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Fényben fürödve
 

Az éj többé nem veti ki árnyát,

Nem simogat éj sötéttel, nem vár rád,

Fényben fürödve éled majd életed,

És kedvesed karjaiban újra megpihensz.

 

Élni kell, és a szavakat szentelve dicsőíteni,

Mikor rólad áradoz, nem kell ébredni.

Ébredni többé nem kell, hisz mit megélsz

Nem álom hát, nézz rá, s ne félj.

 

Együtt örökké, fényben fürödve,

Élni, élni, Napként tündökölve.

Nézz csak fel rá, ha kísért egy árny,

Ő az ágyad mellett virraszt, s vár reád.

 

Solt, 2012. augusztus 28.



Vágyódás
 

El kellene indulni,

Talán erre késztet szívem vágya is,

Valami mégis ideköt,

Talán emlékeim háza is.

 

Nem tudom, nem tudok én már semmit,

Csak azt, hogy el kellene innen menni,

De van mindig valami,

Valami néha, valami felőrlő, valami néma.

 



Miért nem engedsz el innen?
Miért nem engedsz elszállni,

Messzi tájakat újra látni?

S ki vagy te egyáltalán?

 

Lelkemben ül valami furcsa,

Néma vágyódás.

El kell innen menni, értsd meg most,

De miért kell itt maradnom, édes drága hon?

 

El kell indulni, várnak új csodák,

De az emlékeket itt hagyni még nagyon fáj.

Talán el kell még indulni, de itt lehet még maradni,

Tudom, van, mi ideköt, mi itt még reám vár.

 

Solt, 2012. augusztus 28.



Vártam…
 

Azt hittem, egy nap majd felém szárnyalsz,

Azt mondod, semmi nem fáj majd,

S azt hittem, eljön majd a perc,

Mikor minden beteljesülhet,

Mikor majd büszke lehetsz rám,

Mikor semmi nem fáj már,

S veled lehetek,

És nem lesz semmi kísértet.

 

Most itt vagyok,

Könyvemet végre majd kezemben tartom,

De nem tudom, mit is kezdhetnék,

Így is elvisz a szél.

 

Nélküled létezem.

Elvisz a félelem,

Oly messzire elrepít,

És édes szavad sohasem hív.

 

Annyit vártam rá,

Hogy egy kedves pillanatban majd,

Két karod átölel,

S soha többé nem enged el,

De nem vagyok méltó rá,

A hiányod bármennyire is fáj...

 



Solt, 2012. augusztus 28.



El kell tévedni
 

Nem tudom, mit szánt nekem a Sors,

Mit gondolt, mikor az életbe dobott,

De most azt érzem, el kell tévedni,

Pedig az életet még csak most kezdem ízlelni.

 

El kell tévedni, s tán így kell szerelmesnek lenni,

Csak nézni, s megtenni a lépéseket, csak menni, menni.

Nem tudom, mi értelme ennek, s minek kell a téves út,

Minek kell, ha tudhatom, minden út a végtelenbe fut?

 

Mégis azt mondom, a Sors vezet,

S ha majd én nem válaszolok, a szívem felel neked.

El kell tévedni, s tán most is téves utakon járok,

De míg két karod édesen átölel, sohasem fázok.

 

Solt, 2012. augusztus 29.



Féltem őt
 

Bármi rágalmat szórhatsz rám,

S romba döntheted életem fényleni kívánó várát,

Én mégis azt mondom féltem őt,

Rejteném bármikor kíváncsi, de vak szemek elől.

 

Nem akarom, hogy élete zord legyen,

Hogy mellette senki ne legyen,

És nem akarom, hogy sodorja vad ár,

Oda, hol rá senki nem talál.

 

Féltem őt az árnyaktól, mik lesnek minden fa alól,

És féltem őt mindentől, mi nem színes, fakó

Zöld ördögök lesnek széjjel,

Széttépik az álmokat vakufénnyel,

És az életet egy perc alatt tépik szét,

Hogy ne féltsem őt, arra ne kérj!

 

Solt, 2012. augusztus 29.



Lezárás
 

Le kell egyszer zárni mindent,

Az örökkévalóság álomport nem hinthet,

Mikor már érzi mindkét én,

Nincs már menthető, egészséges fél.

 

Itt a vég,

Az enyhe halovány bőr most fél,

Mert a tövis jobban szúrhat,

Mint rózsa mámoros illata szállhat.

 

Az álmokban hittél, hitted, hogy valóra válhat,

Hitted, hogy a rózsa illata még mindig szállhat,

S a tövis nem éget, nem szúr,

De a hegedűn elpattant egy húr.

S a lezárás a fő, a lezárás az úr.

 

Solt, 2012. augusztus 29.



Megismersz végre
 

Annyi éjen erre vágytam már!

Átöleltem a musical párnát,

Ez öntötte belém a lelket,

S az, hogy macim lelke minden éjjel vár.

 

Most talán megismersz hát,

S a mosolyom rád vár,

Hiszen hidd te is már,

Nem létezik, fal mi elválaszthat már.

 

Apa, végre megismersz!

Szívem hangod hallatára ezerszer úgy ver,

S nem fél, hogy elvisz a szél,

Hisz, kit szeret, az benne él!

 

Solt, 2012. augusztus 29.



Szakításon túl
 

Egyszer minden kihűl, egyszer mindennek vége,

Egyszer úgyis úgy döntünk, el kell menni végleg.

Ennek most jött el az ideje, suttogok félve,

Elmegyek most, elmegyek, de tényleg.

 

Nem fogok már tovább játszani, maradok még,

Mert hol kézben kéz, ott nincs elég,


