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„Magam gyötrődöm izzón a sötétben,
Midőn a földet elhagyá a nap,

Másoknak élv, nekem bánat marad,
S borulva a Földre búsolok az éjben”

Michelangelo



Kisgyermekek álma
Milyen jó is izgatottan kilesni az ablakon

Várni valamire, izgulva a pillanaton

Minden új, fényes, minden nagyszerű

Egyszer majd sárga emlék lesz, tovatűnő

 

Milyen jó az életet egyszerűen látni

Önfeledten labda után szaladgálni

Színpompás minden, de kár, hogy elmúlik

Öregedő fejjel mindez oly butusnak látszik

 

Milyen jó parányi problémákon rágódni

Egykor kicsi testemmel mindent nagynak látni

Hatalmasnak látni, majd bátran legyőzni

Kis harcaimat szent titokként őrizni

 

(2004)

 



Gondolatok a színházról
Ülök a sötét és kihalt nézőtéren,

Othello, Romeo… hazamentek mind

Itt hagyták nekem tragédiájukat,

Ej, rajongva kesereg a magány!

És Don Juan, a nagy vagány

Sem tör szíveket ezen az éjszakán.

S örvend a színész a dohos maskarán

Így folytatja a hatalmasok játékát

A sötét deszkapallón most tényleg nincs tovább

Csak a színpad szelleme szaggatja szitárját,

S én átélhetem újra az óriások bánatát.

S nini! Ophelia újra halhat megint

Júlia arcát áztathatják könnyei

Papagena lelkendezve keresheti a kedvest

És itt most tényleg galambok ülnek a verebekhez!

Minden éjen más életét élheti a színész

Csak a nagyérdemű, a taps, az, amit áhít

Nem számít, hogy éhes, fáradt, hogy a szíve megszakad,

Ő csak más bőrébe bújva mulattatva mulat.

Bohém egy élet, elhasználja az embert

De semmi se számít, csak ez az este,

Csak a pillanat, amikor a nép ráadást kér

Láthatod az arcán, csak most, és csak ezért él.



Fekete madár
Az alkonyati csendben valaki jár

Aprókat neszez; nagy fekete madár
Merre visz sorsom, ő tudja már

Sokat méláz, majd így szól: KÁR!

Kár, vagy nem kár, így marad most már
Nem bánok semmit se’, tudd meg hát madár

Légy bár elegáns, sajnálatod hitvány
Nem rémítesz többé fekete madár

Leszállt az este, s te hiába jöttél hát
 Ha mennem is kell, tőlem nem hallhatsz mást

Minden így van jól, hát ne is várj tovább,
Viheted a lelkem nagy fekete madár.

Eljött az éjjel, mégis mire vársz?

Indulhatunk, mögöttem az üres ház
Miért néznék vissza, mond meg hát!

Kincseim magamban hordom, fekete madár

Pirkad az ég induljunk már!
Nem tudod, mióta várok itt rád

Nem kell a könnyed óriás madár
Nevetek, hisz’ tudom semmi sem vár

Már
Induljunk el hát

És ne mondd, hogy: KÁR
Szerettem itt lenni fekete madár

(2005, 2010)



Fekete madár (szénrajz)



Jó gondolat
Ez a kedves mosoly oly sokat ad,

Mohón lesem arcod fürtjeid alatt
Csak ülök, s nézlek, s arra gondolok,

Hogy tudnám megköszönni
E sok jó gondolatot,

Mit e pirinyó csoda a lelkembe lopott,
Hogy minden lélegzetem ünnepli a napot

S, ha bármi fáj, és minden sivár
 Csak lehunyom szemem,

S Valentin-nap az egész világ

S kacagni tudok hamarosan ismét,
Borongós fellegek tűnjetek el innét!

Már látom a kócost, ahogy felém szalad,
Szép kezében tartva mosolyomat,

Mert ő mindig csak ad
Ez egy ilyen kaland



Ablakomon át
Alszik most a világ, itt a hó

Súlyát nyögi az elvetett mag

Talpam alatt roppanó

Fehér lett a világ, s jéghideg,

Mint az őt kémlelő tekintet.

Rüggyel együtt fagy meg a szív,
Énekes madárka vacogva hallgat,

 Melegségre vágyik minden, ami él
Téltemető táncát, ha járja a Farsang
Örömet lop a néma, dermedt tájba

Kandallómból ki-kipattanó tűz,
Ez jelenti most a vigaszt

Jajongása sok bút elűz
Csak én vagyok itt, s a tél odakint

Múló álom, félelmes, gyermeki

(2011.01.23)



Képzeletbeli
Kit teremtettem, itt jön velem,

Múzsám nekem,
Szeret engem,

Ha nem kell már,
Hát elengedem.

Nem orrol meg, megért engem,
Csak Ő kell nekem,
Csak Őt szeretem.

S ha rossz lesz hozzám...
De miért is lenne?

Hisz` nem is így lett megteremtve

(2010.12.05)



Farsang
Kezdődjék a karnevál,

Színpompás maszkabál,
Tél hidegét messze űző,

Sötét éjeket felejtő

Titkos csókot most jó lopni
A maszk alatt nem látja senki

A sok pár egymásra talál,
Farsang-hétfő, eskütevő

Január-február, csupa bók
Csupa báj, kacag a nép

S a sok hagyomány,
Ezer színnel kacsint rám

Megannyi szín, édes illat
Táncol mind a sok bohém

Ropjuk hát, áll a bál
Álmokból szőtt maskarán

Tündérek hagyatékán
Démont űző játékán

Bujaság hajlékán
Farsangnak hónapján



Hó-hahó!
Lépted surran,

Nyomok a hóban,
Állok ablakomban,

Kicsi szívem dobban.

Feldíszítettem a lelkem.
Rendes voltam egész évben.
Most a csendet fürkészem,

 Békés-Szent ez az est!

Alma, dió, mákos bejgli
Roskadozik tányéron,

Vendégemet én így várom,
Hálás szívvel kínálom!

Ágyba bújok,
Várakozok.

Mikor jössz Télapó?
Egy kicsi lány itt olyan jó!

Elnyom most az álom
S felébredvén látom,

Itt voltál Télapó,
Hallom még: Hó-Hahó!


