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FÁRADT VALLOMÁS
Egy kicsit elzsibbadtam este,
a kutya nálam aludt, s a teste

kissé nehéz volt, ahogy elnyúlt a lábamon.
Most eltöprengek az álmomon,

melyben megint meghaltam, és félek,
nem visz rá a lélek, hogy éljek,
és végigcsináljak egy új napot.

Lassan tíz óra, de nem láttam a Napot még.
Hideg van, de belül valami ég,

és azt hiszem ez már a vég,
ugyanúgy szeretlek, mint rég. /2001. 11. 16./

 



HÁROM NAP RIOBA'
Rioba' voltunk az idén nyáron,

s ha hiszed, ha nem, épp az imént három
perccel múlt fél napja annak,

hogy nekivágtunk a nagy kalandnak.
Krisztus - szobor, Cukorsüveg- hegy,

tengerpart, meg miegymás.
Mi egymás mellett feküdtünk szorosan,

s a hosszú úttól kissé porosan,
majd mámoros félálomba hullva

egymáséi lettünk, úgy öt perc múlva.
S a bódító éjszaka további részében

nem maradt egyetlen normális észérvem
 arra nézve, hogy balra nézve

miért látom azt a rózsaszín foltot,
ami öt perce - esküszöm - még nem volt ott.

A másnapon baljós sejtelem érződött,
mikor egy helybéli fickó megsértődött azon,

hogy képébe vágtam: "Öntelt fazon".
És utolsó nap már nem fájt a helye

az orrnyergemen, ahol a feje
találkozott az arcommal,

megint magam maradtam a harcommal,
de bármi történt szívesen emlékszem arra

az éjszakára, és a tengerpartra. /2002. 08. 17./

 

 



JÓ ÉJSZAKÁT
Fekete selymet sző az est,

s az Álommanó nem lesz rest.
Álomport hint szemedre

varázsigét rebegve:
"Álompor és éjnek selyme

szálljatok e két szép szemre!
Vetítsetek benne képet,
rózsaszínűt, álomszépet!
Ragyogjon a mosolyán át.

Aludj! Aludj! Jó éjszakát!" /2003. 01. 26./

 



PIHEKÖNNYŰ
Elnézem a hajad, ahogyan fújja a szél.

A Napsugár is lágyabb, mikor az arcodhoz ér.
A szemed most is olyan, akár a Szentírás,

mindig igazat mond, segít, hogy mindent láss.

Pár másodperc csak, és továbbmész,
nincs okod semmi, hogy visszanézz.
Egy pihekönnyű mosoly az ajkadon.

Emlékbe még ezt elrakom.

Újra láthattalak, s nekem ez ajándék.
Szívedben nincs helyem. Mi többet várhatnék?

A pihekönnyű mosoly marad majd itt velem,
s egy árva kis Napsugár ragyog a két szemeden. /2003. 07. 19./

 



ASZFALTRÓZSÁK
 

Könnyekből – könyvekből,

kövekből – csövekből,

bánatból – mosolyból,

tréfásból, s komolyból

nyílnak.

 

Tavasztól őszig,

egy nyáron át, télig.

Esőben – hóban,

rosszban és jóban

virulnak.

 

Utcákból – terekből,

a két szép szemedből.

Otthonból – idegenből,

zord téli hidegekből

nyílnak.

 

Egy óráig – egy hétig,

egy hónapig – egy évig.

Az idők végéig?

Míg el nem felejtik,

virulnak.

 

Homokból – jó földből,



napfényből – esőből,

szerelmes érzésből,

csendes szívvérzésből.

Belőled születtek,

 

s hirdetnek mindennek.

Hinti mind Feléd

keserű mézcsókját.

Gondolatvirágaim,

az aszfaltrózsák. /2003.09.05-06/

 



FALFIRKA
 

Amíg Ti tengerpartra mentek,

addig én tönkre.

Lehet, hogy így marad ez

most már mindörökre.

Míg Ti harcoltok egy álomért,

én csendben feladom.

Összefirkált vagonok

a pályaudvaron.

 

Amíg Ti kézen fogva jártok,

az én kezem zsebbe’.

Nagyon bele lehet

fáradni ám ebbe.

Míg Ti egymáshoz bújtok,

én egy kis dalra gyújtok.

Nem zavarnék, inkább

csendben elhúzok. /2003.10.06./

 

 



KÉTSZER NÉGYES
 

Tenyerem kérges,

az almám férges,

s eredete kétes.

Ki lehet a vétkes?

 

Helyzetem rémes,

mint, kin átrohant egy ménes.

De rózsám csókja édes.

Nem is vagyok mérges. /2003.11.27./

 

 



TÜNDI
 

Túl nagy zajban

Üres dallam,

Nagyon kéne már a csend.

Didergő kis hóvirág

Idegen idebenn. /2003.12.19./

 

 



SZÓVÁR
 

Gondolatokból égetett

szavakat rakok egymásra,

mik szorgos téglákként

alkotnak

hosszú mondatfalakat.

 

Vagy elsöpri Őket

a jövendő,

vagy szilárdan megállanak. /2004.01.11./

 

 



HAJNAL
 

Nevetsz rám,

és a két kezed

bársony bilincsként

rám teszed,

és a csókod olyan lágy,

hogy szinte fáj.

 

Megszűnik minden,

nincs fájdalom,

csak fejed nyugszik

a vállamon,

és tükre mindjobban

lelkedbe zár.

 

Gyönyörű, ahogy

a Nap felkel,

de én gyűlölöm,

mert a reggel

arany vasmarokkal

szakít el ajkadról.

 

Nincs többé

bársony bilincs,

nincs édes csók,

mert semmi sincs,



mikor utánad vágyva

ébredek álmomból. /2004.03.25./

 


