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Minden jog fenntartva!

 

„A MINDEN IS KEVÉS”
 

Tűz leszel
 

Tudom: tűz leszel egyszer,

s nem olthat el a tenger,

mert pontosan úgy fogsz égni,

ahogyan azok a réges-régi

nagy jelzőtüzek a hegytetőn.

 

Izzó szemeid nézem,

s elmerülök egészen,

hogy elragad a képzelet:

a világot szívedbe rejtheted,

s talán egyszer én is ott leszek.



 

Budatétény, 2005. július 7.

 

Kendőd
 

Egy zsebkendő volt.

Szalvétát kértem,

és farzsebedből

gyűrve egészen,

és már nevetve,

de tisztán adtad,

szívből, őszintén;

és nálam hagytad.

 

És eljátszottál

a gondolattal,

hogy párszáz éve

a lovagoddal

ezt tetted volna:

hogy érted győzzön,

kendőd átadod.

Hidd el: megőrzöm.

 

Érd, 2005. szeptember 7.

 



A legszebb lábak
 

Előttem állnak

a legszebb lábak,

szobrok húsból,

élő márványból.

 

Két karcsú boka,

tűsarkaira

hegyezett láb,

s a vádlin át

 

kellemes ívű

vonal; bőrszínű

márványszobor;

a combjaitól

 

fut végig szemem

forma remeken;

a természet

csodát teremtett.

 

Érd, 2005. október 10.

 



Rózsaszál
 

Mint egy rózsaszál

nyíltál ki életemben,

csak tiszta harmat

mosta szirmaid,

vékony derekad

szára lágy ívbe szökken,

és kezem körbe

fonják ujjaid.

 

Budatétény, 2005. november 3.

 

Reggel
 

Gőzölgő kakaód hozom

édes az ágyba ma reggel.

Ébred a nap, simogatja

az álmod a fénye, de lágy

vonalakkal rajzol meg

puha ágy melegében

a reggel, hogyha mindegyik

édes perce miránk

mosolyogva talál.



 

Budatétény, 2005. november 3.

 

[Amikor hozzád bújtam…]
 

Amikor hozzád bújtam,

megszűnt a világ.

Többé nem létezett más,

csak te voltál és én.

 

A szerelmes szívemmel

úgy hulltam le rád,

mint avartakaróra

az utolsó levél.

 

Budatétény, 2005. november

 

Hiányzik az…
 

Úgy alszom el, hogy nem vagy ott,

hogy hiányod csöndben átölel,

az általad rajzolt csillagok

fluorfényében alszom el.

 



Hiányzik az, hogy ott legyél,

szorosan mellettem, oly közel,

hogy érezzük azt, hogy nincs veszély,

amely egymástól tépne el.

 

Hiányzik az, hogy érezzem

a meleg bőröd hűs bársonyát,

azt, ahogy tested összerezzen,

mikor rajtad a vágy fut át.

 

Hiányzik az, hogy lássalak,

ha nézel, mosolyogsz, rám nevetsz;

nem hiszed el, de én általad

élem csupán az életet.

 

Ha nem lennél, már nem lennék,

csak hitetlen, árva és bolond,

és ha nem melletted ébrednék

néha, azt hinném, csak álmodok.

 

Budatétény, 2006. január 4.

 

[Csak azóta alszom...]
 

Csak azóta alszom nyugodtan,

hogy éjszaka mellettem fekszel;



ha álmomban tartlak karomban

egyszerre vagy álom – és ember.

 

Budapest, 2007. december 4.

 

Hangod
 

Nyakad puhán a tenyerembe téved,

tested lágy íve az ölembe bújik,

így tartalak most óvatosan téged,

alakod szépsége lassan elnyúlik…

Ha játszani kezdek a húrjaidon,

tested mélyéből egy tiszta hang tör fel,

egy vággyal teli sóhaj és nyugalom,

hogy a tested ölemben otthonra lel.

Vágyom, hogy hangod mind gyakrabban halljam,

mert te vagy minden vers, és minden dallam.

 

Újbuda, 2007. december

 

Lebegés
 

Meztelen testedre vágyom,

hogy végigfeküdj az ágyon,



hogy szemem felfalja,

az ajkam csókolja

minden porcikád.

 

Bőrödre tapadva érzem,


