cseperedtél, bátyád örömére, 
kucorodtál – mesét hallgatva – ölébe. 

 
Családi szeretet szív melege ölelt; 

tizenöt év eltelt, nagylánnyá kiérlelt. 
Kérdezték mi leszel – választanod kellett – 

„szülész – és nőgyógyász” jött rögvest felelet. 
 

Csodálkozva láttuk, felnőtt lettél gyorsan, 
hívatás-választás nálad meg nem torpan. 
Szívemből kívánom, legyen valós álmod, 
célod, mit kitűztél, ne kelljen megbánnod! 

 
Sikerekben gazdag, örömökben teljes 
életet kívánok, légy tovább is kedves! 

Fogadd e sorokat: ballagási emlék. 
Tehetném-e másként? Verssel kedveskednék. 

Budapest, 2019. április 30. 
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Hajnali imádság 
 
Sűrű, tejfehér köd ülte meg a tájat; 
minden kísértetes, míg a szem csak láthat. 
Hej be szeretnék most ködszurkáló lenni; 
fény derengne elő, még ha csak mákszemnyi! 
 
Igaz, nagy vihar van, félelemben élted, 
aggódsz hogyan, miként vészeld át egészet. 
Templom magas tornya lassan elősejlik, 
báját köd takarta, mint szűzlányt eleddig. 
 
Mintha Isten óvna: „Jönnek nehéz percek! 
Vértezd fel magadat, viharok jöhetnek!” 
Ne feledjétek el Jézusnak igéjét: 
Szilárd annak élte, ki hallja beszédét. 
 
Lassan felszáll a köd, szívekbe is béke, 
földi világunkra ráhull Napnak fénye. 
Tovább kell haladni erős akarattal, 
lelkünk erősítve isteni szavakkal. 
 
Istenem köszönöm, hogy hallod fohászunk, 
ha Téged követünk, csak jó úton járunk. 
Általad e nap is reménységgel teljes, 
légy hozzánk irgalmas, örökké kegyelmes! 
 
Ámen 
 
Budapest, 2019. április 7. 
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Emlékezés Édesapánk 100. születésnapján 
 

Édes jó Apámnak küldöm ma e dalom, 
hegedű húrjáról sírva ezt hallgatom. 
Olyan fiatalon hagytál árván minket, 

örökre bocsájtva apró kezeinket. 
 

Fészkünk kellett hagynunk, messzi útra kelnünk, 
jó Anyánk terelve, hitet adott nekünk. 
Akkor nem értettük, mi végre a búcsú, 

szép Erdélyországunk miért már csak múltunk? 
 

Hiszen Édesapánk lelkünkre kötötte, 
e föld a tiétek, óvjátok örökre! 

Ha messze kell mennünk, hogy tudnánk védeni? 
Fájdalmas kérdésre nem válaszolt senki. 

 
Sok-sok éve ennek, hej de nagyon rég volt, 
ó, be hányszor borult felettünk az égbolt. 

Féltük záporesőt, orkánt és zivatart, 
összebújtunk akkor, mint ázott madarak. 

 
„Édesapa hol vagy?” Kérdeztük riadtan. 
Könnyeink ömlöttek zúgó patakokban. 
Drága Édesanyánk párja nélkül tette, 
tisztességre, jóra gyermekit nevelte. 

 
Aztán teltek évek, közben nagyra nőttünk, 

szivárványt is láttunk ívelni fölöttünk. 
Tettük a dolgunkat, ahogy várta sorsunk, 

becsülettel, miként példaképül hoztuk. 
 

Teltek dolgos évek, nagycsalád vett körül, 
Édesanyánk szemén, láttuk, ennek örül. 

Mikor unokái köszönteni mentek, 
emlékező könnyek lassan leperegtek. 
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Éreztük, ilyenkor ott vagy Te is velünk 
drága Édesapánk! Együtt ünnepelünk. 
Hosszú idő múlt el, elköszönt örökre; 

mondta: hívod most már az égi mezőkre. 
 

Gyermekek s unokák, mikor összejövünk, 
szívesen hallgatják, amiről mesélünk. 
Tudják, hol keressék földi gyökereink, 
egy meseszép ország megelevenedik. 

 
Legkisebb dédikék éppen úgy születtek, 

születésnapodat közrefogják ketten. 
Látom rajtuk, mikor ezt említem nékik, 
kihúzzák magukat, dicsőségnek érzik. 

 
Budapest, 2018. június 4. 

 
 

Kezdet és a vég 
 

Isten ekképpen szólt: 
„Emlékezzél ember! 

Porból vagy és porrá leszel!” 
  

A kígyó sziszegett: 
„Hogy közben mit teszel? 
Az a kutyát sem érdekel!” 

 
Budapest, 2017. november 8. 

  



 

- 122 - 

Hová sietsz… 
 

Hófedte út, siklik a szán, 
csilingel csengő lovak nyakán. 

Vén kocsis a bakon ostoroz. 
Fekete varjak gyűlnek a fán. 

 
Hová sietsz, ó mondd, hová? 

Kedvedért az idő meg nem áll. 
Nem tekint hátra, csak megy tovább, 

jó, ha visszaint neked, hogy „PÁ”! 
 

Ólmos felhők dombok felett; 
a hó nagy pelyhekben elered. 
Őszi zöld vetésre áldás hull, 
jövőnk kenyerén fehér lepel. 

 
Hová sietsz, ó mondd, hová? 

Kedvedért az idő meg nem áll. 
Nem tekint hátra, csak megy tovább, 

jó, ha visszaint neked, hogy „PÁ”! 
 

Hófedte út, repít a szán, 
csengő cseng lovak izmos nyakán. 

Puskalövésként szól az ostor. 
Csak hollókirály marad a fán. 

 
Hová sietsz, ó mondd, hová? 

Kedvedért az idő meg nem áll. 
Nem tekint hátra, csak megy tovább, 

jó, ha visszaint neked, hogy „PÁ”! 
 

/Pápáról hazafelé/ 
 

Budapest, 2017. november 29. 
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Húsvét hétfő – majdnem úgy, mint rég… 
 

Húsvét hétfő – kora reggel – 
éppen-csak, hogy a Nap felkel. 

Izgatottan készülődöm, 
fogat–mosok, fésülködöm. 

Akár, mint leánykoromban, 
locsolókat várom sorban. 
Ígérték, el ne hervadjak, 

jönnek ma és meglocsolnak. 
Kis legénykék kopogtatnak, 

locsolóverset mondanak. 
Piros tojást, színes tojást 

festettem tegnap egy rakást, 
kihímeztem szép mintával. 

Koccintunk majd pálinkával; 
ha nem autóval jöttek; 

s locsolóverset sem költöttek. 
Akinek egy verse sincsen, 

itt az enyém kisegítem: 
 

„Zúg a traktor, szánt az eke! 
Tojásért locsolhatok-e?” 

 
Budapest, 2019. április 21. 
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Időutazás 

Mindig érdekelt a titokzatos Sci-fi, 
Ma éjjel átéltem. Lehet, hogy nem hiszik. 
Hajnalok hajnalán aludni nem tudván, 

Három-negyvenhétkor póker asztalunknál 
 

Hatunknak osztották a kezdő lapokat. 
Belépve, illően én köszönni szoktam; 

Tisztelettel most egy, jó éjszakát mondtam. 
Másként üdvözletem, hogy szólhatott volna? 

 
Egyik játékostárs, ekképp viszonozta: 

„Jó reggelt!” Másiknál: „Délután van mostan!” 
„Le sem feküdtem még – a harmadik emígy – 
Huszonegy-negyvenhét, órám most ezt jelzi.” 

 
Épp annyi volt mikor, én aludni mentem! 

„Időutazóvá ekként becsöppentem?” 
„Ja! JA!” Röpke válasz jött sűrűn a chaten. 
„Ha én ezt a klubban elmesélem egyszer!” 

 
Ki hiszi el nékem éjjeli kalandom? 

Bűnbarlangba járok, időutas vagyok! 
Ha megélte volna Verne Gyula – szegény! 

Kerekedne ebből szenzációs regény! 
 

Egyszerre több helyen voltam – egy időben? 
Vagy netán egy helyen ültem – több időben? 

Stanislaw Lem talán a megmondhatója. 
Vagy a jó Isten, ki mindennek tudója. 

 
Bizonytalankodva úgy elgondolkodtam, 
Lányos zavaromban All-int kattintottam. 

Játékostársaim szemüknek nem hittek, 
Mikor Hét-kettessel – fullal vittem mindent. 

Budapest 2014. augusztus 28. 
4,16 (vagy ki tudja hány óra?). 
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Kevély ember útravalója 
 
Gondoltál-e arra, 
mit felelsz, majd akkor, 
ha kérdik valahol: 
mit tettél asztalra? 
 
Megszülettél, éltél, 
lehet, hogy kevélyen, 
pénzt gyűjtve serényen; 
végül továbbmentél. 
 
Embertársaidra 
pillantást sem vetve, 
erszényed zsebedben, 
pénzed tán megfial. 
 
Sok szegény embernek 
talán néhány morzsa 
tőled jutott volna; 
megváltás lelkednek. 
 
Most már elbúcsúzhatsz 
földi hívságoktól; 
tetteid számolod, 
odaát vár Urad. 
 
Budapest, 2017. szeptember 2. 
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In Memoriam Péter 
 

Egy jó barát csendben végleg lehunyta szemét, 
harcolt a kórral, mi tönkretette életét. 

Méltósággal, emberfeletti küzdelemmel 
viselte szenvedését, elviselhetetlent. 

 
Orvos volt ő, gyógyítója beteg testeknek; 

gyötrelmei közt is e feladat lebegett. 
S mily gyarló is az ember! Menthetetlen, tudtuk. 

Apró bajainkkal mégis hozzá fordultunk. 
 

Szája szélén mosollyal bátorított minket, 
tanácsot osztott, adott reményt, erőt s hitet. 
Lelki nagyságával példát mutatott nekünk. 

Kérjük, ezt is írd javára drága Istenünk! 
 

Amíg vívta élete legnagyobb csatáját, 
Sors kegyes volt, s karba vehette unokáját. 

Köszönjük Uram, hogy ismerhettük az EMBERT, 
kit tudom, az élők, soha el nem felednek! 

 
Szerettei összetörten állnak körötte, 

tudják, eljött a perc, búcsúzni kell örökre. 
Máris hiányzik kedves bátorító hangja, 

békésen pihen, ez volt Isten akarata. 
 

Budapest, 2018. október 27. 
 

Isten hozott Szofi – Mendi! 
(Dédikém született) 

 
Amikor egy kisbaba jön világra, 
egekig tör öröm a kis családban. 
Édesanyja becézgeti, s ránevet: 

„Rád is, rám is hasonlít ez a gyerek.” 
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Vonásait veszi számba az apja, 
elolvadva gyönyörködik nagyanyja. 

Mind itt vannak: nagybácsik és nagypapák, 
az unokát körbeveszik, csodálják. 

 
Meghatódott dédi mama, könnyezik; 

bólogatva baba fülét kémleli: 
„Precíz munkát végeztetek gyermekek! 

Fülecskéjét beszegtétek rendesen!” 

(Sz. 2018. augusztus 12. 22,45’ 3450 gr 53 cm) 

Budapest, 2018. augusztus 13. 1h27’ 
 

Iszapbirkózás 

Akár egy óriás kitátotta száját, 
s beszippantott a kór, nem tudtam mi vár rám. 

Orvul settenkedett, erőm felőrölte, 
kezemből a tollat álnok mód kitépte. 

 
E kegyetlen tettre vajon mi vezette? 
Netán arany, ezüst, esetleg hírneve? 

Mindent beleadott apait, anyait. 
Húsba mélyesztette rettentő karmait. 

 
Vicsorgott a foga, kutatta eremet, 
mikor reá talált, szívta a véremet. 

Guvadt szemeivel kereste a gyengém, 
gáncsot vetett végül, térdre letepervén. 

 
Megmenekülésnek, esélyét sem láttam, 

több mázsás súlyával nyomott le a sárba. 
Elorozta tőlem a lehetőséget, 

hogy valaha egyszer megtaláljam énem. 

(Mikor a költő „36 fokos lázban ég…” 
érzi, „a tömény tűz eléget”-i.  

József Attila idézet) 

Budapest, 2017. december 24. 
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Kettőezer tizennyolc utolsó órái… 
(Bent és kint) 

 
Terített asztal, bőséges tálak, 

Gyertya is gyullad, hangulat árad. 
Zene szól tánccal, vidám csevegés, 
Sok boldog ember, hangos nevetés. 

 
Feledve rosszat, borús napokat, 

Bíznak a jóban, mit holnap hozhat. 
Szívekben fészkel a boldog remény, 

Minden egyes nap, fényes nyeremény. 
 

Habzik a pezsgő, konfettik szállnak, 
Boldog újévet együtt kívánnak. 

Kongat az óra éjfélhez érve, 
Varázsütésként megáll az élet. 

 
–.– 

 
Aluljárókban sok szegény ember, 
Fázik, didereg, koldulni nem mer. 

Petárda durran; lásd: Fény és Hideg. 
Mikor mellé lépsz, félve tekint fel. 

 
Könyörgés ül ki riadt szemébe: 

„Ne bántsál, kérlek! Ne üldözzél el!” 
„Összképet rontod! – Innen menni kell! 

Ne te nyújts emléket külföldinek!” 
 

–.– 
 

Éji látomás: Világban béke! 
Szálljon lelkekbe Isten igéje! 

Együttérzéssel szívben szeretet, 
Mindenki EMBER, ezt sose feledd! 

 
Budapest, 2018. december 13. 
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„Kismama” 
 

Apró kezét forró tenyerembe tette, 
mint riadt madárkát elfészkelte benne. 
Aranyló hajában fürdött hajnal fénye; 
karbunkulus szemét emelte az égre. 

 
Kétségek gyötörték, kérdést felteheti, 
vagy piciny szívében végleg eltemeti? 
Lehet eltemetni? Ez itt a nagy kérdés; 
hazugságon eddig nem fogta nővérét. 

 
Ám sejtette, hogy most nehéz idők járnak. 

Végül könnyes szemmel nézett „kismamára”. 
Emelte az ujját, s mutatott az égre, 

egyetlen csillagra, mely még mindig fénylett. 
 

„Ugye, az odafent, az az ő csillagja? 
Onnan tekint reánk, ugye, ő az APA?” 

„Drága jó Istenem! Kérlek, segíts nekem! 
Mit is mondhatnék én ez árva gyermeknek?” 

 
Tenyerembe vettem bánatos orcáját. 
Keszkenőm itatta könnyeinek árját. 

„Nem tudok hazudni, soha nem is szoktam. 
Édesapánk itt van!” Szívére mutattam. 

 
Érkezett a válasz: mélyről jött sóhajtás. 

Igaz szavaimért örökre lett hálás. 
Kicsiny, kis lépteit hozzám igazítva, 

egy egész élten át énbennem megbízva. 
 

Karbunkulus szemét emelte az égre, 
aranyló hajában fürdött hajnal fénye. 

Apró kezét forró tenyerembe tette, 
mint riadt madárkát elfészkelte benne. 

 
Budapest, 2019. február 24. 
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Legjobb kozmetikus 
A férj 

 
Házsártos vénasszony 
vált most már belőlem. 

Kívülről figyelem, 
és magam sem hiszem. 

 
Folyton zsörtölődöm, 

kákán a csomót is; 
folyvást kötözködöm, 
hiszem is meg nem is. 

 
Galambot hessentek 
kinn a balkonomról. 

„Ide nem fészkeltek!” 
Mindvégig ezt mondom. 

 
Férjem csak mosolyog, 

békésen figyelget, 
„Ne morogjál anyjuk, 
árt a szépségednek!” 

 
Ilyenkor egy kicsit 

visszafogom magam. 
Valóban így hírlik! 

„Ó te kis csíntalan!” 
 

És mivel nő vagyok, 
s szép akarok lenni, 
arcom máris ragyog, 

haragom mákszemnyi. 
 

Budapest, 2019. május 1. 
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Köszöntelek újesztendő 

Isten hozott újesztendő! 
Mi van a zsebedben? 

Lehet, nekem új cipellő, 
másik épp tönkrement. 

Volt egy puha-bőrből való, 
hosszú utat tettem. 

Nyereg alatt nem volt a ló, 
mindig gyalog mentem. 

Akárhogy is ácsingózom, 
hiába is várom, 

idén is csak gyalogolok, 
meztélláb kell járnom. 

Hanem mikor kisüt a Nap, 
én leszek a „Jani”! 

Hisz fejemen ott a kalap, 
nem fogok „leégni”! 

Budapest, 2018. január 1. 
 

Mosolygós szarkaláb 

Elindult a szarkaláb, 
egyet-kettőt lépett 

szeme körül az arcán, 
mutatott sok évet. 

Férfi ujjak követték, 
finoman simítva, 

„Isten hozott kis vendég!” 
mosolyra vidítva. 

„Szeretem a mosolyod!” 
Súgta a fülébe. 

A szarkaláb ekkortól 
lett napi vendége. 

Budapest, 2019. március 22. 
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Modern háziasszony… 
 

Megbűvölten nézte a számítógépet; 
Elfelejtette, hogy főzi az ebédet. 

Szénné égett fasírt lett az eredménye, 
Ne csodálkozzon, hogy elhagyta a férje. 

 
Ennek az ételnek lett a helye: „kuka” 

Szomszédasszony kérdi: „Hová lett az urad?” 
Körülnézett ekkor, hát hűlt helyét látta. 
Fényképét kitette, küldte megosztásra: 

 
„Keresem a Párom! Kérem, aki látta, 
Szóljon neki rögvest, felesége várja!” 

Kikapcsolom gépem, csak rendelek előbb, 
Frissen főtt ebédet egy gyorsétteremből. 

 
Budapest, 2016. augusztus 29. 

 

Nehéz menet 
 

Ökölbe szorult kezek, összeszorított ajkak, 
Vörösre kisírt szemek; a fej mélyen lehajtva. 

Apró tipegő léptek, vállakat húzó teher; 
Ám a kórházba érve, homlokra csókot lehel. 
Vánszorgó éjszakának kétségit űzi tovább; 

Ő nem láthatja rajta gyötrő gondolat nyomát! 
Lelket kínzó kételyek: jönnek-e még szép napok? 
Kegyetlen, nehéz menet; halkan dúdol dallamot. 
Aggálya messze illan: beteg szemekben remény! 

Emebben könnycsepp csillan, így tekint az ég felé. 
 

Budapest, 2018. február 6. 
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Ne szalaszd el! 
 

Az öregedés 
egy múló állapot. 
Ki kell használni, 

a lehetőséget; 
amíg nem késő, 

míg időd engedi. 
 

Sosem tudhatod, 
hol a végállomás. 
Bánkódni akkor 
hiába szeretnél, 

egyszer vagy képes 
utadat megtenni. 

 
Lehetsz akár ősz, 
netán hajlott hátú, 
arcod csupa ránc, 

botra támaszkodhatsz; 
szívedet óvjad 
üdén, fiatalon. 

 
Jöhet vonat még, 

nem váltottál retúrt. 
Mindent csak egyszer 
élhet meg az ember. 

Vigyázd az időt, 
szeress, míg teheted. 

 
Az öregedés 

egy múló állapot. 
Ki kell használni, 

a lehetőséget; 
amíg nem késő, 

míg időd engedi. 
 

Budapest, 2019. január 26. 
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Mécses lángja 
(Osztályfőnökünk emlékére) 

 
Most is magam előtt látom 

a történelem–tanárom. 
Fiatal volt, épp hogy kezdő, 

képzettsége lenyűgöző. 
 

Vezette az osztályunkat 
kamasz lányokat, fiúkat. 

Nem voltunk egy könnyű eset, 
de ő minket megszeretett. 

 
Óvta a rábízott kincset; 
jól kezelte csínyjeinket. 
Midőn felállt katedrára, 
magával ragadt tudása. 

 
Bejártuk ókori Rómát, 

ki nem maradt Görögország. 
Tudtuk, ki, minek istene, 
Zeusz rendre nem intene. 

 
Kinyitotta lelki szemünk, 
ismeretet szerezhettünk. 

„Humorban nem ismert tréfát” 
– sőt – „vesénkbe is belelát”. 

 
Szomjúhoztunk minden jóra, 
hogy ne lépjünk vezényszóra. 

Igényessé tett bennünket, 
formáljuk történelmünket. 

 
Példával ő járt előttünk, 
felnőtté így érlelődtünk; 

s bár még tele volt tervekkel, 
eltávozott emelt fejjel. 
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Évtizedek kutatását, 
emberfeletti munkáját 

tartom most a kezeimben, 
mikor neki búcsút intek: 

 
„Érted ég e mécses lángja, 
megkondul lélekharangja, 
Földi utad végig jártad, 

mit rád bíztak, megcsináltad. 

Óvjál minket szeretettel 
Olümposzi istenekkel!” 

Budapest-(Beszterce) 2019. június 6. 

November 2. 

Lábam avarban roskatag lépked; 
fák terítettek szőnyeget nékem. 

Mint akik tudták, mint akik vártak; 
ünnepi díszbe vonták a tájat. 

 
Bármerre nézek, mécsesek égnek; 

mutatja utam sok fénylő lélek. 
Emlék virágit teszem a sírra, 
karom a súlyuk, jaj, alig bírja. 

 
Másik világban már sokan vannak; 

szememből könnyek értük hullanak. 
Értük… vagy másért… talán miértünk; 

őket követjük, ez lesz a végünk. 
 

Hiszen tudom jól, ki megszületett, 
annak véget ér egyszer élete. 
Idő teltével nő azok száma, 
kiknek hiába ajtónk kitárva. 

 
Hanem míg vagyunk, gondolunk rátok, 

gyújtjuk a mécsest, hozunk virágot. 

Budapest, 2017. október 9. 
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Nagymamám kendője 
 

Kivillant már imitt-amott 
ősz haja a kendő alól; 
fürge lába mégis vitte, 

sorsát ki nem kerülhette. 
 

Háború volt, világégés, 
gyökeret vert családféltés; 
a front egyre közeledett. 
Menekülni hová lehet? 

 
Szabad az út, irány nyugat! 
Összeszedték batyujukat; 
egyeseknek hátát nyomta, 
volt, ki pocaklakót hordta. 

 
Apró, kicsiny őszanyóka 

kendőjét igazította. 
Asszonyok közt ő korelnök, 

terhét bátran vitte elől. 
 

Csupasz, téli hófödtetáj, 
nyílt pályán a vonat megáll; 

le kell szállni az ugarra, 
magukat levágni hasra. 

 
Repülők alacsonyt szálltak, 
sűrűn szórták a bombákat; 

géppuska is rázendített, 
egy szív alatt baba ijedt. 

 
Végül felszedelődzködtek, 
vonaton tovább döcögtek. 

Nem fedhette már a kendő: 
„havas” hajtincs bukkant elő. 
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Messze-messze idegenben 
egy kis baba megszületett. 
Sok asszony hajolt föléje: 

vaj’h milyen lesz az ő élte? 
 

Hogy ne fázzon, betakarták, 
nagymamája kendőt ad’t rá, 

csak két óriási szeme 
csodálkozott az életre. 

 
Féltőn óvó tekintetek 
nevelték a szeretetre. 

Mindig vágyott a békére, 
maradt lelke rebbenékeny. 

 
Haja copfban, fején párta, 
mígnem rátalált a párja. 
Innen fejét kendő védte, 

örömét s gondját így élte. 
 

Ezt háromszor továbbadta, 
lányai fejére rakta. 

Életükhöz erőt adott, 
felidézve a nagyanyót. 

 
Kendők fejről-fejre szállnak, 

rejtik terhét a világnak. 
Tarka rét a nászkendőből; 

látványtól Mars-szobra ledől. 
 

Budapest, 2018. február 21. 
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Orgonaillat  

Csak ült és merengett; nem tudta, mire vár. 
Gondolat cikázott agyában száz meg száz. 
Gyönyörködött békés, zöldben fürdő tájban,  
hallgatta a párját szólító madárdalt. 

Csak ült és merengett. 

Kert végén orgona ontotta illatát, 
Elnézte szorgosan gyűjtögető hangyát. 
Picinyke kis felhő kúszott a Nap elé, 
Felnézett, előjött régi kedves emlék: 

Kert végén orgona! 

Korán tavaszodott, ibolya sem nyílott, 
házuk elé kocsis nagy peckesen hajtott. 
Leugrott a bakról, kopogott csizmája, 
közeledett hozzá, fel a verandára. 

Korán tavaszodott. 

Mily varázslatos volt! Nyújtotta a kezét, 
nem kellett szólnia, nem kellett a beszéd. 
Hófehér orgona, mit kezében tartott, 
jelezte szerelmét, mely korán kihajtott. 

Mily varázslatos volt! 

Egymást átölelték, nyílott ajkuk csókra,  
virágnak illata testük körbefonta. 
Teltek, múltak napok, tavaszt nyár követett, 
mikor találkoztak, erre emlékeztek. 

Egymást átölelték. 

Hosszú idő telt el, soha nem feledték 
azt a pillanatot, mely ma már csak emlék. 
Lelkét körbelengi orgona illata, 
szeretettel gondol csók ízű tavaszra. 

Hosszú idő telt el. 

Orfű – 2018. május 2.  
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Példaképeink 
 

Láttuk őket nyáron s télen 
sétálgatva kéz a kézben. 

Nem volt egyik sem fiatal, 
mégsem hallottuk panasszal. 

 
Hanem egyszer csak elmaradt 
sétálásuk – kép megszakadt. 

Hiába is lestük, vártuk; 
érdeklődtünk már utánuk. 

 
Combnyaktörés – volt a válasz; 
ám az jó, hogy ott a támasz… 

hosszú idő telt azóta, 
karonfogva jött apóka. 

 
Sok embernek példaképe; 

ők környékünk liget-szépe. 
Karba öltve anyó s apó, 

emlékképük maradandó. 
 

Mosoly csillan anyó arcán, 
köszöntésünk így fogadják. 

Szeretetük árad felénk, 
kár lenne, ha elvesztenénk. 

 
Szívünk mélyén ideálként 

őrizzük és védjük kincsként. 
Tisztelet övezze őket, 
akár a sudár fenyőket 

 
Budapest, 2019. július 21. 
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Rettenet 
 

Képernyőre meredve 
csak bámulok a lángtengerbe. 
Éreznem forróságot kellene, 
és én mégis borzongok bele. 

Sikolyok fülemig nem jutnak, 
bensőmben mégis lecsapódnak. 
Megrázó képek: dől a torony! 

APOKALIPSZIS: ez a POKOL! 
 

Intő jel – EMBEREK! 
 

Ördögi tettek következnek. 
Világvége? 

Előtte a szörnyűségek. 
Keresztények! 

Az iszlám bosszút forralt! 
Terrortámadás–sorozat! 

Pokolgépek – merényletek… 
százával halott emberek… 

RETTENET! 
 
 

(A Párizsi Notre Dame pusztulása, majd Sri Lankán 
a templomi merényletsorozatok nyomán keletkezett érzések) 

 
Budapest, 2019. április 30. 
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Rezümé 
 

Jönnek játszi könnyedséggel, 
fel-fel röppennek a szavak. 

Le kell írnom, mert különben 
tovasodorja a patak. 

 
Kinyitottam, sarkig tárom 
lelkem titkos zárt kapuját. 
Ki kíváncsi, megnézheti 
életemnek rejtett zugát. 

 
Honnan jöttem, olvashatják, 
s azt, hogy földi utam járva, 

szeretetmagot hintettem, 
ne legyen itt senki árva. 

 
Mert ki korán marad árva, 
nagyon nehéz annak sorsa, 

csak ha szeretetét adja, 
juthat vissza csöppnyi morzsa. 

 
Búcsúzóul zengjen szavam: 

„Boldogokká csak úgy lesztek, 
egy út vezet üdvösséghez, 
hogyha éltek szeretetben!” 

 
Hamvaimat szórjátok el 
cirmos rózsának tövére! 

Ott találjon végre szívem 
nyugodalmas békességre. 

 
Budapest, 2019. július 18. 
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Robogott a vonat… 
 

Robogott a vonat hegyeken, völgyeken; 
vissza messzi múltba repített el engem. 

Kattogtak kerekek, aztán csend lett végre, 
bűvölten meredtem gyermekkori képre. 

 
Kert végében tiszta patak csörgedezett, 

partján álló fűzfa rá árnyékot vetett. 
Ott szerettem ülni, hosszan álmodoztam, 

hűs patak vizébe lábamat lógattam. 
 

Néha egy-két pisztráng háta meg-megvillant, 
majd varázsütésre, rögtön el is illant. 

Ábrándozásomban nem zavart meg senki, 
volt időm jövőről hosszan merengeni. 

 
Körülölelt a csend, békés magányomban 

egy könyvet lapoztam, mit magammal hoztam. 
Általa kitárult előttem a világ, 

bennem felébredt az alvó kíváncsiság. 
 

Messzire repültem, hozzá szárny sem kellett, 
vágytam megismerni nyugatot, s keletet. 

Faltam a sorokat, magam előtt láttam 
szép csodát, ezernyit, mit város kínálhat. 

 
Átszelve óceánt tengerjáró hajón, 

új földrészre ekképp vitt a gondolatom. 
Nyüzsgő metropolist így bebarangoltam, 

kémleltem tetejét felhőkarcolóknak. 
 

Vége-hossza nem volt álmodozásomnak, 
nem tudhattam akkor, hogy mit hoz a holnap. 

Egyszer váratlanul úgy fordult a sorsom, 
földrengés rázta meg békés gyermekkorom. 
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Meghalt fiatalon édesapánk drága, 
minden összeomlott, ott maradt négy árva. 

Csomagolni kellett, messze útra kelni, 
egy másik országba; nagyszülőkhöz menni. 

Mit eladdig csupán könyv lapján olvastam, 
egy nagyváros milyen, most megtapasztaltam. 

Nyüzsgés, tülekedés, csupa zsivaj, lárma, 
emberi áradat, villogó zöld lámpa. 

Kapkodtam fejem autótülkölésre; 
ha jutott, hideg volt villamos ülése. 

Házak magasodtak, de ridegek voltak, 
szépségük titkolták, így már nem vonzottak. 

Hiába kerestem, mit képzeletemben 
kicsiny patak partján elém vetítettem. 
Hiányzott az erdő, fenyvesek zúgása, 
madaraknak dala, lelkem szabadsága. 

 
Így hát felkerestem egy eldugott helyet, 

hol kisírtam magam, olvastam könyveket. 
Lassan megértettem, békét ott lelhetünk, 
vágyik oda szívünk, ahol megszülettünk. 

 
Végre valahára vonatra ülhettem, 

hosszú évek múltán irányt hazavettem. 
Ó be mennyi kérdés gyűlt az évek során; 

tán választ kaphatok életem alkonyán. 
 

Kert végében vajon folyik-e a patak? 
Áll-e még a fűzfa, vannak-e még halak? 

Kattognak hangosan a vonatkerekek, 
ám de a gyorsvonat hiába sietett. 

 
Itt is magas házak nyújtóznak az égbe, 

patak is kiszáradt régen a medrébe’. 
Illúziót keltve mesterséges tavak – 

partján nincsen fűzfa – benne aranyhalak. 



 

- 144 - 

Ami múlt, ami volt, maradt csupán emlék. 
Mit egyszer ott hagytunk, vissza soha nem tér. 

Robogott a vonat hegyeken, völgyeken, 
múltból a jelenbe – földönfutó lettem. 

 
Budapest, 2019. január 31. 

 

S a Föld beleremegett 
Észak-Korea 

 
Hidrogénbomba robbant a mélyben. 

Viszontválasz nem lesz, csak remélem! 
„Kéz kezet mos” – mit mögötte sejtek – 

őrült elmék játszmája, kegyetlen! 
Ments meg minket ó drága Istenem! 

 
Miért „ember embernek farkasa”? 
A düh, rosszindulat miért hajtja? 
Pénz, paripa – hát ezért érdemes 

gyilkolásra űzzön embereket? 
Ne hagyj elveszni minket Istenem! 

 
Lesz-e valaha gondtalan napunk, 
puha kenyérrel vár-e asztalunk? 

Irányt mutasson egy szó: SZERETET! 
Szívekben béke, nyugvás lelkekben. 
Add meg minékünk drága Istenem! 

 
(Az idézetek Titus Maccius Lupustól 

és Epikharmosztól valók) 
 

Budapest, 2017. szeptember 5. 
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Szavaink a múló időben 
 

Szavak hagyták el ajkamat, 
utánuk néztem – s hallgattam – 

miként is zengnek a légben, 
s repülnek a messzeségbe. 

Szavak, vissza sosem térnek. 
Ezért kell fontolni ésszel: 

mint kilőtt nyíl, eldobott kő, 
szíven találhat, rombol ő. 

Szavak, lelket simogatók, 
nekem mindig tanácsadók. 
Miattuk kellett szülessek 
kies világban embernek. 

Szavak a múló időben 
lehetnek vigyázó őrszem. 
Töltsék be küldetésüket, 

hintsék szét szeretetünket. 

Budapest, 2017. október 1. 

Új nap hajnalán 

Behunyt szemmel is látom a sötétséget. 
Hallani vélem mélyből a néma csendet. 

Ekkor lábujjhegyen érkezik a reggel, 
tarsolyában telve célokkal, eséllyel. 

Tudnunk kell, éppen erre jók a reggelek. 
Esélyt adva új napnak, melynek hajnala 

sötétség után, fényét égre csillantva, 
értelmet ígér a további életnek. 

Légy készen arra, hogy új nap, új hajnalán 
kezedbe vegyed sorsod, hisz feladat vár! 

Budapest, 2017. október 2. 
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Száguldó idő 
 

Szilveszternek éjszakáján 
szívszorongva lestem, 

falióra mutatója 
állna meg egy percre! 

 
Azt, hogy akkor mit is tennék, 

nem gondoltam végig. 
Hisz’ ha ilyen hatalmam van, 

lehet, bűnre szédít. 
 

Pányvát vetnék, mint egy lóra 
felugornék rája. 

Átölelném szilaj nyakát, 
simulnék hátára. 

 
Elsuttognám titkon, csendben 

nem kell úgy sietni, 
mert robogó perceinkből 

vissza nem hoz senki. 
 

Hogyha ezt elérem, tudtam, 
nem lesz soha gondom, 
mert az idő kerekének 

ütemét bitorlom. 
 

Ujjaim közt komótosan 
peregtek a percek. 

A száguldó idő hátán 
éltemen merengtem. 

 
Ám az óra meg nem állott, 

ketyegett csak egyre. 
Hiába is vágyakoztam, 

fütyült az emberre. 
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Ekkor ott fenn, a magasban 
simult két mutató. 

Boldogságban élni így kell! 
jelezték: ez a jó! 

 
Budapest, 2018. január 1. (ÉJFÉL) 

 

Szilveszteri fogadalom 
(Jó tanács) 

 
Volt-e oly szilveszter, hogy nem azt reméltük, 

következő évet boldogabban éljük? 
Kívántunk minden jót: békét, szeretetet, 
és mi legfontosabb, testnek egészséget. 

 
Hittük, jó szó segít, letudjuk a rosszat, 

elég, ha kimondjuk, s életünk változhat. 
Fogadalmat tettünk, nem egyet, nem kettőt, 

tanúként idéztük fent-lévő Teremtőt. 
 

Fényes petárdákkal tűnt el a varázslat, 
bódult volt a fejünk, mikor keltünk másnap. 

Ki-ki szokás rabja, nyúl a kávé után, 
cigit kutat ujja, hová lett a gyufám? 

 
Lassan emlékezik, mit fogadott éjjel, 

álmos szemmel kémlel szobán szerte-széjjel. 
Új évnek reggele hozhat újat nekünk? 

Csakis akkor, hogyha új bőrt is keresünk. 
 

Ám ha komoly lenne elhatározásunk, 
gondoljuk jól át, hogy soha meg ne bánjuk! 

Majdan utódoknak ne így emlegessük: 
„Egyik ballépésünk szilveszterkor tettük!” 

 
Budapest, 2018. december 31. 
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Szívnek ritmusa 
 

Húsvétvasárnap volt, minden hívő lélek 
várta a harangszót, mellyel remény éled. 

„Jézus feltámadott!” – szóltak a harangok. 
Disszonáns hang. Szívének más ritmusa volt. 

 
Mentő szirénája felvijjogott: „UTAT!” 
Sok együtt érző tekintet titkot kutat: 

Vajh’ ki az, kit ily sürgősen szállítanak? 
Tudják, hogy drága kincs itt minden pillanat. 

 
Kocsiban mellette rebbent könnyes szeme, 

két kezét szorítva, erőt öntve bele; 
ősz neje. Biztatón adott újabb reményt: 

„Itt vagyok, szeretlek, harcolj az életért!” 
 

Hálás tekintet, egymásba kulcsolt kezek. 
Sok éve együtt, útjuk vállvetve vezet. 

„Jézus feltámadott!” – szóltak a harangok. 
S az összevisszaság ekkor alábbhagyott. 

 
Budapest, 2018. április 22. 
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Új év, új remények 
 

Hogy új év jön bizony, látjuk a naptáron, 
hanem sajnos szívünk telve búval-gonddal. 

Miként lehetne, itt új remény sarjadjon? 
Mikor évek óta ugyanaz a nóta. 

 
Pezsgő durrant tavaly az újév hajnalán. 

Reménykedtünk, ezzel letudtuk a rosszat. 
Bizakodva néztük az év első lapján 

megjelenő számot, mi jót is tartogat? 
 

Békét, boldogságot kívántunk egymásnak. 
Szívünk vágya volt a jólét és egészség. 
Ne legyen híjával senki gazdagságnak, 

áldó szeretetnek, mely legnagyobb érték! 
 

Teltek-múltak napok, jó és rossz jött sorban, 
kinek-kinek jutott ebből is abból is. 

Ki a rosszból kapott, válla meg-megroskadt. 
A jót irigyelték, s nem hitték, valódi. 

 
Most, hogy az ó-évtől búcsút illik venni, 
gondoljuk csak végig, jót is kaptunk tőle. 
Úgy érzem, a rosszat jobb lesz elfeledni, 
s mindig bizakodva nézzünk a jövőbe. 

 
Mindenkinek jusson minél több a jóból! 

Legfontosabb, legfőbb mindig az egészség! 
Családban szeretet, megértés honoljon! 
Hozza meg ez az év a várva-várt békét! 

 
Budapest, 2018. január 1. 
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Új remény született! 
 

Karbunkulus gyöngyszemében 
csillan hajnal fénye. 

Benne rejlik ígérvényként 
ősök jövőképe. 

 
Keresztanyja karján tartja, 

pap áldását adja. 
Egy belopódzó napsugár 

arcát cirógatja. 
 

Apró keze megmarkolja, 
csöpp szájához vonja; 

mosolyogva incselkedik, 
mint ki megkóstolja. 

 
Odaátról kis szívében 

hozott emlékképet. 
Szivárványszín ígéretként 

újabb reménységet. 
 

Nem ereszti soha többé 
időnek üstökét. 

Fogadjuk nagy szeretettel, 
csillagok küldöttjét. 

 
(Karbunkulus szemű régies jelentése = mélytüzű) 

 
Budapest, 2019. február 24. 
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Üzenet 
 

Évtizedek óta 
fejfádnál kinyílik 

egy szál vörös rózsa. 
 

Tövét vihar tépte, 
a Nap is égette, 
hullott rá árváid 

könnyének permetje. 
 

Messze sodort sorsunk; 
mécsest ma is gyújtunk, 

fájó hiányodat 
a szívünkben hordjuk. 

 
Őszi reggelente 

egy-egy harmatcseppel 
vörös rózsaszirmon 
küldöd üzeneted. 

 
Évtizedek óta 

egy szál vörös rózsa 
fejfádnál kinyílik. 
Vaj’h ki tette oda? 

 
Budapest, 2018. október 27 
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Változó világ 
 

„Őskövület!” Bámulnak ránk a fiatalok: 
„Lenyomatként múlt századból itt maradtatok!” 

Mert ők csak a külsőt látják, azt szemlélgetik, 
hogy itt belül mit is érzünk, fel nem ismerik. 

Nem tudhatják, fel sem fogják; az eltelt idő 
szép emlékek gyűjteménye, kort melegítő. 

Évek sora van mögöttünk, ez való, igaz; 
ám nem mindegy, hogyan éltünk, múlt miként nyilaz. 

Építettünk szeretetből szép magas házat, 
reménykedtünk, erőset és nem csak légvárat. 

Diófát is elültettünk, bízván jövendőt; 
évek múltán gyümölcsében dúst, bővelkedőt. 

Hittel teli életünkben gyermekek hada 
illatozó-virágfüzér, lét-varázslata. 

Átnyújtottuk tudásunkat, legyen hasznukra, 
elővegyék, ha szükséges messzire jutva. 

Feladatunk elvégeztük, mire születtünk, 
szépen, lassan elengedtük aprócska kezük. 

Immár botra támaszkodva lépkedünk tovább, 
s figyeljük, az ifjúság, mint őrzi otthonát. 

Megszívlelték intelmeink, ősi titkunkat? 
Emelt fővel, bátor tettel, sosem hajlonghat! 

Szolgaságból már kinőttek, nincs többé bilincs, 
béklyót nem vethet reájuk a sok nevesincs. 

Hanem a mi legfőbb kincsük, az a szeretet! 
Ápolják-e, féltve őrzik benn a szívekben? 
Lehajolni is tudni kell, hogyha szükséges; 
kedves mosoly segítheti fel a gyengéket. 

Ez az, ami nem változhat, bárhogy süt a Nap, 
űrhajóval száguldhatnak, szeretet marad. 
Mindég jönnek fiatalok majd utánuk is, 

csodálkozva mutogatnak: „Nézd, milyen muris!” 
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Meghallják, hogy mit suttognak tőlük távozva, 
huncut mosoly ajkuk sarkán, jót szórakozva: 

„Őskövület?” Bámulnak ránk a fiatalok: 
„Lenyomatként múlt századból itt maradtatok?” 

Most úgy tűnhet ránézésre, mi bénák vagyunk. 
Lelkünk teli érzelemmel, s fog még az agyunk! 
Tudjátok-e, hogy szívünkben dalol a tavasz? 
Szerelem költözött belénk, hej, a kis ravasz! 

 
Budapest, 2018. augusztus 27. 

 

Varázserő 
Krúdy Gyula születésének 140. évfordulójára 

 
Erdély fenyvesének üzenetét hoztam 
erdők illatával, ahol gyermek voltam; 

Nyírség szülöttének budai házába. 
Mellém ült le Szindbád meghitt kocsmájában. 

Régi történetek emlékit lapoztuk, 
mesék világába titkon belopóztunk. 
Bódító szenvedély repített karjába, 
hittem, ez életünk nagy találkozása. 

Csak ő volt, senki más, csillagként ragyogott, 
szerelmes szavakat fülembe suttogott. 

Múltunk elvarázsolt, nem volt idő, sem tér, 
mindent elfeledtem, lettem érte ledér. 

Elbűvölt a szeme, rabja lettem nyomban, 
ha kéri, életem adtam volna oda. 

Nem éreztem veszélyt, nem szólt a vészcsengő, 
csakis azt, ha ő nincs, közel a temető. 

Zsongás, duruzsolás jutott el fülembe, 
lassan visszatértem a való életbe. 

Koszorúzni jöttünk, írónk emlékére; 
fejünket hajtani nagy művészetének. 

 
Óbuda-Kéhli vendéglő 2018. október 12. 
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Hazafias versek 
 
 
 
 
 

„Mozdony éles füttye gondolatból rezzent, 
piros-fehér-zöldet köszönti az expressz. 

Érzem, megérkeztem, újból révben vagyok, 
bár szép a nagyvilág, szülőföldem ragyog.” 
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A Sakál végnapja 
Apokalipszis 

 
Reggelente kigyúrt testtel 
a haját varkocsba fogva, 
lábait jól szétterpesztve, 
karjait keresztbe fonta, 

 
guvadt szemét meresztette; 

így kémlelte birodalmát. 
Állát magasba emelte, 
ezzel jelezve hatalmát. 

 
A levegőt szimatolta, 

nem járt-e idegen erre? 
Elégedetten nyugtázta, 
királysága érintetlen. 

 
Ám egyszer csak ott lent jobbra 

akárha volna árnyjáték, 
mozdul valami aprócska; 

dölyfe torz vigyorként ráég. 
 

Érzi, hatalmának vége, 
uralmának befellegzett. 
Ostobaként kezelt népe 
összefogott s leteperte. 

 
Sakál üvöltése hangzik. 
Aki hallja összerezzen. 

Felriad ki mélyen alszik: 
„Beleesett dögverembe!” 

 
Budapest, 2018. november 7. 
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A mi országunk 

Zakatol a vonat, közeleg a határ, 
tudom, szív-repesve vár már édesanyám. 

Mikor elutaztam, szerencsét próbálni, 
nem gondoltam volna, visszahúz akármi. 

Telve voltam hévvel, izgatottan lestem, 
a szabadság szele mily érzést kelt bennem? 

Hátrahagytam mindent szülőt, testvért, rokont, 
vágytam megszerezni töménytelen vagyont. 

Könnyűnek éreztem azt a feladatot, 
mit célként tűztem ki, csábos pillanatot. 

Mint egy mágnes vonzott, akárcsak egy szirén, 
titkos vágy zubogott, bárcsak többre vinném. 

Kerestem, kutattam hosszú éveken át, 
hullámok dobálták létemnek hajóját. 

Ha magasban jártam, érintettem Napot, 
aztán mélybe rántott, reccsenve csónakot. 

Emlékim közt gyakran fel-feltünedeztek 
szüleim alakja, miként felneveltek. 
Álmaimban vígan futott át a réten, 

sárkányt eregetve két kicsiny testvérem. 

Hallottam csaholni Bodrit a vén kuvaszt, 
kunyerálni csontot soha el nem mulaszt. 

Akácfánk virága mindenhova kísért, 
ha méhecskét láttam, illata visszatért. 

Sudár zöld fenyőfa kicsiny házunk előtt, 
– karácsonyi díszben sok évvel azelőtt –. 

Ez volt a pillanat, ami döntött végre, 
nagyvilágból vissza szelíd, gyöngédségbe. 

Mozdony éles füttye gondolatból rezzent, 
piros-fehér-zöldet köszönti az expressz. 

Érzem, megérkeztem, újból révben vagyok, 
bár szép a nagyvilág, szülőföldem ragyog. 

Budapest, 2019. július 30. 
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Haramiák emberbőrben 
„Megöl a disznófejű Nagyúr, 
Éreztem, megöl, ha hagyom” 

 
Csak ült, és egyre vigyorgott rám 

Savószín szemét meresztve, 
Mit harácsolt, azt bőszen védte, 
Lándzsáját fektette keresztbe, 

Aranyát el nem eresztve. 

Ökölbe szoruló kezekkel 
Csak álltam és vártam némán. 
Röfögött, közben hadonászott. 
Mint kibe villám csapott, bénán 
Néztem, és szakadt a cérnám! 

„Te átokfajzat!” Csattantam fel. 
„Bármit tehetsz az aranyér’?” 

„Mindenkit terrorizálni mersz?” 
S halántékomon dagadt az ér: 

„Neked már nem terem babér!” 

Eljössz te még a mi utcánkba! 
Akkor kezed hátrakötve 

Könyörögsz még a kegyelemért. 
Aranyad szórnád szét üvöltve. 

Néznek majd rád megrökönyödve. 

„Ez volt a disznófejű nagyúr?” 
Borzong és hullámzik a nép. 

„Ettől félt annyi ember nemrég?” 
„Ki bármit megtett az aranyért?” 

Pálcát tör, legyint és általlép! 
 

(Ady Endre evokáció)  
Budapest, 2018. május 10. 
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Küldd Uram kérlek a béke angyalát 
 

Elmenekülni e világ zajától, 
jól esne végre megpihenni már. 

Keresem, egyre keresem magányom; 
a gonosz nem tudja, hol a határ. 

Gyűlölet szít egyre több gyűlöletet, 
ördög pokolból kidugja fejét, 

nézd, mily kajánul vigyorogva lesked, 
elégedetten dörzsöli kezét. 

 
Belzebub nyert ma ismét egy új lelket. 

Kegyetlen bosszútól elvakultan; 
földi porondon ember – ember ellen, 

egymásnak feszülnek iszonyúan. 
Posványba rántani s ott leteperni, 
ki nem hajol meg diktátor előtt; 
vérét ontani, kíméletlen lenni, 

diadalittast mutatni erőt. 
 

Ám van olyan ki eszméletre ébred, 
öntudatában emeli fejét. 

E nagy mocsokban lám a hitünk éled, 
sok-sok embertársunk nyújtja kezét. 

Kétségeink szállnak, új remény biztat, 
nem elmerülni a pocsolyába, 

számítanak reánk, nyújt lelki vigaszt, 
s nem menekülni messzi magányba. 

 
Az égbe fohászt küld rebegő ajkam: 
„Segíts meg minket drága Istenem! 
Az nem lehet, hogy ennyi jó akarat, 
gyilkos kéz által semmibe vesszen! 
Máriát kérem, legyen patrónusunk, 

hiszen Ő az igazság szent őre, 
simuljon ki végre göröngyös utunk; 

járjon szent Fiánál értünk közre!” 
 

Budapest, 2018. november 9. 
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Mesevilágom 

Erdélyországért szívem-lelkem ég. 
Fenyvesek zúgnak, üzen sok emlék. 

Kis patak partján fűzfa integet: 
ugye nem feledsz soha engemet? 

Kelemen-havas, Beszterce ered; 
csobogva kapcsol össze völgyeket, 

fényesre csiszolt ezred év alatt 
hegyről köveket, mi beleszakadt. 

Meredek a part, sűrű bokrokkal, 
patak zúgva fut, és tovanyargal. 

Viszi magával hegy üzenetét: 
visszatérve itt nyugalmad lelnéd. 

Fürge pisztrángok játszva cikáznak, 
szúnyogok után ki-ki ugrálnak. 
Villan a vízen olajzöld hátuk, 

a barnamedve bambán les rájuk. 

Ág közt feltekintsz, apró fellegek 
bújtatják Napot, tarkítják eget. 

Friss a lehelet, vörösbegy hallik, 
gyermeki emlék belém – nyilallik. 

Édesapámnak kezét fogtam itt, 
ujjával intett: „Gyermek halljad! Csitt!” 

Megtanította tiszteld az erdőt, 
madárhang ekként lészen ismerős. 

Madár így köti össze a távolt. 
Erdei gombák ismerője volt. 

Ősszel gyűjtöttünk disznóknak makkot. 
Délben hallgattunk templomharangot. 

Nézem, hallgatom patakcsobogást; 
csörgedezve fut, mint szívdobogás. 
Jöjj, keresd hát fel Erdélyországot! 

Legyen neked is mesevilágod. 

Budapest, 2019. április 14. 
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Karácsonyi örömkönnyek 
 

Csöppnyi csengő csilingelve szólal meg, 
rég várt hangja lelkem mélyén megremeg. 
„Megérkeztem” kiált, vagy csak suttogja; 

messziről jött, visszatért az otthonba. 
 

Ó be hányszor láttam e pillanatot; 
ám a való, álmot felülmúlhatott! 

Drága gyermek, kit ringatott két kezem, 
újra itt vagy, dajkálhatlak keblemen. 

 
Hosszú időt idegenben töltöttél, 

gondolatban közénk sokszor repültél. 
Reménykedtem, visszahúz majd a honvágy; 

ki szereti, nem felejti otthonát. 
 

Jó, hogy jöttél, csöppnyi csengő jelezte, 
hangja szobánk boldogsággal töltötte. 

Teljessé vált karácsonyi ünnepünk, 
örömkönnycsepp csillogtatja a szemünk. 

 
Budapest, 2018. december 22. 
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Mondjuk ki végre 

Meddig hagyjuk, hogy élősködjön rajtunk? 
Mikor mondjuk ki végre, most már elég? 

Mikor csapunk az asztalra ököllel, 
s kergetjük el, mint vérszívó denevért? 

 
Kamráinkból még a morzsát is vitte. 

Pöffeszkedett és gúnyosan vigyorgott: 
„Itt van! Rágódjatok rajt szolga népség!” 
S mint kutyáknak dobta közénk a koncot. 

 
Áskálódásait hagyja abba már! 

Szedje sátorfáját, tűnjön végre el! 
Fenyegetéseit, gyilkos ösztönét 

vigye mind magával, nekünk béke kell! 
 

Bőr alá fészkelte magát a jött-ment. 
A pimaszságnak szabjunk immár határt! 

Legyünk már végre igazság bajnoki, 
miként őseink kergették a tatárt! 

Budapest, 2018. november 30. 
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Légy te az igazság bajnoka 
 

Védd a jó ügyet, hisz mitől kéne félned? 
Mondd el nekem, mi is történhetik véled? 

Meggyaláznak, rágalmaznak, 
Letepernek, kirabolnak? 

Ellened váddal fordulnak? 
 

Hinned kell, hogy az ügy, melyet védtél jó volt! 
Nem törtek meg, újra felálltál, s az jó volt! 
Az igazság fontos, mit meg kell védened, 

Melynek a zászlaját magasba emelted. 
Diadalmasan lobog, bármit is tesznek. 

 
Nem vagy magányos, ha a jó ügyet véded. 
Az ilyen perben nem várhatsz fizetséget. 

De itt nincs alku sem! Mutasd meg, hogy ki vagy! 
„Ezért hát soha ne félj kimondani azt, 

Miről egész lelkeddel tudod, hogy igaz”. 
 

Tudnod kell! „…tehetetlenek az igazsággal szemben 
Letiporhatnak, de meg nem győzhetnek, 

vádolhatnak, de meg nem hazudtolhatnak, 
elvehetik életed, de nem vehetik el igazságod.” 

Légy te az igazság bajnoka! 
 

/evokáció/ 
(Az idézett sorok Márai Sándor „Ha jó ügyet védesz”) 

Budapest, 2018. május 25. 
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Költészet 
 
 
 
 
 

„Erőst fogom tollamat, 
egyensúlyt találjak. 

Betűk ne potyogjanak, 
álljanak vigyázzban. 

 
Óvatosan elkapok 

közülük most egyet. 
Tenyeremben forgatom, 
párját kell keresnem.” 
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A költő sír… 
 

A költő sír, ha sírni lát, 
beborul egyből a világ. 

Eső esik, vagy hull a hó, 
süthetne Nap, az volna jó! 

 
Kutatja, pásztázza eget, 

kergetné el a felleget. 
Könnycsepped is felitatná, 
hogy ne gördülhessen alá. 

 
Forró csókjával üdvöt ad, 

mennyben érezzed így magad. 
Eső elállt, nem hull a hó, 
már süt a Nap, és ez a jó! 

 
Budapest, 2018. január 21 
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Evokációk 
/Balassi strófára/ 

 
Mikoron láttalak, 

szívembe zártalak, 
bókolni, ím eljövék. 
Gyönyörű virágszál, 
bimbóból kinyíltál, 
színeiddel bűvöltél. 

Illatodnak árja, 
lelkemet átjárta, 

szerelembe döntöttél. 
 

–.– 
 

Annál szebb lehet-e, 
szívemnek édesebb, 

mint Julikámnak hangja? 
Csábosan csacsogó, 
boldogságot bontó, 
hűsítő szél-fuvallat. 
Ringatón álomba, 

nyugodalmat hozva 
éjjeleknek angyala. 

 
–.– 

 
Budapest, 2017. október 26. 
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Faragók – Faragok 
 

Ha valaki éles késsel 
farag asztallábat, 

előbb-utóbb mestere lesz 
ennek a szakmának. 

 
Irigylem is ezért érte, 

kincset ér a keze. 
Magam csak a versrímeim 

farigcsálom egyre. 
 

Körülöttem is van forgács, 
ha gyalumat veszem. 

Igazítok, hogy verslábak 
meg ne döccenjenek. 

 
Budapest, 2017. november 22. 

 

Haiku egyveleg 
 

Gólyahír nyílik 
kaszálókon szerteszét. 

Ring már a bölcső! 
 

Megjött a tavasz, 
kinyíltak az ibolyák, 

kék az erdőszél. 
 

Rohan az idő, 
mosolyog a szarkaláb, 

nézd meg az anyját. 
 

Budapest, 2019. július 5. 
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Szavak 
 

Szavak, szavak, szavak, szavak… 
fejemben körbe táncolnak, 

súgnak-búgnak-duruzsolnak, 
mint kamaszok csak vihognak. 
Úgy érzem, engem gúnyolnak: 

 
„Ha–ha–ha–ha–ha–ha–ha–ha!” 

 
Csivitelnek, dudorásznak, 

hadonásznak, szárnyra kapnak, 
tollam alá kukkantgatnak, 
hasuk fogják, kikacagnak: 

„Költőnek érzed magadat?” 
 

„Ha–ha–ha–ha–ha–ha–ha–ha!” 
 

Karikában táncot járnak, 
leguggolnak, majd felállnak, 
kacsintanak, sort kreálnak 

szétrebbennek, rám kiált’nak: 
„Te vagy a fogó kiskomám!” 

 
„Ha–ha–ha–ha–ha–ha–ha–ha!” 

 
Megálljatok ti huncutok, 

köztetek rögvest szétcsapok! 
Karom nyújtom, szót elkapok, 

papírlapra ráfirkantok. 
Hát nem nagyot nevet onnan? 

 
„Ha–ha–ha–ha–ha–ha–ha–ha!” 
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Látom, nem bírok veletek; 
kezembe hajtom fejemet. 

Így is hallom, mint nevetnek, 
velem ekként incselkednek, 
szétrebbennek, összeállnak: 

 
„Ha–ha–ha–ha–ha–ha–ha–ha!” 

 
Ujjaim közt lesek rájuk, 

szél nyakba fújja ruhájuk; 
fülemben cseng kacagásuk. 
Mégsem vált valóra álmuk! 

Szavakból lett ez a nóta! 

„Ha–ha–ha–ha–ha–ha–ha–ha!” 
 

Budapest, 2019. július 28. 

 

Boldog Karácsonyt 
 

Bíborszínben kel fel a Nap 
Ontja fényes sugarát, 

Lehullott hófehér, havas 
Dunna fed vetett búzát. 

Oly tiszta lett a Föld tőle, 
Galamblelkű, csillogó; 

Kedves dal kél ezerféle; 
Angyali kar, ragyogó. 
Rejtekükből előjönnek 
Álmost az apró rókák; 
Csivitelnek a verebek, 
Oktondi kis dalárdák. 

NYújtnak nekünk szeretetet, 
Tudják, Jézus született. 

 
Budapest, 2018. december 16. 
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Ne add fel a reményt 
 

Nehéz sóhajtások hagyják el ajkamat, 
reggeltől estélig mindenütt kutatlak. 

Mért hagytál itt engem? Nem bántam jól véled? 
Kérned sem kellett, én becéztelek téged. 

 
Ujjaim oly puhán simogatták tested, 

mint nebáncsvirágot, lágyan érintettek. 
Szavam dédelgetett, reád mosolyogtam, 

puha bársonyt, selymet lábad elé hordtam. 
 

Láttam, ahogy csillan két gyönyörű szemed, 
bíztam benne, soha nem múlik szerelmed. 
Jól megvoltunk ketten, arcomhoz simultál, 

mint egy test, egy lélek, szorost hozzám bújtál. 
 

Kell-e igazabbat, kell-e ennél szebbet? 
Egy életre szólót, még szerelmesebbet? 

Úgy vágyom utánad, lelkem rád lehelném, 
hiszem, örülnél, ha újra együtt lennénk. 

 
Keresem nyomodat pincétől padlásig, 

nem tudom elhinni, nálam jobb egy másik. 
Fürdőszobám tükrét, mint boszorka egykor 
kérdem: ki a legszebb? Döbbenek: öregkor! 

 
Ám nem ráncaimat fedezem fel benne, 

hanem Téged, kiért mindent tűvé tettem. 
Szemüvegem! Reggel fejemre feltoltam, 

huncut mosolyt küldesz, mit úgy hiányoltam. 
 

Budapest, 2019. január 13. 
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Verset írtam álmomban 

Ide-oda csúszkálnak 
papíron szavaim. 

Végül mégis megállnak 
észnek határain. 

Onnan letekintenek; 
szédítő a mélység. 

Inognak és billegnek 
papírosnak szélén. 

Erőst fogom tollamat, 
egyensúlyt találjak. 

Betűk ne potyogjanak, 
álljanak vigyázban. 

Óvatosan elkapok 
közülük most egyet. 

Tenyeremben forgatom, 
párját kell keresnem. 

Hanem ekkor váratlan 
rímek formálódnak. 

Utánuk kapok hamar, 
különben meglógnak. 

 
Most repülni akarnék; 
kéne, nőjön szárnyam. 

Enyém lenne fenn a lég, 
szellő lenne társam. 

Le is teszem tollamat, 
hisz szárnyalni vágyom. 

Visszatérnek a szavak, 
ha elszáll az álom. 

Budapest, 2017. február 28. 
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Aprófalvi 
 

meseversek 
 
 
 
 
 

„Izgalom van Aprófalván, 
Vendég érkezik a szánján. 
Ablakokban apró csizmák; 

Tisztán, fénylőn csak őt várják.” 
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Megérkezett a tél 
 

Befagyott az Aranypatak, 
Lehet fakutyázni rajta. 

Vigyázz Áron, Julcsi, Bendi! 
(Csak) vastag jégre szabad menni! 

 
Csúszik a szán, húzza a ló. 

E téli sport oly csudajó! 
Csengettyű cseng csilingelve; 

Kacarásznak a gyerekek. 
 

Nyakukba hull a pelyhes hó, 
Csiklandozó, visongtató. 
Sajnos hamar sötétedik, 
Kinti játék gyorsan telik. 

 
Sapka, kabát és a csizma 
Bekerülnek most a sutba. 

Forró tea és pirítós 
Estére jó ropogtató. 

 
Csendesülni kezd a falu, 
Kutyaugatás is halkul. 

Hold átveszi birodalmát, 
Őrzi tündér s manók álmát. 

 
Budapest, 2016. december 4. 
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December 6 
Mikulás járt Aprófalván 

 
Izgalom van Aprófalván, 
Vendég érkezik a szánján. 
Ablakokban apró csizmák; 

Tisztán, fénylőn csak őt várják. 
 

Csillog a gyermekek szeme, 
Sürgetnék, múljon az este. 

Elaludni alig tudnak, 
Nem csoda, hisz izgatottak. 

 
Találgatják, hogy reggelre 
Csizmájuk mivel lesz tele? 

Julcsi, Áron már sorolja: 
Csoki, dió, mogyoróval. 

 
Bendi mint nagyfiú tudja, 

Lehet, hogy virgács is juthat; 
De el nem árulja nekik, 

Hadd legyen, ez a meglepi! 
 

Lassan szemük álomba ring. 
Nem is hallják, hogy odakint, 
Csengettyűje rénszarvasnak 
Jelzi, itt van Miklós Napja! 

 
Budapest, 2016. december 4. 
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A tél folytatódik 
 

Aprófalvi iskolának 
Hó borított udvarára 

Kirajzanak a gyerekek, 
Hogy hóembert építsenek. 

 
Viki, Balázs, no és Gergő 
Ebben mindig a legelsők. 
Felsősök mind segítenek, 

Hógolyókat meggörgetnek. 
 

Lendülettel nekifognak, 
Ki gyúrja a legnagyobbat? 

Alakul már hasa, feje, 
Előkerül a szén-szeme. 

 
Nézd már! Sárgarépa orra; 
Száját megfestik pirosra. 

Gondnok bácsi kölcsönadja 
Seprűjét erre a napra. 

 
Hosszú szünetnek most vége, 

Csengő hívja aprónépet. 
Folytatódik a tanítás; 

Hóemberük addig kint vár. 
 

Hanem mikor kicsengetnek, 
Özönlenek a gyerekek. 

Most kezdődik a nagy csata, 
Hógolyók háton puffannak. 

 
Vége-hossza nincs játéknak, 

Lassan azért kifáradnak; 
Hazatérnek a gyerekek, 

Őrzi tájat a hóember. 
 

Budapest, 2016. december 12. 
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A libák 
 

Aprófalvi gyerekeknek 
Daloljon most ez a versem. 

Hadd tudják meg, hogy víz alatt 
A libák vaj’h mit kutatnak. 

 
(Gyermekkori mondóka nyomában) 

 
„Nézd, a gúnárt büszkén lépdel, 

Fényes tollú nagy madár. 
Papucsot vett újat, szépet, 
S épp amint a hídon járt, 

 
A papucsok, jaj, lehulltak 

A patakba, ó be kár!” 
 

Refr.: Pedig milyen szépek voltak, 
Színes gyönggyel kirakottak; 

Jaj de kár! 
 

„Jaj, elvesztek, elmerültek a papucsok!” 
Így kiált. 

Egykettőre összegyűlnek: 
„Mi baj?” Kérdik a libák. 

 
Topog jobbra, topog balra, 
A gágogást így folytatja: 

 
„Száz pénzt adtam a vargának, 

Hogyne csapnék galibát? 
– Rí a gúnár – mit csináljak? 
Csúfságomra hogyan járjak 

Mezítláb?” 
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Refr.: Pedig milyen szépek voltak, 
Színes gyönggyel kirakottak; 

Jaj de kár! 
 

Le a hídról, be a vízbe, 
Víz tükrén szétszéledve, 
Szorgosan keresgélnek: 

 
„Megtaláltad?” „Nem találtam!” 

„Itt merült el azt hiszem!” 
Ejnye, csípje meg a kánya, 

A papucsot nem találja 
Senki sem. 

 
Refr.: Pedig milyen szépek voltak, 

Színes gyönggyel kirakottak; 
Jaj de kár! 

 
Azóta, ha vizet látnak, 

Belemennek a libák, 
Fejük víz alá dugják, 

Széltében és hosszában 
Keresik a gúnárnak 

 
„SZÍNES GYÖNGGYEL KIRAKOTT 

PAPUCSÁT.” 
 

Budapest, 2016. december 10. 
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Tere-fere a Majorban 
 

Ló és tehén beszélgetnek; 
A galambok jót nevetnek: 

Mi lehet a közös téma, 
Hogy szalma-e, avagy széna? 

 
Te biztos választ találtál! 
Mikor látod búzatáblát, 

Tudod, hogy Péter-Pál napján 
Ha beérett, learatják. 

 
Kicsépelik a magvakat, 
Utána a szalma marad. 

Hogyha füvet lekaszálják, 
A friss szénát ekkor kapják. 

 
Ló és tehén szénát eszik, 

Szalmára leheveredik. 
Ez utóbbi neve: alom, 

Újat tanultál angyalom. 
 

Budapest, 2016. december 2 
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Vége a télnek! 
Február másodika Aprófalván 

 
Apróságok lelkendeznek, 

Oviba hírrel érkeznek: 
„Úgy tűnik vége a télnek, 
Láttak kijönni medvéket!” 

 
Barlangjukat odahagyták, 
Hiszen mutatja a naptár: 

Ma február másodika, 
Ébresztő ez a maciknak. 

 
Igen ám, de kisüt a Nap! 
Maguk elé pillantanak, 

Meglátják az árnyékukat; 
Uzsgyi, vissza barlangjukba! 

 
Tovább tart a mackók álma. 
Tavasz várat még magára. 
Manók hólapátot fognak, 

Házak körül szorgoskodnak. 
 

Budapest, 2016. december 3. 
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