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(El)szakadás
2008. október 10. 21:19

Az óra mutatója lassan megáll,
már nem hajlik vissza jelenből a múltba,
a szétszakadt idő ezer fojtó keze
az árva csend-esteket végleg köréd fonja.
Életed utolsó felvonása,
hitvány álom-szerepre készül,
egy közönség nélküli színpadon,
hol a rőt fényekben omladozó alkonyat
fanyar ízű csókját hagyja fáradt arcodon.

…s fáj a zuhanás,
hisz már nincs több mibe,
s kiért kapaszkodás,
és csak húz, taszít,
majd magával ránt az ásító szél,
és Isten felé susogja
festetlen, nyárillatú lombok közt,
súlytalanná zsibbadt hangod.
A pókhálóban reszkető emlékek
ráncos rojtszálai megfeszítik
az élethez visszavezető hidat,
de csak fáradt porszemek táncát látod
peregni lábad alatt,
s te tovább vonszolod magadban,
torz testűvé nőtt fájdalmad.

Két hang közt a sercegő szóban
az utolsó szíven ütő sikolyban,
tán még meghallod a hídon állva
az érted küzdő arctalanná vedlett múltat,
de túlélve őket, s minden gondolatukat,
beleveted magad a mélybe,
hol a világra zuhanó árnyékod rajzait,
a könnyeket síró hajnali harmat
végleg elmossa ...

s már nincs visszaút a hídról,
a pókháló finom metszéssel kettészakad,
s te ott maradsz valahol a túlparton,
mint egy ki nem mondott,
mint egy soha meg nem született,
árvára zsugorodott gondolat…



Megőrizlek magamnak
2008. október 16. 17:44

Éji szirének hívogató dalára,
táncolva süllyednek el,
az estben megfáradt csillagok.
Hajnalcsíkokat hasít a bíborég,
réseket feszít a zajtalan világra,
a fény némán ömlik arcunkra,
levetkőzik a csend bennünk,
s ruhátlan kúszik szét körülöttünk…

…csak az ujjam érint testeden…

Ebben a halk forgású nászban,
álmaim illata válladon lélegzik,
szorító akaratom nem enged mellőled.
Hisz’ én játszani vágyom veled még
mezítelen boldogölelést,
széppé olvadó eggyé tartozást.
Ismerni akarom minden rejtett titkodat,
hallani a bennakadó sóhajok
felszakadó, majd halkuló lüktetését…

…ahogy ujjam érint lassan testeden…

Lélegzetedhez csitulva gömbölyödöm,
s apró lángokat simogatok ki bőrödből,
szelíd rezgésekkel szemed vezeti kezem,
és a szenvedélyek ringató lélektáncában,
a szűzfehér arccal ébredő mában
megpihenve virrasztok érted.
Íriszem rejtett mélyébe bújtatlak,
hogy megőrizzelek magamnak …

… hangnak, csendnek, fénynek,
a most, és mindörökkének...



Hajnali villanások
2008. október 24. 11:40

Hajnal firkálja az álmos falakat,
sóhajokból imbolygó szavakat dobál
a világ peremére, zuhanásra készen.
Csak ezek a fáradt emlékek ne lennének,
csak egy pillanatra elmúlna már
ez a hangos zakatolás szívemben,
hisz üvölt így is a világ,
zajt a zajra hord,
majd némán gyászt temet.

Tétlen omlanak össze mögöttem a percek,
fáradhatatlanul kutatlak még mindig,
hogy kiírjalak végre magamból,
mint egy utolsó pillanatot,
mikor tested az Isten földre hajította.

De hiába a hiányszavak,
számra konok csend tapad.
Ujjaim dermedten zsibbadnak a hintán,
várlak, de te nem állsz mögöttem,
és én már soha nem láthatom, mit rejtenek
az üveghegyeken túli Óperenciák.

A reményt az idő rég felfalta bennem,
s csak a hajnal firkálgat néha még
a színtelen, csupasz falakra,
ahol gyermekednek szült anyám,
s rólad csak fércelt szakadásokat álmodok már.



Nélküled évek
2008. november 1. 21:04

Szavakat kiáltottál, s eltévedtél a világban,
majd megpihenve, eltemetted bennem
némán önmagad.
Most újból itt vagyok nálad,
s már nem számolom az éveket,
hányszor ébresztettem fel
föld alá mélyült fáradt álmaidat,
hogy lásd a hajnal szórt fényét,
ahogy az apró dombok mögé rejti
dúdoló szentek halk magányát.

Temetni jöttem ma hozzád Apám,
egy újabb nélküled évet temetni,
de már nem dobom le keresztedről
az idő elszáradt vadhajtásait,
csak egy ölelésnyi sóhajért melléd guggol
feloldozatlan csendem.
Álmaim varjak szárnyaira feszülnek,
torkomból szakítják fel a könnyeket,
a gyertyák fényei a pillanatot ölelik,
mint messzi költözött holtváros lámpái.

De te már nem hallod a csendet sem,
földre hajló kereszted nehéz árnyékától,
és én ismét nélküled maradok,
ebben a fekete hangú estében
árvaünneplőbe öltözött,
hontalan lelkű gyermekedként.



Ringató csend
2008. november 23. 22:09

Csendhez szédülő estfényben
lelked velem álmodik ezeregy éjt,
tested értem ébred,
létezésed bennem holtomiglan
szerelmet szül.

Legyél ma este a csend íze,
és várd eléd-érkezésem,
hogy rejtett utakon rád találva,
finom gondolatok paráznaságával
bújjak el levetkőzve benned.
Szeretve szeress,
szaggasd le rólam az álmok
sűrűre szőtt kékruháját,
öltöztess fel isten hímezte
ártatlan mezítelenséggel.

Csendszavak szakadnak fel,
szirmait tépi ajkamra a vágy.
Hagyd felfedeznem bujaságommal
a lángszínű örvények szédületét,
hogy ronggyá dúljuk csókjainkkal
a körénk feszülő szelíd estét.
Engedd, hogy éhes testem
sóhajtva kússzon át rajtad,
őrizd vigyázva tomboló lelkem,
ringató öled fészkében.

A lágyhullámok éji felszínén kúszunk,
életfogytig ölelő szerelembe
zuhanva visszakapaszkodunk.
Szemhéjad alá csitulva,
az álomvilág peremén lebegve,
testünket lassan betakarja
a hajnal gyönyörbe ágyazott csendje.



Lombtalanul
2008. december 2. 20:25

Estéid álnokul rohantak,
tolvaj volt minden nappalod,
szép-csendeket rekesztett ki
a rút jelen hitvány ölelése.
Kiszáradt medrű életedben
könnyű lettél, mint egy gondolat,
s némán tűrted, ahogy rád találva
keresztre feszít egy álombéli isten.

Falakat építettél, bezártál ajtót, ablakot,
ágyadban sajdultak bukott lelkű angyalok.
Istent hinni akartad fent a mennyek közt,
de imáid esélytelenül zuhantak vissza,
a nyirkos testű földre,
hol sóhajnyi álmaid végleg ledobtad,
s hozzájuk zsugorodtál mezítelen testtel.

Látod, az élet itt lenn tovább lélegzik,
ölel, taszít, majd magához húz,
de néha könyörtelen játszik velem,
mikor fáradt csendű álmaimban,
jeltelen sírodhoz térdepelve
eleven, melléd temeti lelkem.

Tudom, neked már nincsenek forró nyarak,
és az ősz sem zizeg lábad alatt,
hisz hosszú telek alá rejtett előlem a világ.
De ígérem, ha majd egyszer
felnövök hozzád az égig,
nálad kéktavasszá álmodom,
a bennem most némán haldokló,
szűz-fehérbe öltözött
lombtalan lelkű nélküled-reggeleket.



Szavak
2008. december 6. 23:17

Magadra aggattad az összes kincsed,
bőröndödbe ócska holmiként
a tegnapok álmait gyűrted.
Kabátod összehúztad,
felhőkig nyújtóztak melletted a fák,
önmagad ölelve léptél árnyékukon át.
Lelked romjain tenyerelve
a benned fogant remény,
konok akaratod vajúdása lett.


