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A falu utcája
 

A falu utcája
Ösvénnyé szelídül
Kígyóként kúszik

Amíg-nem kimerül

 
Hátát sártól barázdált

Keréknyom szántja
Más ez a világ

Sehol ennek párja

 
Aggódó tekintettel

Sandít a tájra
Néz a messzeségbe

Lelkét kitárva

 
Félti az erdőt

Mellette a földet
Az egész világtól

A tenyérnyi zöldet

 
Lám a falu utcája
Ösvénnyé szelídül
Kígyóként kúszik

Amíg-nem kimerül

 

 



A jó szülőről
 

A jó szülőről le lehet válni
Nem elhagyni, elfordulni

Hanem felnőtté válni

 

Tarts szerető kapcsolatot
Öreg szüleiddel s akkor mindig
Lesz kire hagynod gyermeked

 

Ne feledd, utódodat nem magadnak

Neveled, mutass jó példát, hogy
Felnőve gyermeked is ezt tegye.

 



A megfáradt ember
 

A megfáradt ember
Szívesen ücsörög
Egy faóriás alatt

Nézve az alkonyodó
Lét szomorú hajlatát

Életének pusztuló romjait

 

Ha család veszi körül
Nem hiányzik annyira

A munkahely nyüzsgése
De azért némi elfoglaltságra

Egy két jó barátra
Még ekkor is szüksége van

 

 



Álmos délután
 

Álmos délután

Csókolom a kezed
Ölelő karokkal

Téged köszöntelek

 

Oly szép a szád
Itt érdemes megállni

Ránk köszön a szerelem
Érdemes bevárni

 

Csók virágozzon
Édes ajkadon

Hűség óvjon téged
Minden hajnalon

 

Jó szagúan, ábrándozva

Fürödjön a lélek
Mártózzon a szerelem

Édes tengerében

 

S ha ringó csípővel



Jön feléd Ámor
Ne fuss el előle

Éld át a mámort

 

Boldog csókok özöne
Borítsa be tested

Tücskök víg zenéje

Édesítse ested

 

Idd ki a boldogság

Poharát fenékig
Gombold ki a blúzod
Gombold ki derékig

 

Hullámzó kebled

Meredő csúcsa édes
Illatos, lágy öled
Szerelemre éhes

 

Tomboljon hát a vágy
Remegjen a test a lélek

Később majd megpihensz
Karom erdejében

 

 



Az eget fényes
 

Az eget fényes, villanó, erélyes
Villám szeli szét

Majd elvesztve eszét
Dörög, mennydörög az ég s a felhő

Piszkosszürke-kék
S ott fenn a hegyek ormán

Sűrű, sötét fekete orkán küzd, üvölt

Ahogy kifér a torkán

 



Felsóhajt a rét
 

Felsóhajt a rét zöld-hímzéses mellel
Rábólint az éj nagy fekete fejjel

Én várok rád az éjben
Fojtott örömi kéjben

A szerelem vad tüzében
A lelki tó bús tükrében

 

 



Asztalomnál ülök
 

Asztalomnál ülök

Írok, koptatom ceruzám

Gondolatom közben

Mégis, nálad jár

 

Karonfogva megyünk
Kirakatokat nézünk át

S a kósza szél hajadból

Készít furcsa frizurát

 

Hosszan elnézem
Kócos kis fejed

Rám nevető arcod

Türkiz-kék szemed

 

Szeretem hallgatni
Édes kacagásod

Csacsogó beszédtől

Fényes ragyogásod

 



Szeretem járásod
Csípődnek ringását

Hófehér tested

Minden mozdulatát

 

Szeretem ha mellemre
Hajtod le fejed

S közben simogatom
Bársonyos kezed

 


