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„Az égi csillag nyolcvan nyarat látott, amit
napsütésben taposott a lábom.” Igen, nyolcvan
évet. Ez a kis könyv - amely sorrendben a 22.
verskötetem ezt a nyolcvan évet köszönti.
80 év alatt sokféle élmény éri az embert és hogy
azokból mi válik mondandóvá, mi formálódik
verssé, sok mindentől függ: elsősorban az
élmények erejétől, hőfokától és drámaiságától,
mert a legmélyebb érzések mögött is drámai
szálak, sóhajok feszülnek vagy rejlenek. Ezért egy
kötet által sugallt életérzés, élményvilág nem
mindig azonos az adott kor publikált közérzetével.
A költőt ugyanis egy-egy megrázó esemény
mélyebben érinthet és tovább is élhet benne, mint
ahogy azt környezete átéli. Ezért a különböző
időszakokban írt kötetek sora ad teljesebb képet a
szerző világlátásáról. Bizonyos értelemben ez a
magyarázata a verskötetek eltérő hangulatának,
témavilágának és annak is, hogy ebben a kötetben
több az elmúlással, a társadalmi feszültségekkel, a
világra leselkedő veszélyekkel foglalkozó vers,
mint a 10 évvel ezelőttiben. De azért remélem,
hogy a versekben megfogalmazott élmények
többsége találkozik majd a versolvasók
érdeklődésével.
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Ember vagy…
Ember vagy és teremts álmot,
rozsdaszemből új világot,
kösd a kévét búzaszálból,
a hajnali napsugárból
Adjál csókot, hogyha kérnek,
két marokkal a reménynek,
szerelmednek és az égnek
és a messze szálló szélnek
Kössél görcsöt, bátorságot,
hátra szaltót a fűszálon,
formázz téglát és cserepet,
fehér csíkot az egeken
Írjál szárnyaló sorokat,
szűz szavakra dallamokat,
fesd pirosra a kék eget,
a bárányba bújt felleget
Fújd a füstöt pipaszáron,
sütkérezz a délibábon,
verd a jeget szőlő száron,
csillagon és holdsugáron
Mindegy az, hogy mibe vágod,
csak virág nyíljon fent az ágon
és emberként éld meg álmod
földön, vízen és a fákon
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Nem is tudom, hol keressem
Nem is tudom, hol keressem
ami elszállt régen,
ami hajdan ott virított
a tarka színű réten,
ami fényt és csókot adott
a fürge szárnyú szélnek
s ami ölben vitt bennünket
a mesebeli égre.
Repültünk és szálltunk,
tündérekkel háltunk
és a csillagok fényében
a holnapot vártuk.
Öleltük a reggelt,
a fát, a fényt, a tengert
és vittük magunkkal
a teremtő embert
Nem is tudom, hol keressem
helyem a világban,
mit csináljak, merre nézzek,
hogy valamit lássak,
hogy bőrömön érezzem
a tavaszi szellőt
és követni tudjam
a fölszálló felhőt,
hogy nap, mint nap érezzem
az élet erejét
és markomban szorítsam
a teremtés gyönyörét,
hogy higgyek a szélnek,
a rám kacsintó fénynek
és hátam mögé dobjam
a sötétedő évet
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Fiatal koromban
Fiatal koromban
mi mindent csináltam,
szinte minden szakmát
sorra kipróbáltam.
Raktam a téglát
mesterek kezébe
s másztam a házak
csúszós tetejébe.
Szedtem a markot
fénylő nap tüzében
s nyeltem a pévát
a por tengerében.
Galambot etettem,
szőlőhegyen háltam
s a répaföldeken
kis nyúlra vadásztam.
Túrtam a tuskót
akác erdejében
és vágtam a gallyat
hulló hó ölébe.
Vertem a vasat,
mint vihar a véget
s kúsztam a mozdony
füstös belsejében.
Szántottam, vetettem,
bejártam a határt
és a csillagok közt
kerestem a hazát.
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Nem tudlak feledni
Édesanyámnak
Nem tudlak feledni,
bár múlnak az évek
s egyre messzebb vannak
a fájó emlékek
De te itt vagy velem,
el se mentél tőlem
s arcomra öntöd
a hajnali könnyet
Szavakkal ölelsz át,
csókolod a lelkem,
fénylő napsugárral
köszöntöd a reggelt
Ott lépkedsz mögöttem,
mint őrző angyalom
és gyertyákat gyújtasz
a sötét csillagon
Meséket mondasz,
ha félek egyedül,
ha a nap sugara
esténként elmerül
Olyan jó így veled
ballagni, búsulni
s az öröm álmában
öledbe borulni
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Nem könnyű most partra szállni
Nem könnyű most partra szállni,
napsugárból sorsot vágni,
följutni a domboldalra,
messze tűnő csillagokra,
eltépdesni minden láncot,
ami múltba visszarántott,
ami fájdalmakhoz kötött
és a szívben sebet ütött
Nem könnyű most partra szállni,
napsugárból sorsot vágni,
új tájakon álmodozni,
szavak színét újragyúrni,
feledni azt, ami szép volt,
ami csók a szívünkben volt,
amit kézzel kőre raktunk,
amit kőből kőbe fogtunk
Nem könnyű most partra szállni,
napsugárból sorsot vágni,
mikor még a vágy sem tiszta
és az utat hínár futja,
amikor az égi fényben
vihar szaggatja a szépet,
amikor az öreg fákon
lányok sírnak letört ágon
Nem könnyű most partra szállni,
napsugárból sorsot vágni,
hinni azt, mit sosem láttunk,
amit égen nem találtunk,
hinni a jó, a szép szavaknak,
a félre vert harangoknak,
hinni annak, akit tépnek,
mit meséből elmesélnek
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Ott lebegsz a nyári fényben
Ott lebegsz a nyári fényben
az ismeretlen csónakon
s elmerengsz a furcsa csendben,
mint a fáradt alkonyon
Nem tudod, hogy milyen lesz
a rózsaszínű csillagon,
de lelkedben mocorognak
a kíváncsi angyalok
Aztán mikor felzeng az ég
és sikoly sír a sírokon,
zápor önti el a lelked
s meghal a vágy az ajkadon
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Együtt járunk mi már régen
Együtt járunk mi már régen
és kéz a kézben ballagunk,
simogatjuk a lágy szellőt
és halkan, csendben dúdolunk
Szívünkben a szép szerelem
reménykedő hangja szól
és a fénylő napsugárból
hull felénk az édes csók
A csendes este karjaiban
szép napokról álmodunk
és ott fent a sötét égen
a csillagokat számoljuk
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Életemben, óh istenem
Életemben, óh istenem,
de sok hajnalt láttam
s a holdsugár fényében
hányszor vertem sátrat,
hányszor voltam a csillagon
csókos csábítással
s csaltam meg a felhőt
fénylő napsugárral
Hányszor voltam fent az égen
s kerestem a szépet,
kerestem a szerelmet
a csillagok tüzében.
De vágyakozva sem loptam
s nem téptem az álmot,
csak az isten csókjával
öleltem virágot
Nem borítottam hegyeket,
a tengeren sem háltam,
csak ölemben tartottam
a szúrós akácfákat.
Nem törődtem gáncsvetőkkel,
sem a füstös fénnyel,
álmaimat ringattam
szürke szárnyú szélben
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Nem tudom, hogy szerelem
Nem tudom, hogy szerelem
vagy valami más,
de együtt ölel minket
a fénylő napsugár
és akkor érzem én is,
hogy boldog vagyok,
ha együtt nézzük
az égi csillagot
Ha sétálunk és megbotlasz
egy sötét fellegen,
tudom, hogy szükség van rám,
hogy erős legyek,
hogy elkergessem
a téli szelet
s megfogjam fájdalmad
és a rossz szellemet,
hogy könnyedet csókoljam,
ha hozzám beszélsz
és forrón öleljelek,
ha lelkemhez érsz
De álmunkban látjuk,
hogy jön velünk a fény
és halkan megsúgja,
mit gondol az ég.
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Ezért ha bajod van,
már nekem is fáj
és te is velem vagy,
ha félelem csap reám.
De együtt vagyunk akkor is,
ha velünk fürdik a nyár
és szárnyalva szállunk
egy aprócska csók után
Már tudom előre,
mit gondolsz a jajban,
merre szaladsz az erdőben,
ha fut felénk a farkas,
tudom, hogy mit hozol,
ha ránk tör a hajnal
és mit rejtegetsz vágyaid közt
az alkonyi napban
De mégis azt szeretem,
ha meglep az álom
és titkaiddal jössz felém
a csüngő napsugáron
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Néha úgy gondolom
Néha úgy gondolom,
hagy verjék a csikót,
én már behordtam
a téli tűzrevalót
Nem törődöm ma már
nyűgös nyavalyákkal,
zászlókat tépdeső
csuklyás utcabállal
Hadd fessék újra
az útszéli fákat
s adjanak új nevet
a hálószobának
Kergessék csordába
az öreg bikákat,
fűzzék szalmaszálra
a lopott csodákat,
de amikor látom
az üres szalmazsákot
s a hordón szónokló
szőke csalfaságot,
a dadogást, a nyögést,
a hazudós estét,
a tavalyi hóról
rögtönzött mesét,
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fölébred az álmom
a kivágott fákon
s újra élni akar
a tépett tanyákon
és sajnálni kezdem
az elveszett estét,
a földbe forgatott
zöld levelű repcét

Sötét este ül a fákon
Sötét este ül a fákon
s néma csend zokog a számon,
fájdalmamat füstre rakom,
kampós szögre fölaggatom
s nézem, hogy a tépett fényben,
hogy süllyed a sorsom vége
s hogy rikácsol törött ágon
a balga, buta szökött álom
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Milyen is volt az a május?
Milyen is volt az a május,
mikor megfogtam kezed,
mikor zöld lett minden ágon
és zöldbe bújt a szerelem
Sóhajunknak könnyed szárnya
röpítette az eget
és vitte hozzá vágyainkat
a csókcsábító szerelem
A tüzes nap csillogása
szikrákat szórt az égen,
és szívünkben is ragyogott
a szerelem tiszta fénye

Csak te vagy az
Csak te vagy az,
aki megbocsájthatsz
és forró vágyat adsz
a hajnal hasadásban,
csak te vagy az,
aki megbocsájthatsz
és csókos csillagot adsz
a sötét éjszakában,
csak te vagy az,
aki megbocsájthatsz
és suttogó csendet adsz
a pajzán szócsatákban
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Ugye velem maradsz?
Ugye velem maradsz
az alkonyi csendben,
a félelmet kergető
hulló falevélben,
a kézben, a könnyben,
a fölszálló ködben,
a fákon csevegő
csacska csíntevésben,
a fényben, a szélben,
a tengernyi mélyben,
vágyainkat hordó
forró ölelésben,
a télben, a szépben,
a földön, az égen,
a lelkemben csengő
halk csilingelésben,
a szóban, a porban,
zivataros korban,
az ajkamon csüngő
deres hajú csókban
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Most még tiszta cseppek
Most még tiszta cseppek
csüngnek a fákon
és fodros hullámok
futnak át a gáton,
még tengerbe hullnak
az elfagyott hegyek
és zöld gyepen legelnek
a szomjazó ebek,
most még csurog a csepp
a tűzpiros égen
és moshatjuk kezünket
gödrök közelében.
Most még terelgetjük
a sivatagi árkot
és csókkal öntözzük
a süllyedő világot,
most még kardot rántunk
a port kavaró szélre
s nem fojtjuk az estét
fegyverek tüzébe.
De meddig marad
ez a forró álom
s mi lesz ha vér folyik
a vizes csatornákon
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Ha nem tudsz mást
Ha nem tudsz mást,
mint perbe fogni
a vesztett szavak igazát
és néma csendben eldalolni
a félelem himnuszát,
ha nem tudsz mást,
mint könnyek között
siratni az éjszakát
és tépdesni a fáradt hajnal
csóktól véres homlokát,
ha nem tudsz mást,
mint szétharapni
a virágok illatát
és karjaid közt dédelgetni
a porba hulló napsugárt,
ha nem tudsz mást,
mint ordítani
és bújni kidőlt fák alá
és gyáván, lopva szedegetni
a reménység csillagát,
ha nem tudsz mást,
mint égre szállni
és forgatni a bibliát,
akkor álmodj angyalokkal
egy boldogságos éjszakát,
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álmodj fent az égen
fényt, szerelmet, emberséget,
élni vágyó szabad népet,
aludj álmot édességben,
szórd a békét békességben,
de ha tudsz egy áldomást is,
eget verő jajgatást is,
fájdalomból káromlást is,
rázd meg akkor a holnapot,
az égen csüngő vak csillagot

Lágy szellő fújdogált
Lágy szellő fújdogált
a halkuló csendben
és a halvány holdvilágban
rám hullott a fáradt este
Betakarta az arcomat
a hintázó hallgatás
és magammal bandukolva
átléptem az éjszakát
Amikor a hajnal feljött,
már csillogott az égi fény
s a tüzes napsugárban
rám kacsintott a remény
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Sötét felhők úsznak
Sötét felhők úsznak
odafent az égen,
vad viharok dúlnak
tengerek vizében,
porfelhők takarják
az esti holdvilágot
és zúzmarás hajnal
ébreszti az álmot
Mintha eldőlt volna
a világ rendje
és szerte szét hullott
a nyugodalmas este,
mintha dühös lenne
valaki az égben
és haragját öntené
a föltámadt szélbe
Mintha büntetné
a terjedő átkot,
a szívekben tanyázó
gyarló hitványságot,
korbáccsal terelné
az eltévedt nyájat
és ostorral becézné
a bégető birkákat
De vajon meddig tart
ez a fajta átok
s meddig sír az este
a bimbózó fákon,
meddig száll a szellő
béklyóval a szélben
s mikor süt ki a nap
a virágos rétre?
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Ha tiszta a lelked
Ha tiszta a lelked
a zöldellő fákon,
ülhetsz nyugodtan
lassú csigaházon,
fölszállhatsz az égre
könnyed lebegéssel
vagy kilövöd nyilad
a sötét felhőkbe,
rárepülsz a fényre
késő ébredésben
s fölszántod az eget
déli napsütésben,
virág alá bújsz
villámok tüzében
és csókos csókot szedsz
a hajnal ölében.
Megrázod magadat,
ha féreg hull a fákról
és lemosod a sarat
hosszú csizmaszárról.
A válladon viszed
a rád hullott átkot
és sírgödörbe öntöd
az elfelejtet álmot,
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kitéped erejét
a viharos szélnek,
százszor is szembe szállsz
a mocskolódó kéjjel,
új dalok dallamát
dúdolod az égen
és markodban őrzöd
a múló emléket

Hamvadó fényeit
Hamvadó fényeit
szórja már a nyár,
tollászkodnak lent
a sárga lelkű fák
Mintha búcsúzkodna
a dúdolgató szél,
kergeti a csendet
a halkuló remény
Hirtelen meglódul
a dülöngő idő
s elnyeli a napot
a zuhogó eső
Mindenütt sötét lesz,
beborul az ég is,
otthontalan már
a viharos szél is
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A színek szárnyán
Józsa Jánosnak
A színek szárnyán szállsz a szélben
s szórod szét a szép meséket,
lányok repülnek az égen
és ölbe viszik az emléket
Lent a földi út porában
a csend nyugszik a csend nyomában
Várnak, várnak, szótlan várnak,
valami nagy csodára várnak
Emberek, kik félve élnek
és szűk szavakba sorsot kérnek:
kenyeret, fényt és holnapot,
párban szeretkező csillagot
és jajgatva is lopkodják
az esti holdfény sugarát
s dűlő dombok hajlatán
a fáradt hajnalt élik át
Te, aki az eget szántod
s óceánok mélyét látod,
ki átlépsz hatalmas fákon
és csókot szedsz a délibábon,
vihart kavarsz néhány cseppből,
lágy kenyeret sziklakőből,
markodban ezernyi élet:
zene, tánc, szerelmes ének
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Vidd el hozzájuk a vágyat,
a szépségbe bújt új csodákat,
mesélj nekik álmaidról,
tűzben fogant harcaidról,
szoríts kezet szép szavakkal,
a jajba hulló madárdallal,
fürdesd lelküket a fényben,
a reménység szent tüzében
Vésd a kőbe és a képre:
csak a szép születik szépnek,
csak az ember teremt álmot,
szalmaszálból új világot,
csak a tavasz nyitja ajkát,
adja hozzá az illatát,
csak szeretve lehetsz bátor,
teremtő és prédikátor
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Olyan volt, mint mindenki más
Búcsú a barátomtól
Olyan volt, mint mindenki más,
az égen kereste csillagát,
imádta a fényes napot,
a felhőn úszó szép holnapot.
Birkózott a viharokkal,
sötét szárnyú madarakkal,
virágot rakott a szóra
s könnyet szórt a sírhalomra.
De a lelke egész más volt,
másképpen is sóhajtozott.
Más volt az, amit ő adott
és egészen más, mit érte kapott.
A szívében gyakran látott
a hulló fény is boldogságot
és ő látta a világon,
hol lesz virág száraz ágon.
Csak ő tudta minden este,
merre száll a szíve-lelke,
kit simogat majd a hajnal,
kit ölel meg fáradt karja.
Ő tudta már csak egyedül,
hol sírt csendben könnyek nélkül,
hol gyújtott fényt sötét napon,
hol ölelt meg új csillagot.
Már csak ő tudta egyedül
az egekből hova repül,
merre viszi majd a szárnya
földön túli új világba
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Más lenne a világ
Más lenne a világ,
ha egyet akarnánk,
ha a jajgató földön
sírva fakadnánk,
ha ölünkbe kapnánk
a dűlő dombokat
s a fényben vágtatnánk
a szép hajnalokat
Más lenne a világ,
ha egyet akarnánk,
ha kéz a kézben
sorfalat állhatnánk,
ha kitépnénk lelkét
a mocskos szavaknak
és szárnyakat adnánk
a tiszta vágyaknak
Más lenne a világ,
ha egyet akarnánk,
ha vicsorgó vadak közt
emberek maradnánk,
ha a haldokló fényt
a sírba dobnánk
s a csendes földeken
csak búzát aratnánk
Más lenne a világ,
ha egyet akarnánk,
ha elfelejtenénk már
a fagyos éjszakát,
ha görcsökbe kötnénk
a kígyók sóhaját
és friss szelet fújnánk
a nyári éjszakán
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Lányok, lányok, szép asszonyok
2012. március 13.
Lányok, lányok, szép asszonyok,
milyen jó, hogy vagytok,
hisz ott fent a magas égen
ti mindig ragyogtok,
ti szülitek meg az álmot,
a szebbnél szebb virágot
és ti adtok a szívünknek
csók csábító mámort,
ti hozzátok a szerelmet,
a simogató vágyat
és a sötét estéken
a mosolygós fűzfaágat

Úgy simogat ez a május
Úgy simogat ez a május,
mint az igaz szerelem,
lágyan, csendben ringatózik
a suttogó szeleken.
Arcomra hull a napsugár
s játszik velem kedvesen
s ábrándozom, mint a gyermek
a csábítgató kebleken.
Virág nyílik fent a fákon,
illatba borul már az ég
s tüzet gyújt a szívemben
a csókra váró szenvedély.
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Úgy rohan az idő
Úgy rohan az idő,
hogy már nem is látom,
messze már a múlt is,
túl a láthatáron.
Csak kacagni tudok
e gyors rohanáson
és sírni és sírni
a fájó elmúláson

Szeresd a mát
Szeresd a mát
s a holnapot,
a múló percben
az örök pillanatot

Ahogy csendben jöttél
Ahogy csendben jöttél,
úgy el is távoztál,
csak a fájdalom az,
amit itt hagytál,
csak az üresség az,
ami kiabál
s tépi a sebet
a sötét éjszakán.
Csak az üresség,
csak a fájdalom,
csak a sírás van
a síró ajkamon
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Milyen is volt az a hajnal
Milyen is volt az a hajnal,
mikor szállt felém az ajkad,
mikor égről álmot szedtünk
s az éjszakában csókra leltünk
Hogy repültünk fent az égen,
fürödtünk a tiszta fényben,
kergettük a csalfa mámort
s öleltük a boldogságot
Szedtük, téptük a virágot,
az ellopott ifjú álmot
és ringattuk az ölünkben,
ami sírt a szívünkben
***
Mennyi minden változott azóta,
halkabban szól a hajdani nóta,
lassabban jár a napsugár is,
ritkább lett az esti tűzgyújtás is
De azért az álmok mezején
merengünk még a szív melegén,
kóstolgatjuk az idő illatát,
az esti holdfény halvány sugarát
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Mennyi sok szép virág
Mennyi sok szép virág
lehullott azóta,
hogy a téli napfény
rásütött a hóra,
hogy az égi csillag
egy nagy csodát látott,
kisgyermek siratta
a megszületett álmot
Mennyi sok szép virág
kinyílott azóta,
hogy a téli napfény
rásütött a hóra,
hogy az égi csillag
nyolcvan nyarat látott,
amit napsütésben
taposott a lábom
Mennyi sok szép virág
álmodott azóta,
hogy a téli napfény
rásütött a hóra,
hogy az égi csillag
holdsugarat látott
s teleszórta fénnyel
az égi világot
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Hányszor mondták…
Hányszor mondták fent a fákon,
szabadon száll már az álom,
hogy a szél is szabadon fúj,
árkon, bokron az ölünkbe hull,
hogy szabadon süt fent az ég is,
csilloghat a tengervíz is,
szárnyalhat a szó szava is,
csaphatja a barmokat is,
kergethetsz már tűznyalábot,
fel-fel lobbant nyári lángot,
futhatsz dombon, gödrös árkon,
földre hajló fűzfaágon
mondhatsz most már bármi rosszat,
szidhatod a tegnapokat,
csalhatod a csalfaságot,
az éjszakából hulló álmot,
de ha ütsz is jó nagyokat,
péva porból nyelsz majd sokat
és ha hangos lesz az átkod,
falba fúrod majd az álmod
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Megbolydult a világ
Megbolydult a világ,
széthulltak a láncok,
betörik az ajtót
az éppen arra járók
Nem köti már kezét
semmi a vadaknak
s tépdesik a fényét
a felkelő napnak
Dűtenek, rombolnak,
felgyújtják a házat
s föld alá kergetik
a megrémült nyájat
Nem tudja már senki,
hol van az igazság,
hol van a lelkünkben
mocorgó szabadság
Hol van a szeretet,
hol van már a béke,
hol van már a világ
tiszta embersége
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Nem tudom, hogy életemben …
Nem tudom, hogy életemben,
hányszor szálltam fel a mennybe,
hányszor ültem igazságot
és fojtottam a gonoszságot,
hányszor mertem szembe nézni,
futó vaddal ölre menni
és arcul csapni gyávaságom
a szétszóródó napsugáron
Nem tudom, hogy életemben,
hányszor szálltam fel a mennybe,
hányszor sírtam könnyes szemmel,
mikor hullt a fájós este,
mikor a szó jajgatása
hangosan sírt a szobámban,
mikor cifra ablakokon
a fájdalom kopogtatott
Nem tudom, hogy életemben
fölszálltam-e már a mennybe,
vágtam-e már annyi vesszőt,
hogy fény vágtasson a nagyerdőn,
hogy igaz legyen az az álom,
amivel a mennybe szállok
és tiszta legyen az az élet,
amivel az égbe lépek
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Mért hiszed
Intelem a győztesnek
Mért hiszed, hogy neked kijár
kétszer nagyobb zászló,
mint amilyet lenget a szél
az útszéli fákon,
mért hiszed, hogy neked lehet
a föld fölött járni
és úgy taposni a zöld fűre,
hogy ki kelljen vágni,
mért hiszed, hogy neked szabad
ide-oda szállni
és a hithű emberekből
hitetlent csinálni,
mért hiszed, hogy neked szabad
mindent fölmarkolni
és az asztal végére
üres tálat rakni,
mért hiszed, hogy neked szabad
mindent félrehányni,
szétverni a sóhajokat
s aztán köddé válni
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Messze vagy már nagyon
Édesanyámnak
Messze vagy már nagyon,
mégis itt vagy velem
és arcomhoz ér
simogató kezed.
Olyan különös
ilyenkor az álom,
mintha csoda volna
a csendes éjszakákon.
Hallom szusszanásod
és érzem a melegét,
látom az arcodon
a könnyes nevetést.
Látom, ahogy fölszállsz
és elrepülsz a fénnyel,
elviszed magaddal
a tiszta szépséget,
elviszed a reményt,
elviszed a csókom,
elviszed örökre,
amit neked mondok.
De azért remélem,
hogy még visszajössz
és a szívem szava
újra rád köszön.
Hozol magaddal
finom, friss kalácsot,
csendet és csókot,
egy mesés világot.
Hozol szépséget,
hozol reménységet,
hozol a szívemnek
isteni szentséget
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Annyi sok szép tüzet raktál
Ujváry Zoltán 80. születésnapjára
Annyi sok szép tüzet raktál
s a tűz karja közt álmodoztál,
mint az öreg kisebb fia
felszöktél a csillagokra,
nézted a nagy fényességet,
a határtalan erdőséget
s nem is tudtad, hogy az égen
játszótársad lesz az élet,
hogy ott fent majd megfoghatod,
ami volt a kőfalakon,
hogy a szótlan régiségek
mennyi mindent elmesélnek.
Nézhetted ott fent a fényben,
hogy járt a szó szájról szélbe
s futott örök reménységbe,
hogy repültek a kék égen
azok, akik visszatértek,
azok, akik tarka réten
fürödtek már a szépségben.
De láthattad azt, ami elmúlt,
ami már a föld alá hullt,
ami nem lesz már az égen
a ránk boruló sötétségben.
S most, hogy tollad fába vágtad
kapd öledbe nagyapádat,
szórd a csillagot a földre,
hagy ragyogjon ott örökre
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Milyen jó, hogy most is szálltok
A nyugdíjas óvónők köszöntése
Milyen jó, hogy most is szálltok
s álmotokban mesét láttok,
fogjátok a gyermek kezét
és viszitek a szépség felé,
adtok csókot, ha sír a lélek,
ha könnyben úszik reménysége,
ha fuldoklik a szégyen fája
és nem hoz virágot az ága
Milyen jó, hogy most is szálltok
s árkon, bokron utat vágtok,
nézitek a felhők sorát
és az ember titkos titkát,
szeditek a hulló cseppet,
az ölben maradt futó percet
és áldjátok az este csendjét,
a vidámság szent keresztjét
Milyen jó, hogy most is szálltok,
a szellem szárnyán szálldogáltok,
hogy templomok hűvösében
töprengtek a sors kegyében,
hogy vitáztok a gyáva bajjal,
az ölelkező fájdalommal
s a tengernyi végtelenben
porszemként is élni mertek
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Milyen jó, hogy most is szálltok
és egymás kezét szorítjátok,
hogy vágyat raktok nagy halomba
és markoltok a csillagokba,
hogy a poros pusztaságon
a múlt emléke vigyáz rátok,
az időre meg fittyet hánytok
és kacagtok a délibábon
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Szárnyalsz felhők felett
Emlékezés Holló Lászlóra
A szépség forrását
a mennyekben látod
és isteni erővel
teremtesz világot
Átrepülsz hegyeken,
kőből épült váron
és színekbe rakod
a megálmodott álmot
Fürdeted magadat
fényben és reményben
és lehajolsz a földre
koldusok ölébe
A markodban fogod
a síró szegénységet,
a cseppekben csillogó
elfáradt estéket
Viszed magaddal
az alföldi tájat,
a pusztát, az embert,
a nádfedeles házat
Kaszát fogsz a réten
nyári napsütésben
s vágtatod a szürkét
zörgő faszekérben
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Mesélsz vágyainkról,
hősi harcainkról,
mesélsz az ember
győztes csókjairól
Szárnyalsz felhők felett,
viharban és szélben
s a szépséget öntöd
a képek lelkébe
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Hozzád fohászkodom
Ismeretlenül is
hozzád fohászkodom,
csókold meg lelkünket
fent a csillagokon
Áldd meg nemzetünket
békés boldogsággal,
napsugaras nyárral
és búzakalásszal
Öntsél a szívünkbe
szilaj bátorságot,
szépséget, szerelmet
és teremtő álmot
Adjál a kezünkbe
sarjadó vesszőt
s az egekbe hajló,
simogató szellőt
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Szinte hallom dübörgését
Szinte hallom dübörgését
a vágtató szélnek
s hallom fáradt sóhaját
a megszült reménynek
De nincs, aki szót emeljen
a magányos fákon
és ölbe kapná a tavaszt
a szunnyadó határon
Nincs, aki lelket adjon
a virágzó nyárnak,
nincs, aki megmozdulna
a mozdulatlanságban
Így a korán jött tavasz
egyedül maradt
és szárnyatlanul szállt
a napsugár alatt
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Hányszor megpróbáltam
Hányszor megpróbáltam
becsapni az álmot
s tagadni mindazt,
amit szemmel látok,
a könnyet, a gyászt, az átkot,
a sok hazugságot
és a hegyek csúcsán
a gyáva gyarlóságot
De a tagadás
nem volt elég bátor,
nem rázta meg
a csúnya valóságot.
A gyávaságot is
hiába botoztam,
a hazudós sorsban
benne maradtam
Nem lehet így
becsapni az álmot,
ki kell tépni
a fonnyadt csúfságot,
tüzes szikrákon kell
a felhőkbe szállni
és a romlás vágyait
hajnalban kaszálni
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Föl kell forgatni
a száraz pusztaságot,
a gyomokat termő
balga bárgyúságot,
vihart kell kavarni
a lagymatag szélből
s napsugarat szűrni
a ragyogó fényből

Jegyezzük fel most az égre
Jegyezzük fel most az égre,
csak az igaz száll a fényben,
csak a remény hozhat álmot,
szerelmet és boldogságot,
csak a hajnal ébredése
ragyoghat a kéklő égen
és fordulhat a fagyos szélben
a megbocsátás szent ölébe
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Álmodozó szép szerelem
Álmodozó szép szerelem
hol jársz most az égen,
merre szórsz a szelek szárnyán
tüzes reménységet,
hol kergeted a szépséget,
kinek az ölében,
mikor öntesz a lelkembe
harci merészséget,
mikor téped szét az álmot,
amit nem is látok,
mert csak ténfereg
a bágyadt csendben,
mint a fáradt szilánkok.
Álmodozó szép szerelem
hozd vissza az álmom,
s fogd a szívem,
fuss el véle,
túl az öreg világon
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Hogy viszem át
Hogy viszem át majd a szépet
földön, felhőn, tengeren
s őrzöm fent a csillagokon
a tiszta fehér lelkeket
Hogy mondom el mindenkinek,
hogy a világ hogy esett
és a tenger mocskaiból
még a csúf is szent lehet
Hogy festem fel majd az égre
a szőke szemű szellemet,
aki majd a földre küldi
az áldott szárnyú szenteket
Hogy látom meg majd az istent
és hogy kérek bocsánatot,
hogy sírok az angyalokkal
egy zsoltáros dallamot
Hogy fogom a reggelt látni,
ha majd föl is ébredek
s álmaimból fölidézem
az éjjel látott szenteket
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Mit tegyek a vágyaimmal?
Mit tegyek a vágyaimmal,
ha nincs már hozzá reményem,
ha nincs az égen tiszta fény
a csillag közelében,
ha nincsen ami átrepítse
a kopaszodó ágakon
és feldobja a napsugárra
az elfáradt sóhajom
Mit tegyek a sorsommal,
ha összetörte a hideg szél
és kitépte a kezemből
a virágzó cseresznyét,
ha elsodorta a vihar
a kikötözött sátrakat
s bedarálta a jászolba
az éjszakai álmomat
Mit tegyek hát önmagammal,
ha itt hagyott a fagyos tél
és nincs már bennem annyi erő,
hogy úgy fussak majd, mint a szél,
hogy utolérjem az elszállt időt,
ami most már messze van,
olyan messze, hogy nem is látom,
hol száguld a nap alatt
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Nem itt születtem
Vallomás Debrecenről
Nem itt születtem,
de cívis vagyok
és már én is csak
veled álmodozom
Kitárom a lelkem
a határtalan égnek
s lóra pattanok
a hortobágyi szélben
Századok szellemét
hordom a szívemben
és friss szelek szárnyát
fogom a kezemben
Mindenütt napsugár,
fény fürdik a fényben
és madarak röpködnek
a felhőkre szórt égen
Szétnézek a tájon,
a cívis világon
s tarisznyámba szedem
az elhullajtott álmot
Viszem magammal
a messzi világon
és kévébe kötöm
az esti holdsugáron
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Olyan vagy, mint a napsugár
Andinak
Olyan vagy, mint a napsugár,
tűzben égsz a remény csillagán,
amerre jársz, bomlik a tavasz
s virágok nyílnak a kertek alatt
De körötted most csend csüng a fákon
és tépik a fényt a kopasz határon,
a vágyak csodája az öledbe hull
s a múló idő szaladva száguld
Hívod magadhoz a szép szavakat,
a titkokat hordó holnapokat,
mesélsz télről, fényről és a házról,
a csodás szemű barna kisleányról
Vele vagy reggel, délben és az este,
vele vagy mindig, mindig minden percben
vele vagy a mezőn, vele vagy a réten,
vele vagy mindig ölelkező kézben
És ha éjjel bánatos az ég,
megvigasztal majd a simogató szél,
magasra szórja a felhők illatát
és arcodra önti a hajnal harmatát
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Meddig kell még korbácsolni?
Meddig kell még korbácsolni
az ártatlan, szép szavakat
és kitépni a lelkükből
az álmodozó álmokat,
kitépni az igazságot,
a múltat és a vágyakat
s fátyolos fénnyel betakarni
a jajt kiáltó hangokat?
Meddig kell még korbácsolni
a sárba süllyedt sorsokat,
az összeroppant végeken
a munkátlan napokat,
a gyászt, gyónást, a gyötrelmet,
az elsikkasztott félelmet
és az emberek szívében
még reménykedő szerelmet?
Meddig kell még korbácsolni
a messzire szállt szeleket,
a sűrű ködben botorkáló
és fényre vágyó szellemet,
a tudást, tényt, a tényeket,
az égen úszó felleget
és a napban sütkérező
szárnyatlan szárnyú perceket?
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Jó lenne már
Jó lenne már
egy igazi karácsony,
ahol összebújnak
a szétszakadt láncok,
ahol halvány gyertyafényben
ébrednek az álmok
és ének-zene szóra
hullnak a virágok,
ahol kinyílnak a kapuk
minden jó barátnak
és kalácsot szórnak
a fázós kismadárnak,
ahol ünneplőbe
öltöznek a lányok
és csókot csókolnak
a csillogó fákon,
ahol a gyermekek
játszanak a télben
s kergetik a havat
hulló hóesésben,
ahol a lelkekben
a tisztaság ragyog
és táncot jár a szépség
fent a csillagokon
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Szívet melengető
Szívet melengető
márciusi nap,
kapd a szárnyaidra
a megszült álmokat
Vidd el magaddal,
vidd el messzire,
vidd el a fénysugár
tüzes tüzeiben
Fürdesd meg ott fent
a csillogó égen,
a harmatos harmat
lecsurgó vizében
Mártsd meg a lelkét
szépben és jóban,
a gyönyörbe hulló
isteni csókban
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Virágba borult
Virágba borult
az öreg akácfa,
szinte hófehér lett
a sötét éjszaka
Úgy száll az illata,
mint a fecske madár,
szerte szét hordja
a kábító csodát
Viszi a lelkekbe,
a ránk hulló fellegre,
viszi a napfényben
fürdőző szentekre
Viszi a mámorba,
a lecsurgó sóhajba,
viszi a mézédes
sárguló hordóba
S amikor az este
az alkonyra száll,
bezárja kapuját
a csábító család
Csend ül a fára,
az illatozó ágra
és a múló idő
az ölébe zárja
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Milyen csendben jön az este
Milyen csendben jön az este,
halkan, mint a langyos szél,
simogatja a csüngő napot
és betakarja a fáradt fényt
De milyen lesz majd ez az este,
ha nekem nyújtja a kezét,
ha rám teríti puha szárnyát
és szememre hull a csendes éj
Ha nem látom már a csillagot
és nem kattog a szívverés,
milyen világ lesz fölöttem
és mikor száll fel a sötét
Mikor látom s látom-e még
a hajnali napsütést,
a virágzó barackfákon
a tavaszi zümmögést
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Meddig süthet a nap?
Kérdés egy fent tanyázó halandóhoz
Meddig süthet a nap,
ha nincs már fény az égen,
ha nincs már melege
a nyári napsütésnek?
Meddig forogsz még
az összetákolt kéjben
és hajtod a véred
kifosztott reményben?
Meddig mondod még
a sok hazugságot,
a szavakból kifacsart
üres délibábot?
Meddig hiszed még,
hogy valahol várnak
és kezet nyújtanak
az esti félhomálynak?
Meddig gondozod még
a virágzó fákat
s fürdeted a lelked
a sivatagi tájban?
Meddig mered még
álmodni az álmot,
élvezni a semmiből
fölrakott világot?
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Véres vihar veri
Véres vihar veri
a magányos fákat
s fojtják a fényt
a lecsurgó árnyak
Hullnak az égből
a sikoltó vádak
s falkába verik
a kihajló ágat

Hiába kiáltok
Hiába kiáltok,
nem gyúl ki a fény,
nem kap már ölébe
a szőke szemű szél
Hiába kiáltok,
nem lobban a láng,
nem csókol már engem
a hűtlenkedő nyár
Hiába kiáltok,
nem hallja az ég,
nem sír már markomban
a kifosztott emlék

78

Tavasz lett
Barna bimbók bomlanak
az öreg tölgyfákon
s fütyörésző madárdalra
táncot járnak
a lányok
Felhők szállnak fent az égen,
hangyák futnak lent a réten,
hull a fény, a furcsa álom,
tavasz lett a
moccanásból

Milyen szép lesz…
Milyen szép lesz itt az élet,
ha csak napfény lesz az égen,
ha virág nyílik fent a fényben
és csak az illat száll a szélben
Milyen szép lesz itt az élet,
ha mindnyájan az égre néznek,
ha kezet fognak a csillagon,
a földre hullott hűs hajnalon
Milyen szép lesz itt az élet,
ha a szavak szót remélnek,
ha a tarlók tetejében
kévét kötnek az estében
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Míly sokan vannak már
Míly sokan vannak már
magasan az égen,
de nincs a szárnyuk alatt
egy szemernyi szél sem
Csapkodják szárnyukat,
mint a kölyök sakál
és helyben topognak,
mint a pingvin madár
Repülni akarnak,
de tollatlan a szárnyuk
s nincs a fa tetején
összerakott házuk
Így a csapkodás
csak zavart kavar
s felveri a port,
mint a száraz avar
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Mikor vesszük észre?
Mikor vesszük észre
a csillogó fényben,
hogy eltűnik a föld
a tenger mélyében,
hogy kiszáradt erdők
merednek az égre
és elfagyott ligetek
reszketnek a télben,
hogy égi madarak
hullnak a mocsárba
és szomjazó vadak
süllyednek a sárba,
hogy lángra gyúl minden
a tűző napon
és lelkünket tépik
a kőszáli sasok,
hogy barlangba bújik
a boldogtalan ember
és hulla csontokra
rakja a keresztet,
fonnyadt gyökerekkel
tömi meg a zsákot
és társa testében
fürdeti az álmot,
hogy förtelmes férgek
falják a virágot
és rémület lengi
a fuldokló várost,
hogy földrengés rázza
az egész világot
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Hogy csörtet a ronda átok
Hogy csörtet a ronda átok
a halk szavú kis utcákon,
hogy veri a néma csendet,
az eltévedt hiedelmet,
hogy fojtja az édes álmot,
a bátortalan boldogságot,
hogy teremt vért és vadságot,
szolga lelkű szabadságot,
hogy csüng, csattog, zeng a fákon,
a korhadó éjszakákon,
hogy sikong a fájdalomban,
lelket fosztó sírhalomban,
hogy zihál a perc perekben,
az embertelen gyűlöletben,
hogy mond sorsot, csörgő átkot,
szórja szét a balga álmot,
amíg tőből ki nem vágod
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Szabad szellő szállj a fényben
Szabad szellő
szállj a fényben,
a szabadságot
vidd a szélben,
vidd reményben,
napsütésben,
hajnalban és
hóesésben,
vidd alkonyban
a csillagon,
lent a déli
tengerparton,
vidd a tűzben,
tengermélyben,
vidd a szabad
szárnyú szélben,
vidd a szellőt
szabadon,
a szabad szellőt
az ajkadon
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Mikor hosszú útról
Mikor hosszú útról
visszanéz az ember,
talán jobban látja
mit tévesztett szemmel,
hol kanyargott egyet
zegzugos utcákon,
hol futott gyorsabban,
mint az arra járók,
hol csukta a szemét,
mikor szennyet látott
s hol verte bilincsbe
a durva igazságot.
Utólag sem könnyű
mindezt tisztán látni
és a hullámok közt
szilárd partot fogni.
***
Ha visszatekintek
az elmúlt időkre,
bizony kételyek is
szálltak a szívemre.
Volt. hogy félve jártam
az esti utcákon,
nehogy tarkón üssön
a saját vakságom,
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nehogy színt tévesszen,
aki fényben látott
s gyorsan kiszámoljon,
ha pirosban járok
***
De ha tévedtem is,
a szürke napokon,
nem dobtam ki senkit
a hátsó oldalon,
nem hajoltam önként
úri nyavalyáknak
s a szellő fújta szél
furcsa járásának.
Nem kötöttem békét
törtető szavakkal,
csendben áskálódó
gyáva bajnokokkal.
Amíg tudtam, védtem,
védtem a védhetőt,
védtem a bátrakból
lehulló őserőt
***
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Elismerést ugyan
nem sokat kaptam,
de póri szép szavakból
magas tornyot raktam
s amikor az utcán
kollégákat látok,
néhány perc után már
barátra találok.
S nem hiszem, hogy van
ettől szebb csokor,
barátokra lelni
kora hajnalon
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Nem engem figyel már
Nem engem figyel már
a bíborba bújt hajnal,
zárva maradt az égen
az éjszakai ablak.
Fázós ködbe veszett
a hajdani álom
s a fák se köszönnek,
mikor arra járok.
Nem ringat már engem
a gyönyör csábos csókja,
meztelen vágyaim
lehulltak a porba.

Jó lenne, ha szárnyalhatnék
Jó lenne, ha szárnyalhatnék
a friss tavaszi szeleken
s a markomban szoríthatnám
a csillagos egeket.
Eldobhatnám messze földre
a korhadt lelkű sebeket
és újra fűzném napsugárban
a tiszta arcú perceket.
Kiforgatnám a sarkából
a rozsdamarta gyöngyszemet
s tüzes lángú kemencében
formálnék új lelkeket.
Kitűzném az ablakomba
a porba hullott renyhe fényt
s csillagokra csábítanám
a megszületett új reményt.
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Milyen lesz itt ez a világ?
Milyen lesz itt ez a világ,
ha nem jön fel a hajnal
és álomba merül
a csillagtalan csillag,
ha elkerüli ezt a földet
a napsugár fénye
és dermesztő hideg száll
az elszabadult szélben,
ha egymásnak esnek
a fába szorult férgek
és vércseppek csüngnek
a délt delelő égen,
ha a sírás hangját
elnyeli a tenger
és vadvilági szörnyek
fölfalják az embert?
Milyen lesz itt ez a világ
ha nem csap be az álmom
és tényleg a földre száll
az elkóborolt átok,
ha hagyjuk, hogy meghaljon
a vak virág a fákon
és tétlenül nézzük
a füstbe szálló álmot?
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Úgy szeretnék holnap élni
Úgy szeretnék holnap élni,
hogy boldog legyen a hazám
és tollászkodó lombok alól
fölszálljon a kismadár,
hogy a jeges, szúrós szellő
vidám dalra fakadjon
és a sápadt délibábon
a napkorona ragyogjon
Úgy szeretnék harcba menni,
hogy ne legyen ott tüskevár
s a véres tarlók hamvaiból
nőjön vaskos búzaszál,
hogy az alkony néma csendje
ne a halált hívja át,
hanem a csend hangjaiban
a zengő élet szóljon ránk
Úgy szeretnék álmodozni,
hogy tűzben égjen fent az ég
és meleg csókot szedhessen,
aki jeges parton él,
hogy harangvirág húzza meg
a déli dalos nótaszót
és örömsikoly fusson át
a földre néző csillagon
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Vidd tovább a letört ágat
Vidd tovább a letört ágat,
amit csúnyán lekaszáltak,
vidd tovább a jajgatást,
a bilincsbe vert vallomást,
vidd tovább a fájdalmat,
a megtépázott szánalmat,
vidd tovább a néma csendet,
a szertehullott nagy szerelmet,
vidd tovább, vidd tovább
Vidd tovább a vágyaid,
a holdas este ízeit,
vidd tovább a színes álmot,
a lángoló új világot,
vidd tovább az áldomást,
a koccintgató napsugárt,
vidd tovább, vidd tovább
Vidd tovább a bibliát,
a földi ember csillagát,
vidd tovább az igazát,
a bizonyság himnuszát,
vidd tovább, vidd tovább,
vidd tovább a hit szavát,
az igaz ember angyalát,
vidd tovább, vidd tovább,
vidd az életed tovább
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