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“Mások, máshonnan, máshová mennek.
Mi menjünk mindig megkezdett utunkon:

Talán célhoz érünk... ”
Liebe Attila�



A JÖVŐ
Lezuhant az este.

S ahogy a teste

átsejlett az árnyak között,

lebegve az ágyam fölött,

úgy lett egyre szebb,

egyre kecsesebb.

Szerelmes ajka,

mint szirének hangja,

arcomba ígéretet lehel,

s amíg takarja lepel

hinni kell neki,

ki az örök törvényt ismeri.

Hajkoronája betakar,

egyszerre mindent akar

ami én vagyok,

s ha ragyogok

vagy magamba roskadok,

neki úgy is jó vagyok.

 

Szeme felizzó gyöngy,

varázsos kristálygömb

tele látomással,

s nem törődik mással,

csak nekem mesél,

andalító dallamot zenél.



Kezének simítása,

mint orgona virága

illatot szül,

melybe belemerül,

megfürdik benne,

s úgy ül az ölembe.

Aztán hirtelen,

mint aki idegen,

a sarokba penderül,

arca durcásan felhevül,

szája sírásra görbül,

s talány könny csepp is gördül.

Széppé borzolt napjait,

mint ősi papjait

felsorakoztatja,

magasba dobja,

s alá hullanak félelmei,

sokszor megélt kétségei.

Ki ez a szeszélyes asszony,

ki ha haragszom

csak kacéran kinevet,

velem tölt egy egész életet,

s ha zavarnám se menne,

mint árnyékom követne.

Mint a kétarcú Isten,

úgy sugárzik belőle minden.



Egyszerre szelíd s kegyetlen,

megbocsájtó s könyörtelen,

jót s rosszat mutató,

hűséges és elhagyó.

 

Ha itt van én sehol sem vagyok,

amit kér mindent átadok,

ha álmodom csak vele teszem

még ha mást is mond az eszem,

mint árva gyermek rá úgy szorulok,

s alázattal elé borulok.

 

Már tudom, ki ő:

az árnyból a fénybe menő,

egyetlen magból felnövő,

lelkembe kérdéseket tevő,

mindenhonnan előjövő,

vállamra telepedő Jövő...



A SZIGET

Lírába hajló esték,

egy távoli senkiföldje-szigeten,

ahol a Nap bearanyozza testét,

s lomhán terül el a ligeten.

Csak madár beszél,

csak szél zenél,

csak vén fák susognak múltról a csemetéknek,

nincsenek értelmetlenül elpocsékolt értékek,

nincsenek hazugságot hittel házasító szónokok,

nincsenek oktalan okoskodások - csak TE és én vagyok.

Egy sziget valahol a semmiben,

a kéken lüktető óceán ereiben,

ahol aranyló homok jelzi a partokat,

s néma szeretettel simogatja talpamat.

csak virágszirmok terhelik vállunkat,

csak mézédes méhek döngik körül házunkat,

csak a víz csobog messzi hangokat fülünkbe,

 



AHOGY SZERETNI TUDLAK

Ahogy megnyúlik az este,

s mindent átölelő keze

ráterül a tájra,

a boldogságra s a fájra,

úgy kezd el remegni teste,

ahogy szépre festette

a hajnal,

a megszemélyesített Angyal.

Ahogy körbenézek,

s félek

hogy mit hoz a holnap,

a mai nap s a másnap,

a minden pillanatban,

görcsösen s konokan

ragaszkodó kétség,

az egyezség,

az Úrral,

a Mindent tudóval,

hogy majd szeretni is fognak,

megtartanak s nem eldobnak,

úgy kezdek hinni,

s az éjszaka teste lenni.

A test ami hibázik,

egyszerre nem kell s hiányzik,

egyszerre félszeg s támadó,

ahogy a hó



gördít lavinát,

megértést s vitát,

áldást és átkot,

mely átkozza a világot,

a kinyíló virágot,

az álmot,

amiből nem lett semmi,

mert nem tudtunk érte tenni.

Ahogy elkezdtünk élni,

hinni s remélni,

mintha régen lett volna...

De a ma hozta

meg régen várt üzenetét,

vágyát s féltését,

mindent túlélő megértését

erényeinknek s hibáinknak,

eltitkolt világunknak,

melyben b is halmozódnak,

s nem adnak utat a jónak

mindaddig,

amíg a hit

el nem hiteti velünk,

hogy csak egymásnak élhetünk.

Ahogy a közelséged,

s életed

minden pillanata

egyetlen rezdüléssé válik,

s bár távolságnak látszik,



mégis a legnagyobb együttlét,

Szentség,

melyet nem érhet átok,

úgy látom általad a világot.

Ahogy egyszer majd meleget,

s élhető életet

hoz számunkra a sors,

ami mindent megold,

mert előre megírt törvénye

vonatkozik holtra s élőre,

úgy tudok utat nyitni a jónak,

ahogy szeretni tudlak.



AJKAT, KEBLET, SZERELMET...

Konok kezed követelve keres,

kutat, kérdez s kacag

mikor eléri arcomat.

Rám simít egy mozdulatot,

egy tétova, csábos varázslatot,

széthinti szíved minden szikráját,

félelmét, örömét s vágyát,

s magadra öltöd az éjszaka báját.

Ölelésed ördögűző,

csókod követelőző,

arcod angyal-fátyol,

hangod utolér bárhol.

Tested forró páholy,

szemed csillogó távol,

s mindez azonos térben s időben

megtestesül benned: a Nőben.

Megbújsz bennem, mint a gondolat,

mint álmot színező varázslat,

mely felrepít s letaszít,

egyszerre feszít s lazít,

kérdez s felel,

s eltakar mint jótékony lepel.

Most nem kell semmi:

sem múltban sem jövőben nem akarok lenni.

Csak a jelen adjon meg mindent!

Ajkat, keblet, szerelmet de sokat,



fáradjon belém a pajzán mozdulat,

vakítsa szemem szemednek varázsa,

egész testünk feküdjön parázsra,

égjünk együtt, mint lobogó fáklya,

lángolásunk öltsön nyelvet a világra,

bajra, gondra s minden elkövetett hibára!

Borulj rám, mint ha nem lennél önmagad,

s árnyat vetítsen rám csábító, kócos hajad.



ÁLMATLAN ÉJSZAKÁK

Álmatlan éjszakákon, amikor beleolvadsz a csendbe,

Parányi fényfolt a világ, mely belopja magát szemedbe.

Várod a hajnalt, mint rég nem látott barát szavát,

De az éjszaka gúzsba köt - nem engedi elüldözni magát.

Álmatlan éjszakákon, amikor beleolvadsz a csendbe,

Legalább akkor - akkor jussak eszedbe!

Álmatlan éjszakákon, amikor arcodon pihen a Hold,

Visszafordul az idő, hogy láthasd mindazt, ami volt.

Agyadban az emlékek végtelenített szalagja pereg,

Akik elmentek már régen - újra ott lehetnek veled.

Álmatlan éjszakákon, amikor beleolvadsz a csendbe,

Legalább akkor - akkor jussak eszedbe!

Álmatlan éjszakákon, ha csak a magány fogja a kezed,

Nincs kivel megosztani rég elrontott életed,

Megsárgult fényképek néma daccal hevernek körötted,

Sokadik cigarettád sokadszor alszik el melletted.

Álmatlan éjszakákon, amikor beleolvadsz a csendbe,

Legalább akkor - akkor jussak eszedbe!

Álmatlan éjszakákon amikor az álmokról álmodol,

Mint csalóka árnyék szobád falán, te is úgy változol.

Párnád arca ronggyá gyűrve, szomorú váddal néz vissza rád,

Ő az, aki ismeri minden átszenvedett, álmatlan éjszakád.

Álmatlan éjszakákon, amikor beleolvadsz a csendbe,

Legalább akkor - akkor jussak eszedbe



Álmatlan éjszakákon, amikor csend költözik szívedbe,

Adj egy kis helyet - Adj egy kis helyet nekem is benne!



ÁLOM NÉLKÜLI ÉJ

Mielőtt az éjszaka felfalja a hangokat,

még fülembe rakja az utolsó foszlányokat,

az elmúló neszeket,

melyeket eszeget,

mint morzsákat a dolgos hangya.

Elaltat ha akarja.

Vagy éber bámulást hoz.

Napi gondjaimmal felpofoz,

pénzt számoltat,

hibákat olvas

őszülő fejemre -

aztán bedob egy szűkülő verembe.

Aludni kéne már:

de a vár

mely körém épül

nem szépül

sem kívül sem belül,

s a bordáimra ül

egy mindent felkavaró,

gonosz kis manó.

Elhangzott mondataimmal,

sértő szavaimmal

fülemet cibálja,

tetteim bírálja

melyek égetnek, mint a tűz,

s mint a vadat, beleűz



önmagam csapdájába:

egy átalvatlan éjszakába.

Aludni kéne mint a csecsemő,

kinek még nem számít az eljövő,

s nem létezik múlt,

mert amiért nyúlt

hófehér keze,

azt nem bánja a lelkiismerete.

Aludni volna jó:

ha nem hullna rám, mint a hó

elintézetlen dolgok özöne,

megmaradt számlák börtöne,

melyekre az anyagi világ rakott

feltörhetetlen lakatot.

Rám nehezülnek,


