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A festő
Micsoda szép festmény

De hogyan születik a kép?

Talán hírtelen jött gondolat

Mely a vásznon megmarad?

 

Lehet hírtelen gondolat

Egy elkapott röpke pillanat

De lehet megfontolt képzelet

Kusza vonalak, rajzolt képletek

 

A festékek csodás színei

Mind a festők üzenetei

Vonalak, ábrák, cirádák,

Láttatják a festő világát

 

Minden festmény mást mutat

Más tájakhoz más utat

Minden megvalósul a festő vásznán

S mi szívét, lelkét látjuk alkotásán
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„ A” gordonka művész
Negyven éve cipelte kenyerét

Eljátszotta mit karmestere kért

Csendben beült a hátsó sorba

Öreg hangszerét behangolta

 

A vonók föl alá repkedtek

Ütemesen szálltak egyre

Néha egy trombita harsogott

A nagybőgő hangja brummogott

 

És jött a morajló tenger

Villámlás, viharos széllel

Csattogás, dobolás, sikítás

Egy kis mozdonyzakatolás

 

Madarak csiripelnek

A kották énekelnek

Strauss, Mozart, Wagner,

Hallod? Érted? Sír a lelkem

 

A közönség felállva tapsol

Ütemesen szól a vastaps

Újrázik és újrázik újra

Várják a ráadást izgulva

 

Nincs ráadás, meghajolnak újra



Gordonka művész rohanna haza

Vágyik a csendre, nyugalomra

És egy jó pohár fehér borra

 

Szétcincálta idegeit

A csellójának húrjai

Pengetése idegszálat

Tépi apró darabokra

 

Feszült figyelem napról, napra

A szívet, lelket marcangolja

Húzza, vonja feszes húrja

Az idegek megrontója

 

 

Már csitul tenger moraja

Nem siet a zenekarba

Cselló nem hagyja nyugodni

Mindig újra elő kell venni

 

 

 

 

Nincs tomboló közönség

Már csak magának játszik

Megszokott idegmunka

Itt is újra közrejátszik

 



Fehér hajú gordonkás

A frakkját félretette

Hogy nincs a zenekarban

Senki észre sem vette
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A Hold
Aludni ment a napsugár

elfáradt, hisz öreg már

most átveszi helyét a Hold

ő majd világítani fog

 

telehold kandikál, a hegy mögül

lassan kúszik, ki a felhők közül

hideg fényű csillagok ragyognak

a hideg Hold nekik randevút ad

 

Dunában meglátja, kerek képét

riadtan nézi, telihold létét

ily kövéren nem lehet randizni

Tüstént nekilát fogyókúrázni

Másnap már félhold az alakja

igaz sötétebb lett az égboltja

szegény vándor keresi, csillagját

az megmutatja neki útját

 

már csak fénylő kifliként látszik

a csillagokkal jókat játszik

majd teliholddá hízik újra

szégyenében felhők közé bújva

 

elvonul a sötét felhők között

fölkelti a napot és üdvözli őt



aztán átmegy másik földtekére

ott is újra lefogy a felére
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Kislány
Kislány lehajtott fejjel állt

Szégyellte a soványságát

Csúfolták és kinevették

Gúnyolták sovány kis testét

 

Véznaság kis cingár mondták

Nem látták bánatos arcát

Csúfolták vékonyka lábát

Nem látták szép arcocskáját

 

Nem látták tiszta szép lelkét

Mely sírt, hogy őt is szeressék


