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Minden jog fenntartva!

Csillag
 

Égi fény! Amely utat mutatott,

őt követték bölcsek napkeletről.

Három szív mely szép kincset kutatott,

elvéve a bűnt az emberektől.

 

Csillag! Apró, de messze világít,

ő megváltást hoz,szelíd léleknek,

szép,gyöngy fénye népeket irányít

és hatalmas ura az életnek.

 

Egy gyermek! Ő a világ királya

s az asszony aki őt szűzen szülte.



Fiú! Kinek nincs semmi hibája.

A rá rótt terhet szelíden tűrte.

 

Egy fénylő angyal! Örömhírt hirdet.

Békét, megváltást hoz minden embernek.

Istengyermek ki megmentett minket,

parancsolva végnek és kezdetnek.

 

Jelkép! Örök szimbólum! A kereszt

s az úr ki hatalmas kegyelmet ad,

a bűn láncából szabadon ereszt,

hiszen jóságos ő! Nem gonosz, vad.

 

Jászol! Istengyermek szűk bölcsője

s pásztorok akik hódoltak néki.

Átkozott lelkek jó felköltője,

hatalma nem földi, hanem égi.

 

Egy ünnep! Mely a szeretetről szól,

szebbet az ember hiába kutat,

a hite áldásos álmokat szór

s a csillag még mindig utat mutat.



 

Budapest,2006.11.20.

 

Éjszakai köd
 

Éjszakai köd! A rejtelmek világa,

monoton, szürke homály minden irányban.

S odébb két méterrel? Hatalmas kérdőjel,

mert nem sejthető mi az ami még jöhet.

 

Mint egy páncél! Átölel és magába zár,

nyugodt, könnyű s mégis súlyos magánya vár.

Valahol szól egy hang, de nem látni senkit,

mindent elrejt, nem mutat meg szinte semmit.

 

Pedig van Szerelmes és gyilkos oldala,

a fiúnak s a lánynak egy az óhaja.

Szeretnék ők egymást örökké szeretni,

kezet a kézbe, szívet szívre helyezni.

 

Mint egy fal! Szétoszlik a város utcáin,



majd megtelepszik szürke kövek fugáin.

Nem kőből van, így nem áthatolhatatlan,

át tud fogni, de ő átkarolhatatlan.

 

A fal túlsó felén némán áll a csuklyás,

valakit ma elér egy halálos sújtás.

Utána távolról nehéz sóhaj hallik

s az esti forgatag lassan tovább zajlik.

 

Ki tudja mit rejt még az éjszakai köd,

ezernyi titkát vajon mikor tárja föl.

Hiszen a városban faltól falig szalad

s száz meg száz arca örökre talány marad.

 

Budapest,1997.06.10.

 

Átok
 

Hamis proféták járnak az emberek között,

őrangyalok nem szállnak a városok fölött.

A hívatlanul jött nem várt vendég háborít,



ostoba pusztítás a valótól tántorít.

 

Torz madarak vijjogva uralják a földet,

komposztálva a létet, szürkítik a zöldet.

Hitetlen nemzedék átkot hoz a világra,

s nincs nagy menekülés, bár futhatunk zilálva.

 

A múltba veszett minden csoda amit vártunk,

lehetett volna másképp, ha teljesül álmunk.

De a zord valóság markolja sebzett torkunk

és lassan elkészíthetjük halotti gyolcsunk.

 

Budapest,2006.07.25.

 

Vezeklés
 

Millió és millió elhibázott lépés,

őrjítő, kínzó, gyötrő szívet tépés.

Száz és száz bűnöm elkövettem már,

ki tudja rám még mennyi vezeklés vár!

 



Mert vezeklek már hosszú évek óta,

zajló világ, rideg, kínzó nóta.

Talán csak álom, de nincs már ébredés

s nem titok a számos , rengeteg tévedés.

 

De élnem kell a mának jól és szépen,

hogy a jövőben jól mutassak egy emlékképen.

Vezeklésem talán nem hiába való

s egyszer áldottá válik az átkozott való.

 

Ezer tettem megbántam már rég,

bús sírjain halódó mécsvilág ég.

Az őszinte megbánás elhagyja a számat,

szeretném kissé jobban élni a mámat.

 

Nem vitatom a bűneim, nem ezt kétlem,

csak ne maradjon a lelkem soha szomjan, étlen.

De soknak érzem már, Uram, a rám rótt terhet,

bár az ember veled perbe sosem kelhet.


