


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Borbáth Sasa

Lélekforgács

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Látomás

 

Fölkúszik nyakamon,

csókod forró lábnyom,

simogat illatod,

forró ágyad.

 

Meg nem álmodott

el nem csókolt pillanat,

fogva tart ma is

magával ragad.

 

Szemében játszott a fény,

szívemben a vágy,

fekete az éj,

örült látomás .

 



Utolsó
 

Félek, már rég
kiábrándultál belőlem,
félek, egy kicsit
még elengedni téged,
egyedül a tekinteted,
szinte mindegy.
Gondolat lenni valakiben,
nevetni lágyan,
szívembe hordani szíved,
égni szunnyadó parázzsal,
harcolni -dacolni a halállal,
feladni, minden álmot?
Soha! Magamért tudod kiállok,
égek szomjazom, most a
fogaskerekek pihennek,
a kéz nem ír, rólad,
rólunk soha többet .

 

 

 

 

A te szemeddel a világ
Szeretni a szerelem minden fájdalmával
Mond amikor visszaszületek, hol keresselek?
Kutatni tüzes alkonyban, hajnalokat virrasztva át,
a lelkünk összefort mondd, hogy találjak rád?

Valami van közöttünk.
Meghatározatlan apró izgalom,
izgatott várakozás,
hogy újra a másikhoz érhessünk.



Borzongás a bőrön, mikor megtesszük.
Ha kimondanám minden elszállna,
egy pillanat alatt hullna porba a világ.
Ha ez a csalóka kis köd eltűnne 
fájdalmas valóságba ütközve
egymásnak hátat forditanánk.

 
 

 

 



Csillagvirág
 

Nem akarom, bocsásd meg néha, ha rossz vagyok,
színes lelkek vesznek körül, és én mégis fekete maradok.
Ha hallom a szíved dobbanását, nekem a legszebb dal,
amit hallhatok, ha a karjaidban tartasz, érzem,
ahogy emelkedik, és lassan süllyed mellkasod.

Csak az érzés lüktet bennem,
hajnalban, mikor a harmat lepereg,
lassan végigsimítva apró Virág-testemet.
Csak nyújtózom a felkelő Nap felé...
egyre feljebb... beborítva aranyló eget.
Ébred a természet... a szél lágyan érint,
játékosan csiklandozza végig puha lelkemet.
Kacarászva kergetőznek a szellő hátán a bogarak.
Pihenj meg gyenge szirmaimon és mesélj,
létem ideköt veled szárnyalni céltalan,
csak a lelkünk szárnyal... összefonódva...
Boldog vagyok. Neked nyílok, virágzok...
édes álmot, harmatos csillagvirágot.

 

 



Kereslek

 
Szeretlek és ezt nem szavakban,

a szememben érezd -
nem is örökre csak amíg élek
Nem mindened csak a lényed,
édes éned, remélem megérted.
Te vagy ki utat törsz bennem
vakító fényben mind élesebben.
Mióta ismerlek nehéz egyedül lennem
mióta élek csak téged kereslek.



 



 



 
 

 



Húsvéti fohász
Hányan ültek itt előttem,

kívülről néztem magam,
minden sejtemben éreztem,
Te vagy a fény, földnek a mag,
lopakodva belém hasít a tavasz,
rügy fakad, feltámadás
újabb harc, értünk emberekért
megfeszítették, meghalt, és eltemették,
újabb húsvét, ünneplőbe öltözött életek,
Készülj az útra, kövesd Urad, Istened.
Érezlek minden rügyben, virágban,
velem vagy, mint erő az imában,
támadj fel, hogy magamra találjak,
ma Uram, a te neved megszenteltessék.

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszi álom



Ősz van érzem ahogy hozzám simul a szél,
szemedbe fény gyúl, csillog a remény
gyere közelebb tedd kezembe kezed,
édes borzongás veled vagy velem,
érints szeress - szerelmesen szelíden.
Szavakkal öleltelek, rám fonódtak karjaid
édes szavak ízét a számon,
felejtette éjszaka az álom .
Csókodtól harmatos tiszta az ég,
csillagtalan könnyben szikrázó szenvedély
ha egyszer karjaimban ébrednél...


