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A csend börtönében
 

A csend börtönében vergődik a lélek

Némán, sikoltanék, de nem merek, félek

Az ég azúrkékjét vágyakozva nézem

Visszatérni hozzá képes lennék, érzem

 

Elsodort a véletlen, éretlen, mint a szél

S az életben kéretlen lett a veszteség

Mindez egy pillanat, vagy tovább tart majd?

Fáradt, fakó arcom így mégsem maradhat

 

Kell, hogy legyen remény, mely kísér az úton

Magához ölel s nem rágódik a múlton

Törékeny szépségével kápráztat el, nézem

 

S bár örülök neki, tetteit nem értem

Könnyeimet látom, s a végtelen közönyt,

Mely szánakozva néz rám, aztán elsöpör

 

 

 

 



A csend falat emelt
 

A csend falat emelt ablakom alatt

Ettől izgalmas lett a tespedt város

Kinézek: látom sötét kontúrjait

Lomha barna árnyék andalog: charme-os

 

Lassú pillanatok káprázata játszik

Rémalakot ölthetnek a nyitott kapuk

Kitágult pupillák borzongással nézik,

Miként marják lelkük kíméletlen satuk

 

Már éjfél is elmúlt, fáradt a világ

Megáll az idő, úgy döntött, ma kivár

Alvó szelleme megfáradt óriás

 

Ajtók mögé zárt merengő látomás

Mely ha nem is önként, de magába fordul

Reggelig pihen, elidegenítve, zordul

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



A fák lomha lombjai
 

A fák lomha lombjai hajladoznak a szélben

Tán elszunnyad végre a természet reggelig

Esőszemek peregnek szokás szerint a földre

S hajbókoló árnyalakokkal az utca megtelik

 

Már hosszú ideje sétálok a parkban

Cipőmet besározta rég a latyakos talaj

Mint lelkem a gyötrelem, s merengek rajta

Mért nem vettem számba, itt bizony baj van

 

Kit annyira szerettem, már elfordult tőlem

Ajkáról hirtelen eltűnt a kedves mosoly

Mintha már egészen másvalakié lenne

 

Arca sápadt, szomorú, igencsak komoly

Lassú, nehézkes lépteim űzik tova a csendet

E nyomasztó gyötrelmet, és a lelkem szenved

 

 

 



A gyanú
 

A gyanú szunnyadó parazsa

Ott lappang minden hamu alatt

Könnyen lángra lobbanthatja

Azt, ki hiába emel elé falat

 

Még túl erős a gyengesége

Ahhoz, hogy felismerhesse

A veszélyt az egymásra halmozott

Konok tagadások között

 

Mily áldott az a gyengeség

Mely nem kíván határozottságot

Csak megőrizné az otthon melegét

 

Nem tudva, nem akarva irányítani

Kezéből kiesett, kimerült sorsát

Melyből erőt s hitet tudna meríteni

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



A hűvös kéz
 

A hűvös kéz, mely megérinti

Baráti, egyben személytelen

Csak ketten vannak a szobában

Szerelmük mégis reménytelen

 

A szokások sokkal erősebbek

Minden ósdi tilalomnál

Így nem kell többé szégyellniük

Érzelmeiket minden találkozásnál

 

Szemben állnak, egymáshoz közel

Ők az érinthetetlen kapcsolat

Várnak anélkül, hogy megvallanák

 

Béklyóba zárt üres sorsukat

A hallgatás szépségében járnak

Féltik mozdulatlanságukat

 

 

 



A közelgő őszben
 

A közeledő őszben eleredt hirtelen esőtől

Méla szomorúság költözött szívembe

A fekete éjszaka fényes szemeiből

Fásult közönyösség mered hitemre

 

Az ég pereméről szakadozik a pirkadat

A varrás mentén reped, hasad tovább

Visszhangzó köveken mozdul meg az élet

Friss fürgesége hazudtolja meg korát

 

Népek tolakodnak elő féltett zugaikból

Miközben felhők borítják be az eget

Mintha pára szállna az éj gőzkamráiból

S én félek attól, hogy végleg eltemet

 

Felettem az idő pereg nyomtalanul

A sors kereke fordul számolatlanul

 

 

 

 

 

 

 

 


