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"A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy
ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk."

 



Előrevetített árnyék
Előszó Dragon György tollából...

 

Nem  mindenki  lehet  a  barátom,  még  akkor  sem,  ha
éjjel-nappal  velem lóg,  mindent  tud  rólam,  naponta  felhív
telefonon, vagy állandóan keres és érdeklődik.

Ha a lelkesedés hamar lelohad, akkor az ilyen barátok
hamar  eltűnnek.  Szerencsére  megmaradnak  azok,  akikkel
sok-sok év,  közös élmény és rengeteg gondolat  fűz össze.

S ezek azok az  igaz  barátságok,  amelyek nem múlnak
soha, hiszen az ilyen barát megért, ismer, elfogad olyannak,
amilyen vagyok és fogja a lelkem rezdüléseit.

 

Ez a barátom írta ezt a kötetet, kérem fogadjátok annyi
szeretettel, amennyivel én tettem!

 

Dragon György

Budapest, 2003. február 24.

 



NAPSUGÁR ÉS ÁRNYÉK
 

Egy pillanat elég ahhoz, hogy ráébredjünk, hogy az tud a
legjobban hiányozni,  aki  folyamatos árnyék az életünkben.
Ekkor értjük meg az árnyék igazi természetét: az árnyék nem
más, mint a fény ikertestvére. Ha eddig azt gondoltuk volna,
hogy  valami  negatív  dolog,  rá  kell  döbbennünk,  hogy  az
árnyék is csak fényben látszik. Követ, előrefut, hátramarad,
de csak akkor igazi társunk, ha szikrázik a fény.

 

....Megcsillan a fény a hegyek romjain,

De elérheti-e a nap az alvó fűcsomót???.....

(Napsugár)

 

"A múlt napok romjain épülő holnapok egét is ugyanaz a
nap aranyozza évezredek óta,

melyet  fáraók  imádtak,  papok  igéztek,  és  tudatlan
tömegek  féltek

a Nílus és Eufrátesz partján..."

 

A holdfény vígan táncol a gyöngyöző tó vizén,

de a pillanatban ott a vihar esélye...



(Napsugár)

 

A zöld tó tükre sose retteg a fekete felhők roppant erejétől,

de ezer darabra törve válik fehér habtajtékká

ha láthatatlan, vad szél töri meg az áruló csendet....

 

...Halhatatlannak tűnsz az idők mezején,

De vajon hol a határ az álmok erdejében?....

(Napsugár)

 

Nem csalás-e halhatatlanság illúziója

Azoknak, kik most sem élnek,

nekünk pillanat, nekik súlyos évek

de az utolsó percben a vágy felébred,

csak még egy pillanatot, ó hadd éljek...

 

....Köszönt fényt a fény,

s meghajol a pálma....

(Napsugár)

 

A hideg szél jeges korbácsa hasítja, tépi



a nyár-emlékű, harsány színű lombokat,

melyek végül megadják magukat

és az őszi zsongásban az enyészet örök folyójában

találnak új világra....

 

...Várom évek óta, csak várom egyre őt,

Így múlik el az élet, csak várjuk a "nemjövőt"...

(Napsugár)

 

"Nap mint nap szembejönnek az úton,

felvetve az örök a kérdést:

Vajon jó felé haladok?"

 

.... Lehet, hogy láttál már és ismersz is talán,

Hisz én vagyok, jómagam a múló fénysugár

De ne akarj többet, mint most lelkem adhat

S zárd szívedbe, mert Te tőlem kaptad.....

(Napsugár)

 

Mulatott a Nap, nem akar felkelni...

Sötét felhők mögött jobb most merengni.



Perceink e létben homokszemként hullnak

útjaink már régen párhuzamban futnak

Nézz reám, én látlak bársonyos napfényem

aranyozd be testem, s az egész lényem...

 

.........Csak örülj, és ne firtasd okát,

Hogy van egy félig barát,

Aki Neked örömöt ad,

S minden nap csodát!....

(Napsugár)

 

Szeretni engedj, ne gyűlölni

Az életperc illanó gyümölcsi...

Homokszempergés, végtelen zuhanás

olvadó pillanat, ismerős hallgatás...

 

.......Nézd, csak nézd a ragyogó Napot,

S gondold, az ott mind én vagyok

Figyeld a csillagot s az eget,

Hisz egyszer én is ott leszek...........

(Napsugár)



 

 

Az idő szilánkjai szóródnak elénk

csillogó tükrökként villantva

sorsunk tucatnyi útját most is felénk

szeretve, gyönyörtől betelve,

vagy végleg elfeledve

láthatunk ezernyi múltba, jövőbe és jelenbe...

 

Hozzám értél, legbelül, ahol a mélység fakad

S tudtam ez pillanat, csupán szavak,

De jó volt, hogy ott vagy, s olvasod szavam

Hisz nem más ez, csak, mint jómagam......

(Napsugár)

 

Napjaim felszínén égő reggelek...

úgy borítják hevült lelkemet,

hogy meghalok bele...

 

...Szívem boldogságmorzsáit összegyűjtögetem,

Hegyet formálok belőle, s lábaid elé teszem



Teszem ezt azért, hogy Neked jobb legyen,

S így tán kicsit bennem is hiszel, hisz létezem....

(Napsugár)

 

Az öröm bimbó, a virága szeretet

Csokorba szedem s odaadom neked,

Tedd vízbe és ápold, hátha egy nap kibomlik

Tested, lelked és vágyad karjaimba omlik

 

.....Fény és néma suhanás

Derű, ború, ragyogás

Hangok, szavak, vallomás

Végtelenbe zuhanás..........

(Napsugár)

 

Lángok, tüzek, lobogás...

Öröm, létezés, kacagás,

könnyek mosolyok, áradás...

szellem, szerelem, megadás...

 

.... Napsugár, aki köszönti a reggelt,



Hisz az éj tovatűnt, s úgy ment el,

Mintha visszatérni se akarna, hisz

Neki itt most nincs hatalma.......

(Napsugár)

 

Narancsos Napuszály

terült el a tájon...

Reggelem üres most,

párom nem találom...

Kereslek, kutatlak,

Reggel, este, éjjel,

Kereslek, kutatlak,


