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Előszó
Kedves Olvasó!

Hosszú tizenhat hónap áll mögöttem, melynek során ez már a
harmadik könyvem, mely megérte a kiadást. Ezért

mindenekelőtt köszönetet érdemelnek az Olvasóim, akiknek
biztosítása nélkül már nem készült volna el ez a könyv, és
hálás vagyok a barátaimnak, akik az elmúlt tizenhat hónap

során fogták a kezem, s nem engedték, hogy letérjek utamról.
Hálás vagyok azért is, mert mindhárom könyvem teljesen

más témájú, és így több oldalam mutathatom meg a Kedves
Olvasónak. A „Vöröscsillag-per” című könyvem után kissé
féltem, hogy be fognak skatulyázni, mind emberileg, mind
politikailag, de hál’ Istennek ez nem történt meg. Ebből

kifolyólag az „Életek-tükörképek” című novelláskötetem is
szíves fogadtatásban részesült, így arra gondoltam, itt az
ideje az évek során megírt verseimnek a bemutatása. Úgy

érzem, hogy itt az ideje, hogy életem egy szakaszát minden
szinten lezárjam, mégpedig azon szakaszát, melyben jelen

kötetben olvasható versek többsége született. Mindenkinek
jogában áll ítélkezni írásaim fölött, de egy valamit tudni kell:

Nem mesterkélten megírt verseket fognak olvasni, hanem
érzéseket papírra vetve, melyeken megírásuk után nem

változtattam, pont azért, hogy ténylegesen azokat az
érzéseket tudjam közvetíteni, amiket én a versek

születésekor éreztem. Hogy ez jó-e, vagy sem, azt majd az idő
és Önök fogják eldönteni. Csak bízni tudok abban, hogy

olvasáskor fel fog bukkanni Önökben a „Hú! Ezt az érzést
ismerem!” ,vagy a „Jé! Te is ezt élted át? Mert én is, csak



nem tudtam leírni.” érzések. Szívem minden szeretetével
ajánlom, mert a versekben én vagyok. Aki meg akar ismerni,

most megteheti.



Én voltam
Türelmes voltam

Mint a föld

Melybe magot vetnek

 

Vártam rá, hogy szerelmed

Ha csak egy pillanatra is

De virágozzon nékem

 

Múzsám voltál...

Tán csak egy

Pillanatra

 

Költőd voltam hajnalodban

Szegény lelkem, mint egy

Hullócsillag

 

Ragyogott

Egy



Pillanatra. 



Itt vagy, és mégsem
Itt vagy, és mégsem

Ülsz a félhomályban

Vagy én képzellek tán

Ide-oda?

Illatod átjár

Mint huzat a házon

Szerelmed nélkül

Nyáron is fázom

Szívem így egyre hűl

Keményedik, megkövül, mert

Kell hogy éljek

Egyedül vagy

Társas magányban

Boldoguljak

Vagy magányosan

Elpusztuljak.



Rémképek
Rémképek

Mik üldöznek

Engem és egymást

A fejemben

Nyugton nem hagynak

Engem

Börtönbe zárnak

Szíved örök

Sötét, hideg börtönébe

Mint tavasszal zárja magát a tél

Ahogy a nyár magát

Az ősz kezdetén

Én is meghalok

De mégis benned

Tán örökké élek

Hol így, hol úgy

Változva, mint az évszakok

Szikrázó szemed láttára



Boldogan meghalok



Téged akarlak
Csak téged akarlak.

Minket össze

Az Égben kötöztek

Miért nem érted?

Nem tudunk szakadni

Mert azt túl már

Nem lehet élni

Mégis azt játszod:

Elhagysz és szakítasz

Holott megírva

Nem ez volt,

Ott fenn az Égben Isten előtt

Mielőtt mindketten megszülettünk

Mégis lázadsz, mert

Téged az anyag

Börtönébe zárt

A szabadítást

Nem engeded, mert



Mindent feledtél

Így történhetett meg az

Hogy engem örökre

Elveszítettél

És nem érdekelt, mi írva vagyon

Számodra a pénz

Az egyetlen hatalom

Pedig tudod és érzed

Ennél több az, mi összeköt

Téged és engem

De soha nem ér el

A lelked, a szíved

Mely engem elhagyott

Egy szép csendes hajnalom

A szerelem végleg

Belém fagyott

Mint jégvirág az ablakon

Lelkem pedig eltávozott



Mennyben köttetett szerelem
Mennyben köttetett szerelem

Összetartozás

Mely végigkíséri életem

Szabadulni?

Oh, azt nem tudok

Minél messzebb megyek

A kötelék annál feszesebb

Ez már engem el nem enged

De okos vagyok!

S e köteléket használva

Nyakamra tekerem

S csak egy mozdulat

Hogy testem csak

Egy himbálódzó bábu legyen

Melyet már sirathatsz, hiába

Nem ad neked több meleget

Csak egyet:

A sírig tartó igaz, örök



Szerelmet.



Köztünk lesz
Hazugságod könnyei

Folynak végig arcomon

Nincs már miért harcolnom

A sötétben magam vagyok

Mielőtt végleg távozom

Ajándékot hagyok

Kitépett szívem

Érzésekkel telve dobog

Ajtód előtt

Míg én

Szívem nélkül, könnyezve

Megyek tovább utamon

Mely a végzetemhez visz

Szerelemmel van kövezve

Nem nézek vissza csak

Megyek előre nélküled

Egyedül, egymagam

Ahogy születtem, úgy távozom:



Egyedül, keservesen sírva

Addig, míg bírja még szív nélküli testem

Melyet miattad én öltem.

Hangod hallom a halál kapujában

Körülnézek, nem látlak.

Visszanézek.

Agonizáló testem felett

Felesleges imát rebegsz

Mert vissza én már nem térek.

Az arcod van előttem

Hív előre, a végzetem felé

Át a halál kapuján

Melyen, ha belépek?

Megszűnik minden, ami volt

S nem lesz már az sem

Amik lehettünk volna,

Mert addigra köztünk lesz

A Halál szent kapuja



Haldokló fej-fa-rím
Édes élet

Bódító

A legjobb méreg

Melytől észhez

Már nem térek.

A szerelem, mellyel

Faragom fejfámat

A rémes-kínos

Hollós rémeket

Egy szebb élet hajnalára

Tán én is felébredek

Mint egykor irántam

A szerelem benned,

Mely faragott belőlem:

Haldokló fej-fa-rímet



A halott ember árnyéka
A halott ember árnyéka

Követ engem mindenhova

Rám ragadt, mint

Légy a papírra

Nem hagy már el soha

Rajtam ül, bámul

Szívja a vérem

Hogy feladjam

Hogy elgyengüljek.

Ezért mától sötét

Helyeken járok, ahol nincs fény

Nincs árnyék, s nem lesz senki

Ki az árnyék helyébe lép

Mert én és az árnyék

Régtől egyek vagyunk

Összetartozunk

Ám ha nincs fény, nincs árnyék

Csak örök sötétség



De ha ez az ára

Hát megfizetem

Egy teliholdas éjjelen

Testem a folyóba vetem

Ölelje örökké a folyóban lévő

Mély – sötét – verem



Alak a tükörben
Alak a tükörben,

Ha belenézek, mit látok?

Egy álmoktól meggyötört

Arcot

Mely valaha az enyém volt

De már nem, az már

Nem én vagyok

Felzabáltak az álmok


