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Versek

 

 
Egy mozdulatlanul mozgó utazásban...

 

 
˝… majd 80 évesen nem értjük, miért is szerettük…˝

 
Erős és szenvedélyes Ő,

olykor gyöngéd, olykor brutális,

visszafogott, féktelen,-

állandó átváltozásra kényszerít,

mely elől menekülni kellene,-

csakhogy leküzdhetetlenül növekszik bennem,-

türelmetlenül várom az estét,-

 
gátlások nélkül kihasznál,

a világ túlsó végére is követtem volna,-

 
nem éri be a hétköznapival…

 
Amit kimond,

maradandó értékű és misztikus,

valahonnan nagyon belülről,



nagyon-nagyon mélyről jövő,-

(bátorító, ostromló, felszabadult, zabolátlan

és kimeríthetetlen egyben…)

 
de egyszerű és átlátható…

 
veszedelmesen okos,

nincs benne felszínes, talmi csillogás,

nem piti kis csaló,

inkáb hiszékenység,

gyermeki engedelmesség,-

szelektál

(embert, érzést olykor…)

és esküszik…

 
karizma árad lényéből,

arcával is beszél…

(… szeretem feszegetni a határaimat,-suttogja…)

 
mindent tudni akartam róla,

tudod, a vágynak nincs kora,-

velem van, nincs tovább!

 
Értem önmagát sokszor háttérbe szorítja,

van jó és rossz oldala,

a lélekelvű eltérés,

a sok megütközés,-



fura melankóliája,

kényelme, bája, unalma

szeretnivaló.

 
Az érzéseket jól tudod,-mondja,

a sok korlátot, a bátorságot,

 
benne van a kettősség,

megszentelt idő ez:

az eszem-iszom, a szeretkezés, a séta,-

a beszélgetés az állatokkal,

(ez is a sajátja…)

a feszültség, a harc,-

 
mégis egymást segítve, haladva,

immár második esztendeje

ősi tapasztalatok útján…

 
egy mozdulatlanul mozgó utazásban…

 

 

 

 

… jön-jön a sokszor képzelt alkalom,-vagy el is jött már?˝(Károlyi Amy)

 



 
Ágyad lakta türelemvirág

 
Mint a hajnal,-

álmomban-éberen

csatangol bennem,-

örök-kék-mindenségem,-

végzet-létem-gondolat,-

mindennapi zsoltár-töredékem,

a vágy láthatatlan pengeként

fölnyítja, hasítja-

könnyűség megváltja…

testünk titkos ösvényein…

 
Bezárja titkait,-

-ágyad lakta-türelemrózsa,

minden éjszaka virágzik bennem,

véle vesződöm,

megtanulhattam lelkét

lassan, hideglelősen ébredek hajnalonta

megint, megint ágyad lakta,-

forró nyomait őrzi bennem,-

lebegő nyugalomba,

vak, metsző idők sodrában,

tündérré lesz, szárnytalan!

 
Szerelmet ringat a mozdulatlanság,

nap nap után visszacsendül a Föld fölött,



testet öltött ritka percben százszor ölelem

(… már veszedelmes…)-bennem,-

Tisztítja tűz, épül az Égig…

 

 

 
Mindég más, mindég más,

sors-jellé változás Ő,-(vagy…)

legtüzesebb csönd,-

égő virrasztás,-

soha véget nem érő önmarcangolás,

távolléted zsugoritja,

meg-nem jöttödig,-

reményt ad lesni az éjszakát váratlan megérkeztedig,

bennem mozdulatlan itt minden,-

mint te, az Örök, Öröm Emberi Talány…

 

 

 

Emlékirat: Örökös Virágzás

 

˝ Már mélyről jövő

szavammal elérlek,

nekem adtad magad önkéntelen…˝

( Daubler )



 

 

 
I.

 
Éber-meleg

súlya, gondja

mára: Emlék…

Közelebb-kapcsolatunk

végtelen gyengéd…

Itt csak messzeség…

Lélegzet volt…

Félig-biztos halál…

 
II.

 
Végtelen, nyílt

tekintete tiszta…

Benne gyógyulok Örökre…

Belefeledkezem,

maradok azonos vele…

Szabad a lét…

 
III.

 
Költemény…



Volt: egyetlen hullám,

emberek közt

lehető legnagyobb,

legnemesebb…

Minden-tenger…

Mára: királyi tetem…

 

 

 
IV.

 
Egyetlen igaz mosolya:

lassú parázs…

Elvesztem benne örökre…

A Teljest kaptam tőle örökbe…

Csupa fény századok óta…

Egészen elragadtatott…

 
V.

 
Kivirágzik

szív-hegyein áhítattal,

őrzi

élet-mindenség…

 
VI.



 
Küzdeni érte jó

forró éjszakában,-

rejtelmesen,

el ne vesszen…

Parázslik,

mennyei titkát tárja elém…

Mára: csillagok, kékség…

Arany készülődés…

 
VII.

 
Létezem benned,

létezel bennem…

Nélküled nem voltam,

s nem leszek…

Nyár-öröm vagy,

meztelen…

Tisztaság-csókja,

tenger moraja

köröttem, bennem…

Szeretlek…

 
VIII.

 
Lelkemnek lelke,

szívem választottja: Te!



Öled szép hasadék,

kegyes,

hamuvá égtem benne…

Örökkön aranyat bont benned


