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Milyen is volt 
hajdanán az álmom,
mikor két marokkal
szedtem a virágot,

mikor magammal hordtam
a harmatos hajnalt

és téptem a napfényről
a csillogó sóhajt?

Milyen is volt
hajdanán az álmom,
mikor a lányokkal

jártam a táncot,
mikor szétvertem

a ködös holdvilágot
és csillagokból raktam

fénylő délibábot?

Milyen is volt
hajdanán az álmom,
mikor fölneveltem

egy megszült új világot,
mikor egymásra raktam

a szétszakadt szellőt
és magam fölé húztam
az égen csüngő felhőt?

Milyen is volt
hajdanán az álmom?



Milyen is volt
hajdanán az álmom,

mikor az őszi fénysugár
a fejemre szállott,

mikor a tarka lepkék
mézes cukrot faltak

és hulló csillagoknak
altatót daloltak?

Milyen is volt
hajdanán az álmom,
mikor megpihentem

egy szőke szalmaszálon,
mikor csókjaiddal
vitt a kedves álom

és csillagokra szálltam
fecskemadár szárnyon?
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Megyek, futok, szaladok,
de nem jutok előre,

sötét árnyak csüngenek
a napsugár elébe.

Kardot rántok szavaimmal
s vágok tiszta rendet,

mégsem virrad a hajnal
s nem nyújt nekem kezet.

Mit tegyek hát szavaimmal,
ha senki rá se bólint
és a dalok dalaiban

az üres semmi hódít?

Fogok egy csillagot
s ráfestem az álmom
és hajnalig virrasztok
 a kopasz a faágon.

Megyek, futok, szaladok
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Szétszakadt szavak
szólnak a számon

és mélyen elmerülnek
a sáros pocsolyákon.

Hiába sírnak,
jajgatnak a számon,

nincsen otthonuk
ezen a világon.

Bármerre futnak,
koldulnak e tájon,
üres tarisznyából

húznak csak barátot.

Kacsintanak egyet,
tépnek egy virágot

és sóhajokat szednek
 hulló fénysugárból.

Szétszakadt szavak
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Fogd meg a másikat

Fogd meg a másikat,
fogd meg a kezét,

fogd meg a lelkében
áradó reményt.
Együtt vigyétek
az új idők szelét,
a harcot, a kardot,
a ragyogó napot,

az emberek szívéből
kiszakadt holnapot.

Együtt vigyétek
a tisztán csengő szót,

a józan értelmet
s a tűzbe mártott szót,
a sírást, a nyüzsgést,

a nyitott ablakot,
a nép lelkében

zengő dallamot,
pénzt, kenyeret, munkát

és hajnali meghívást.

Együtt vigyétek
az álmot, a reggelt,

a győztest, a vesztest,
a menekülő embert,
a tegnap még áldozó

sorstalan szentet,
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a kövek közt kinyílt
utcai virágot,

az üllőn vert vasból
széthullott szilánkot.

Együtt vigyétek
a közös diadalt,

a büszke ébredést,
a bátor harci dalt,

a fényt, a szót, csillagot,
az igazmondó álmodót,
aki felhordja a szépet,
az igaz emberséget,
aki megtöri az átkot,

a gyűlölködő királyságot. 
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Búcsú nélkül hagytál itt,
elmentél örökre,

csak a síró fájdalom 
maradt a lelkemben.

Ki tudja, hol jársz most,
merre visz az utad,

látod-e odafent
a fénylő csillagokat?

Látod-e, hogy sírunk
és keresünk téged,

keresünk a csillagokon
és keresünk a fényben.

Érzed-e már te is,
hogy üres lett itt minden,

mert elveszett nekünk
a legdrágább gyöngyszem.

De tudom, hogy egyszer
úgyis megtalállak

és elmondom majd akkor
az egész világnak.

Búcsú nélkül hagytál itt
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Nem tudunk mi már
csak együtt létezni,

a fényt, a szót, a szerelmet
markunkban ölelni,
megfogni odafent
a szálló szépséget
és csókkal fogadni
a tiszta emberséget.

Nem tudunk mi már

Keskeny kis utcában
sétálgatva jártam

s hallgattam a csendet
az esti félhomályban.

Szinte megfogtam
a halkuló csendet,

a szélben csókolózó
ábrándos szerelmet.

Nem is vettem észre,
hogy már velük szállok

és én is ölelem
az estvéli álmom.

Ölelem a csendet,
a tiszta szerelmet,

az egekből rám hulló
isteni kegyelmet.

Keskeny kis utcában
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Mióta várom már

Mióta várom már,
hogy hozzád mehessek,
hogy a hulló szépséget
ölembe szedhessem,

hogy szétverjem az átkot,
a ronda csúfságot,
a félelmet hordó,

hazug csalfaságot.

Mióta várom már,
hogy hozzád mehessek,
hogy a napsugár csókjait

lelkembe önthessem,
hogy kitépjem a földből

a gonosz galádságot
és szerte szét kergessem

a gyáva gyarlóságot.

Mióta várom már,
hogy hozzád mehessek,

hogy tiszta forrásból
új erőt merítsek,

hogy fölszántsam a tábort,
az elfonnyadt álmot

és forró bronzba öntsem
a megformált világot.
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Nagy hangon érkezett
a hideg őszi szél

s megrázta a fákat
és hullt a sok levél.

Ki tudja melyik,
mit hordott magában,
mire gondolt most,

hogy lehullott a sárba?

Volt-e gondolata,
vagy nem is érzett semmit,

csak néhány percet élt
és ennyi volt az ennyi.

Nagy hangon érkezett
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Most építs magadnak
egy vadonatúj házat

s kívül, belül betonnal
borítsd be a vágyad.

Ne engedd,
hogy beszűrődjön
valami a másból
és megmérgezze

a lelkedet
egy eltévedt mámor,

hogy véletlenül
mást mondjál,

mint a falka tábor
és kiszűrődjön
a szavakból,

hogy megcsaltak
az álmok,

hogy már csak
tévedésből

téped a virágot
és fogadsz hűséget

egy jól fizetett áron.

Most építs hát magadnak
egy vadonatúj házat

s kívül, belül betonnal
borítsd be a várat.

Most építs magadnak
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Rázd le magadról
a hosszú út porát,

a szégyent, a szennyet,
a sárból gyúrt hazát!

Rázd le magadról
mindazt a fényt,

amit a hazug csillagok
szórtak szerte szét,

amit rád raktak
a bátor tolvajok,

a szerelmet fosztó
barbár harcosok!

Rázd le magadról
azt a tévedést,

amit az új papok
öntöttek beléd,

amit rád vertek
korbácsos angyalok,

csizmákba bújt
gyáva gyilkosok!

Rázd le magadról!
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Összebújnak a nádasok,
álmodnak fönt a csillagok.
Csüng a csend az ágakon,
szalad az idő a hajnalon.

Mindenütt mozdul valami,
sétálok, sétálok hajnalig.

Megmártózom a felhőkben,
a holnapot hozó szellőkben.

Ne töprengj a sorsodon!

Ne töprengj a sorsodon,
úgysem tudsz mit tenni,

növeld meg a szárnyaidat,
hogy fel tudjál repülni!

Hosszú, hosszú éjszakákon

Hosszú, hosszú éjszakákon
kergetem az álmot

s szorongatok a markomban
szitkozódó átkot.

 Elmerengek a sötétben
csillagszemű ágon

és kidobom a lelkemből
a rozsdamarta álmot.

Összebújnak a nádasok
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Írom a sorokat,
kergetem a vágyat
s rakom a szekérre
a tűzre való fákat.

Nem sokat mesélek,
való földön járok,

csak lelkemben fürösztöm
mindazt, amit látok.

Nem dobom vadaknak,
ami csüng a fákon

és nem szúrom vashegyre
a fénylő délibábot.

Írom, ahogy látom,
meztelen csuhákon,
csak a rondaságot
takarom a számon.

Írom a sorokat
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Mért kötöd magad
 egy elsárgult levélhez,

egy megvénült vágyhoz,
elveszett reményhez?

Mért kötöd magad
ha elhagytak az álmok,
ha nem sziszegnek már

a régi sóhajtások,
ha nem sír az öledben

a féltő félelem
és nem fogja a kezed

a tüzes szerelem?
Fuss és szaladj inkább

 a hulló napfénnyel
és szárnyalj a széllel,

a múló idővel!

Mért kötöd magad? 
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Úgy érzem, hogy talpra állok
s a csillagok közt rendet vágok,

megfürösztöm a felhőket
és messze szállok a szellőkkel.

Keresek egy új világot,
ahol megfogom az álmot,

ahol félre dobok minden átkot,
hatalmat és hazugságot,

ahol szépek lesznek majd a lányok 
és fürödnek a napsugáron.

A férfiak kévét kötnek,
búzatáblán csókot szednek

és nézik, hogy a holdsugáron
hogy születnek új világok.

Én majd csendben félre állok,
a markomban sorsot hányok,
felhúzok egy nagy kemencét

és ott sütöm meg a szerencsém.

Úgy érzem, hogy talpra állok
Éjszakai álmodozás
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Nem látok most tisztán,
hol törjem az utat,
hol kapjam ölembe
a fénylő csillagokat,
hogy szedjem listába
a tépett tegnapokat

s hogy kapjam keblemre
a megvert kispapokat?

Hol kössek görcsöt
a sima fűzfára

és öntsek forró vizet
a hamis imákra.
Hol sirassam el

a meggyilkolt eszmét,
a névtelen sírok

felrakott keresztjét?

Hol kössem magamhoz
a hajnali reményt,

a szépet, a jót,
az első áldozót,
a bátort, a hőst,
a megalkuvót,

a véres harcokban
megtisztult valót?

Hol törjem hát
simára az utat

s hol kapjam ölembe
a fénylő csillagokat?

Nem látok most tisztán
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Hogy hull ez az őszi eső,
hogy hull egyfolytában,

 mintha csak az öreg isten
búsulna magában.

Mintha soha meg se állna,
úgy ömlik a házra, 

önti ezt a sok-sok vizet
az ázott tarlóhátra.

Pedig valahol már megszakadt
ez a sötét felhő

és kibújt a fáradt ég alól
a napfényt hozó szellő.

Hogy hull ez az őszi eső
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Meddig lehet

Meddig lehet
becsapni az embert,
sziklákat görgetni

egyre feljebb, feljebb,
rázni a meggyet,

a kidőlt tölgyfákat
és ölbe kapni

a szálló madárkákat?

Meddig lehet
becsapni az embert,
két kézzel markolni
a házteteji zsindelyt,
tagadni még azt is, 

ami szemmel látszik,
ami a kezünkben

víg dalt furulyázik?

Meddig lehet
becsapni az embert,

csodákat ígérni
és meglopni a szentet,

kiforgatni a
szavakat a szóból
és törvényt alkotni

a törtvénytelen csókból?
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Meddig lehet
becsapni az embert,

várfalakat húzni
és bezárni a lelket,
hangszórót szerelni
minden magas fára
és fújni a dallamot
egyetlen nótára?
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Hogy szedted a hajnalt
karos kis kosárba

és szórtad szét a szépet
a napsugár tollára.

Minden mozdulatod
egy szótlan szóra szólt
és toltad magad előtt

az ébredő fakót.

Nem is tudtad akkor,
milyen lesz az álmod
s milyen lesz estére

meghajszolt világod.

Csak tetted, vetted
mindazt, amit kellett,

amit a lelkedből
a csillagok szedtek. 

Hogy szedted a hajnalt
Édesanyámnak
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Nem tudjuk mikor
és hogy fogta kezét,

hogyan formálta
lelke rezdülését,

hogyan simogatta
színeit a fénynek,

drámai erejét
a fölrakott festménynek.

Ha nem is látjuk Olgát
minden mozdulatban,

a színeket forgató
ecsetvonásokban,

de ott volt a szívben,
a féltő ölelésben,
az estébe hajló 

bársonyos csendben.

Ott volt Ő mindenütt,
hol lüktetett az élet,
ahol Holló László

emberséget ébreszt,
 ahol a mester

elcsábít a szépben 
és új világot teremt

a földi mindenségben.

Nem tudjuk mikor
Holló Lászlóné Maksa Olgának
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Építsünk egy olyan hazát,
ahol csókok szállnak

és a szívek közepében
sziklavárak állnak,

ahol minden mozdulatban
a szeretet csobban

és a szálló szép szavakban
vértestvérek laknak,

ahol felkarolják a gyengéket,
az elhagyott anyákat

és tépett tollal takarják
a gyűlölködő maflákat,

ahol messze elkergetik
a szolgalelkű nyájat
és jó talajba ültetik

a kemény akácfákat.

Építsünk egy olyan hazát,
amely messze látszik
és a kedves idegennek

markában virágzik.

Nem ver sarat a csizmára,
nem szór délibábot,
ölbe kapja a barátot

s mutat egy új világot.

Építsünk egy olyan hazát
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Építsünk egy olyan hazát,
ahol szépen járnak,

ahol erdők, mezők virágain
szebb jövők tanyáznak,

ahol tornyot építenek,
házat, gyárat, várat,

ahol vasból hidat húznak
és betonból gátat,

ahol mindenkinek egy az ára
és szebbnél szebb a vágya
és boldogan álmodoznak
a csendes éjszakákban.



37

Üzenet azoknak,
akik félve járnak,

akik hűvös estéken
otthonra vágynak,
akik lopva szedik
az elhullott vágyat

és nyáron is hordják
a téli csizmákat.

Üzenet azoknak,
akik szélbe szállnak,
akik koldus kenyéren
nyomorogva várnak,

akik cifra cuccban seprik
a felmosott utcákat

és bamba arcot vágnak
az elpirult világnak.

Üzenet azoknak,
akik már nem várnak,

akik télen, nyáron
csupasz földön hálnak,
akik nem ismerik már

az emberi arcot,
az embernek járó,
kellő méltóságot.

Üzenet azoknak …
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Üzenet nektek,
csúnyán kiverteknek,

hogy nem lehet ez sorsa
a megszült embernek,
hogy el kell kergetni

azt a királyságot,
amelyik csak nézi

ezt a csúf csúfságot.
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Megfordíthatjuk
a vihar szelét,

ha szorosan fogjuk
egymás kezét,

ha kitépjük a sárkány
tűzpiros nyelvét

és betonba öntjük
kiszáradt lelkét.

Megfordíthatjuk
a vihar szelét,

ha markunkba fogjuk
a szellő szelét,

ha csábítani tudjuk
a messzi hangzó szót,

a fényt, a hangot 
és a holnapot.

 
Megfordíthatjuk

a vihar szelét,
ha szóra bírjuk
az isten hitét,

ha földre hozzuk
az égi csillagot

és sárba tapossuk
a megvadult tegnapot.

Megfordíthatjuk …
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Döbbenet, hogy bújtatják
a sárba esett rákot

s össze-vissza beszélnek
minden zagyvaságot.
Hivatkoznak hajnalra,

déli napsugárra,
estére,  éjszakára

és szárnyas bőrmadárra.

De jó lenne, ha észrevennék,
hogy a bajt most elkövették,

nem kennék majd ezt is másra,
nem kennék ezt más fiára,
hanem mint a gyávaságot

lerúgnák a sárt a sárról
s megfürdetnék azt a rákot.

Döbbenet, hogy bújtatják
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Sétálok a Körös partján
és nézem ezt a várost
s hullanak az ölembe
a réges-régi álmok.

Mennyi minden jut eszembe,
ahogy erre járok

és megszólalnak a lelkemben
a régi imádságok.

De nem én hagytam el,
ő hagyott el engem

és elvitte a sorsa
messze idegenbe.

Nem tudtam felfogni,
hogy elveszett az álmom

és nem fűti a lelkemet
ősi magyarságom.

Féltem, hogy vele együtt
a nyelvem is elvesztem
és a márciusi zászlót is
el kell majd felednem.

Sétálok a Körös partján
Váradi emlék
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Felejteni ugyan
soha nem fogom,

de magamhoz ölelni
sajnos még nem tudom.

Nem tudom, mert az ajkát
néma csendre szorították
és kifütyölnének az utcán,

ha megcsókolnám ott az arcát.







Jó lenne már helyet kérni
s a múltunkkal szembe nézni,

fölfejteni azt az álmot,
amit majd egy század látott,
amit vertek gépfegyverrel,

tankkal, tőrrel, lőtt sebekkel,
pincébe bújt vert sereggel,

verték ezt az uraságok,
lóra pattant vad kozákok,
géppisztolyos új betyárok,
verték ezt a pártos percek,
két elemis szolga lelkek,
akik csak a falig láttak

s a betűk közt ritkán jártak.

De verték ezt a száz esztendőt
bátrak, hősök és szeretők,

verték bukott szélhámosok,
káderek és újgazdagok,

verték azok, akik tudták,
akik markuk tele rakták,

akik még csak tejet szoptak,
de hatalmukkal vagyont loptak

és verték azok, akik hittek,
akik szóban esküt tettek,

akik elhitték az álmot
és hordták haza a cubákot,

hordták fémben, papírpénzben,
hordták csúsztatott reményben.

Jó lenne már…
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Ám nem csak verték ezt az álmot, 
sokan húzták éjszakákon

s tömték tövig a nagy zsákot.
Voltak persze, akik loptak

de sokkal többen csákányt fogtak.
Vertek vele vaslapokat,
kőkemény csillagokat,

vertek tuskót, házfalakat,
bombabiztos pincelukat.

Építettek új lakokat,
gyárakat és új utakat.

És a világ csodát látott,
mert felhúztak egy új világot.

De az a világ ma már elmúlt
a gazdag ember jobban száguld.

Szabad lett a madár szárnya
és felkapta a magasságba.
Értelmesebb lett a lecke

s feljebb vitt a fellegekbe.
Milliárdos lett a márka,

aranyba bújt a csizmák szára.
Hull a csillag a gazdagoknak
és a szépről csak dadognak.

Villáikat sorba rakják
és hűségüket számítgatják.
Ám a szegény most is árva,

még rongyosabb lett az ágya.
Soknak bizony ágya sincs,

szabad égen csüng a kilincs. 
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Az idő lassan majd eldönti,
melyik világ lesz a szebbik,

ki mit tudott hozzátenni
és a jóból megmarkolni,

mennyi pontot kap majd érte
odafent a kéklő égen.
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Csodás szőlős kertek,
lombos almafák,

őrzitek-e még
 a hajnal csillagát,

a szőlőszemek
szerelmes szavát,
a vidám szüretek

csókos illatát?

Csodás szőlős kertek,
lombos almafák,

őrzitek-e még
a vörös zamatát,
a finom pörkölt
füstös sóhaját,
a csepegő must
dúdoló dalát?

Csodás szőlős kertek,
lombos almafák,

őrzitek-e még
a szabadság szelét,

az őszi fény
kiszakadt lelkét,

a sorok közt futkosó
gyönyörű reményt? 

Csodás szőlős kertek
Emlékezés a Monostorpályi 

Csonkás szőlőskertre
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Néha nagyon messze vágyom
s a csillagokra száll az álmom,

onnan nézem az estéket,
a földre hulló szép meséket.

Keresem a bátorságot,
a zsarnokkal szembeszállót,
azt, aki majd megmutatja,

hogy csap szét az úri lakban,
hogy veri a hazug álmot,
a hazugságot kikiáltót,

hogy markolja meg az eszmét,
az igazságot hordó leckét,

hogy teremt majd olyan tábort,
amelyik a szívvel számol,
amelyik a szebb világot

széthordja egy szalmaszálon.
Olyat, aki otthon marad

s nem tesz zsebre csillagokat,
nem húz házat csigaháton,

s nem lop fényt a napsugárból,
hanem aki lelkét osztja

s a szegényeket pártfogolja,
aki csak a szépet szórja

s az újnak lesz az álmodója.

Néha nagyon messze vágyom
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Óh, Istenem, én Istenem 
rakj vállamra egy keresztet

s hadd vigyem el ezt a terhet,
hadd vigyem el a testemmel.
Hadd szorítsam össze számat,

nyomjam földbe mindkét lábam,
hadd érezzem, hogy fáj nagyon,
hogy ezt talán már nem is bírom,

hogy néha, néha felbukom
s csak sírok, sírok a csillagon.
Hagyd rám ezt a küzdelmet,
a szívhez szóló szerelmet,

hadd birkózzam meg magammal,
sorsommal és álmaimmal.

De adj erőt a testembe,
hogy gyávaságom elvessem,

hogy vállon hordva ezt a terhet,
megtisztíthassam a lelkem.

Rakj vállamra egy keresztet
Reggeli imádságom
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Óh istenem, én istenem
köszönöm, hogy itt vagy velem,
köszönöm, hogy fogod kezem,
s megtisztítod bűnös lelkem,

 hogy markomba öntöd tiszta vágyam,
és megnyitod az igaz házam.
Köszönjük, hogy asztalodnál

együtt lehetünk
 és örökkön örökké téged szeretünk,

hogy veled fogyaszthatjuk kenyered javát
 és veled ihatjuk véred szent borát.

Köszönjük neked
az életet, az éveket, a fényeket,

köszönjük a nap sugarát,
a hold világát,

köszönjük a szentek szentjének
égi csillagát.

Köszönöm, hogy itt vagy velem
Déli imádságom
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Óh istenem, én istenem,
könnyítsd meg a lelkem,

adjál nekem nyugodt álmot
és adjál boldogságot.

Hadd pihenjek karjaid közt 
s ringasd el az álmom,

hadd szálljak fel szép szárnyakon
az isteni csodákhoz.

Hadd mártózzam meg odafent 
az égi szeretetben

és hozzak onnan egy marokkal
a földi embereknek.

Hadd legyen jó mindenkinek,
aki hozzád szállott,
aki szíve egészével

csak tehozzád vágyott.

Könnyítsd meg a lelkem
Esti imádságom
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Én csak rímes sorba szedtem
mindazt, amit láttam

ti meg rajzba öntöttétek 
a megálmodott vágyat.

Ákos könnyű, tiszta mozdulattal
rajzolt meg egy sorsot,

László sűrű, kemény foltokkal
festett valóságot.

Árpád, Tibor kedvességgel,
János meg szépséggel

formálta a tájat
és lelkükkel vallatták
az otthont adó házat.

De akár könnyű,
akár kemény volt

barátaim álma,
gondolatom forgatták át

egy újfajta világba.
Nem is egyszer
szebbek voltak

és sűrűbbek a vágyak
és markánsabban szóltak

a barbár világnak.

Én csak rímes sorba szedtem
A köszönet mellé
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A rajzok néha
mást is mondtak,

mint amit én láttam
s így új szeletét

rakták fel 
az emberi vágynak.

Rajzolt szóval 
gazdagabb lett

mindaz, amit látunk,
amit szavakban
vagy rajzokban

egymás mellé vágtunk.
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Olyan jó érzés
szerelmesnek lenni, 

egymás kezéből
virágokat szedni,

érezni a perc
gyorsuló forgását
s a féltő félelem 

suttogó zsongását.

Érezni, hogy ringat
a tavaszi szellő,

hogy önti ránk mosolyát
az égen csüngő felhő,
hogy köröttünk táncol

minden, ami szép
és nekünk örül

a világmindenség.

Csodálni a másik
tűzpiros arcát

s hallgatni a szépség
simogató szavát.

Markolni, megfogni
a lecsüngő csendet
és repülni, repülni

az édes tengerekhez.

Olyan jó érzés
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Megmártózni ott
a csurgó tisztaságban
s mélyen elmerülni

egy forró pillantásban,
szorosan megfogni

egymás kezét
és ölelni, ölelni

a legszebbik reményt.
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Nem tudom, hogy jól tettem-e,
mikor harcba szálltam,
amikor a vihar szelét
marokkal cibáltam,

amikor a sötét felhőt
szép szavakkal vertem
és a lehullt virágokat
az ölembe szedtem?

Nem tudom, hogy jól tettem-e,
hogy hangosan kiálltam

és dühösen szidtam
a rongyos ruhákat,

hogy bűnösnek neveztem
a nyájas, nyegle népet
és a markukat tömő
pártos legényeket?

Nem tudom, hogy jól tettem-e,
hogy szavakat véstem
és nem öleltem bikát
a hortobágyi sziken,

hogy csak szóltam, sírtam,
könyörögve kértem

s nem dobtam köveket
az asztalfőn ülőknek?

Nem tudom, hogy jól tettem-e?
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Nem tudom, hogy jól tettem-e,
hogy egyedül jártam
s nem szövetkeztem
hívő cimborákkal,

hogy nem kötöttem lovam
hithagyók hadához
és nem hajladoztam

a csillagok szavához?
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Ne hagyd, hogy elnyomjon
az önkény világa,

mert könnyen beleeshetsz
a satu markába.

Ha beleesel és ott csillogsz
a fénylő napsugárban,

elvárod, hogy neked nyíljon
minden a virágban.

És ha láncba fonódik
ez a függő játszma,

elvesztheted önmagadat
a való világban.

Elveszted, mert nem látod,
hogy fény ömlött a tájra

és eltévedsz a csillagok közt
az ott maradt sárban.

Ne hagyd, hogy elnyomjon
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Kész a kötet,
sorjáznak az álmok
s viszik a lelkemet
poros pusztaságon.
Viszik füves réten,
kopasz tarlóháton,

viszik oda is,
hol nincsenek már álmok.

Viszik, ahol szedik
a szebbnél szebb virágot

s viszik oda is,
hol eget ver az átok,

ahol friss levegőt hoz majd
a tavaszi zápor

és a szívekbe markol 
az égből hulló álom.

Sorjáznak az álmok
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Hányszor kivertük
magunknak a sorsot,
de mindig elúszott
valahogy a parton,

mindig másfelé ment
a hajónk szárnya,

másfelé vitte
a tenger hulláma.

Pedig sokat téptük
a borongós hajnalt

s görcsösen szorongattuk
a fel-fel síró szívbajt.

De nem tudtuk megfogni
a cselekvés markát,
az ölünkbe hullott

új remények csókját.

Nem tudtuk elkergetni
a ránk szakadó ágat,

a gyengéket, a gyávákat,
a külföldi bikákat,

nem tudtuk felhúzni
a győztes fehér zászlót,

a tisztaságot hozó
emberibb világot.

Hányszor kivertük



66

Most, hogy markunkban van
a szerencse szára,

hogy tőlünk függ már 
a hajó iránya,

bátrabban kéne
előre menni 

s az emberek sorsát
boldogabbá tenni.

Előre, előre,
mindig csak előre

s a nép óhaját
öntsük a szívünkbe.
Ne engedjük, hogy

elcsússzunk a páston,
hogy újra egyesek

járják majd a táncot.
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Óh te szépséges
napsütötte nyár,
szórd az ölünkbe

a nap sugarát.
Adjál édes álmot,
sok szép virágot,

adjál gyermekünknek
sok-sok boldogságot.

Adjál bőven esőt, 
barmoknak legelőt,
búzakalászoknak

érlelő delelőt,
adjál csendes csendet,
a hajnalban reggelt,
a forró napsütésben
árnyat adó fekhelyt.

Adjál barátságot,
markunkba jóságot,
adjál a szegénynek

jól szabott nadrágot,
adjál neki erdőt,

télire tüzelőt,
őszi szüretkor

szerető esztendőt.

Óh te szépséges …
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Adjál nekünk békét,
álmodozó reményt,
adjál mindenkinek

jó borban szerencsét,
adjál igaz percet,

szerelmes szerelmet,
adjál az életnek

teremtő értelmet.
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Hogy mondjam el,
ha fáj a szívem,
ha markomban
az élet remeg,
ha fájdalmam

az ágyhoz rángat
és tüzes tűzzel
oltja vágyam,

ha nem hagyja,
hogy szóba öntsem

és elsírjam
az emberségem,

ha nem ad számomra
egy percet, hogy

méltóságom eltemessem,
hogy búcsút intsek

a világnak,
sorsnak, vágynak,

szarkalábnak,
hogy kezet fogjak

néma csendben
és átöleljem

az élő szentem,
hogy megszorítsam

az úti fákat,
a hozzám bújó
gyászruhákat,

Hogy mondjam el?
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hogy ne kelljen majd
visszanézni,

álmaimból felébredni,
síró szemből 

könnyet szedni
és nézni,

ahogy elhaladnak
s a búcsú közt

majd felkacagnak.

De hát nem tudok
mit tenni,

ha a sorsom
úgy rendezi.

Legyen hát búcsú
minden estém
s legyen áldott

a szent keresztség.
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Tudom, hogy az új világon
nem leszel már a barátom,

hogy nem fogsz velem kezet rázni,
éjszakánként nálam hálni.

Mégsem hagylak ott az ágon,
nem hagylak a pusztaságon,

de markold meg most ezt az estét
és jegyezd meg jól ezt a leckét:

Nem csak addig vagy az ágon,
amíg azt te jól megrázod,

hanem addig rázol jól a fákon,
amíg ember vagy az ágon.

Én tehát most veled vagyok,
akkor is, ha máshol lakol,

akkor is, ha másként beszélsz
és nem is értem azt az igét.

De addig hallom csak a mesét,
amíg igaz emberként élsz.

Tudom, hogy az új világon
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Most kél a vér
 a csillagon
s fut felénk
a hajnalon.
Forró tüzét
önti ránk
s kergeti

a szív szavát.

Ott van velünk
a honlapon,

a deszkából vert
színpadon,
ott van lent
a tereken,

a kőbe vésett
versekben.

Ott van mindig
a keblünkben,
a vérbe mártott

szívünkben.
Ott van mikor

kiáltunk
s a végén

mikor megállunk.

Most kél a vér
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Óh, te tiszta ég,
óh, te szabad szél,
vigyétek messzire

a szépség szellemét,
vigyétek az égben,
vigyétek a fényben,
vigyétek az emberek

szerető szívébe.

Vigyétek árkon,
át a barbárságon,

vigyétek kifosztott
szőke szalmaszálon,

vigyétek perben,
vigyétek vérben,

vigyétek megharcolt
örök szerelemben.

Vigyétek a fákon,
a gyáva gyarlóságon,

az embert pusztító
fájdalmas órákon,
vigyétek versben,
vágtató zenében,

vigyétek a szentek
örökös hitében. 

Óh, te tiszta ég
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Vidd el magaddal,
azt a sok-sok szépet,

amit a szerelem
osztott szét a szélben,

amit felkapott
és átölelt az égben

és markába vett
a földi végen.

Vidd el a csókot,
a simogató bókot,
az átkot, az álmot,
a vágyakon csüngő

buta balgaságot.
Vidd el a féltést,
a félő ébredést,

a szívekbe szorult
féltékeny szenvedést.

Vidd el a vágyat,
a tüzes csatákat,

az egymásba olvadt
szárnyaló órákat.
Vidd el a percet,

az áldozatos szentet,
a vérünkben kerengő
átvirrasztott rendet,

az ölelést, a keresést,
a fájó jégverést,

a szerelemben száguldó
csodás ébredést. 

Vidd el magaddal
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Mi vezetett oda téged,
hogy a sorsod újra mérjed,

hogy elhagyjad azt az álmot,
 amért lelked hozzánk szállott,
hogy hátat fordíts az ősöknek,

az égen úszó felhőknek,
hogy elfelejtsd azt a látót,
aki vágyból embert vágott,

aki fölemelt a sárból
és kezed közé rakott hálót,
aki megmutatta azt az utat,
amin sorsod messze futhat,

amin bátor harcosságod
szétverheti majd az átkot,
megtörheti azt a partot,

ahol rozsdás kezek ütnek arcon,
ahol messze szállnak majd a vágyak

és raknak egymásra sok házat.

De megszakadt már ez az álom
és elgurult a nagyvilágon.
Görcsbe fulltak a csillagok

és megdermedtek a hajnalok.
Elszálltak a régi álmok 

és megtörtek az útirányok.

Mi vezetett oda téged?
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Sokan bizony messze mentek
és hosszan úsztak fellegekben

és amikor lábra álltak,
maguk körül mást találtak.
Megváltoztak aztán ők is,
fölcserélték a lelkük végit.

Hogy mikor lesz majd újra egység,
a lelkükben is tiszta szépség,
az csak a csillagokban látszik

és nem is biztos, hogy kivirágzik.
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Néha, néha meghallgatjuk
az álmodozó estét

és fölszedjük a szárnya alól
földre hullott könnyét.

Fölszedjük az árván maradt
szenvedő szerelmet,

a kövek közt vergődő,
elhagyott kegyelmet.

Fölszedjük a némaságot,
a vérző vakságot,

a mozdulatlan ágyhoz kötött
barmult bénaságot.
Fölszedjük a véget,
a szenvedő szépet,
az isten oltalmából

kiesett elméket.
De vajon, ha fölszedjük

mit segítünk rajtuk,
meg tudjuk markolni
bajba jutott sorsuk

és ott leszünk mellettük,
ha könyörög az ajkuk?

Hisz a szenvedőnek
végtelen a vágya

és az örök barátság
az igazi álma.

Néha, néha meghallgatjuk
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Búcsúzni kéne már
a világ zajától

és altatni, ringatni
az estvéli álmot.

Nem kell már tépdesni
az úri cifraságot,

úgyis szétszakadt már 
minden, ami szép volt.

Elszálltak az évek,
poros lett a fészek,
messze vannak már
a születő remények.

Még a csillagok is
fáradtan pislognak

és nem ölelnek már,
mint hajdan álmomban.

A fekete varjak is
károgva szállnak

és az esti csendben
csúnyát kiabálnak.

Búcsúzni kéne már
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Nem csaponganak már
a szelek szívemben,
a gólyamadarak is
elszálltak felettem.

Azt mondják sokan,
szép ez az öreg kor.
Ezt mondtam én is
régen, valamikor.
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Magunk körül
szét se nézünk,
mennyi szépség
van köröttünk.

Markunkban fogjuk
a nap sugarát

s fölöttünk száll
a csillag madár.
Álmok fürödnek
fent a fényben

és bárányok úsznak
a kék felhőkben.

A szélben szállnak
a sóhajok,

a szerelmet hordó
asszonyok.

Mesélnek égről, fényről
az igaz ember

tiszta szerelméről.
A fákon röpködnek

apró csöppségek
és dalba öntenek
erdei meséket.

Mindenütt a szépség,
az új csoda ragyog

és örömükben
röpködnek

az égi csillagok.

Magunk körül
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Az örömtánc körül
könnyes csók lebeg
s a szeretet öleli át

a bátor tetteket.
Talán egyszer
észrevesszük,

 mennyi szépség
van köröttünk

s mennyi szép száll
még előttünk
s mennyit őriz
emberségünk.
Mennyi szépet
tett az ember
és rakott fel
a fellegekbe,

mennyi csodát
szórt az égbe
s vett örökre

az ölébe.
E sok mindent

azért tette,
hogy a szépet

átsegítse,
hogy szebb legyen

a kopasz ágon
és szebb legyen
az új világon. 
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Sosem felejtem el,
azt a szép estét,
amikor a csillag
a lelkünkhöz ért,
amikor átöleltük

a csend nyugalmát
és magunkba szívtuk

a szépség illatát,
amikor szállt velünk

a simogató szél
és öntötte ránk

a tűzben gyúlt reményt,
amikor szívünkbe hullt 

a szeretkező szó
és vágyunkat kergette

az álmodozó csók.

Sosem felejtem el
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Édesanyám szép asszony volt,
szép volt a szépsége,

szép volt, ahogy kezet fogott,
ahogy álmodott az égen.

Szép volt, mikor boldog volt
s öröm volt a tánca

és könnycseppjei hulltak
mosolygós arcára.

Szép volt, mikor haragos volt,
és durcás az álma
és az álmok között

szépről szólt a vágya.

Szép volt, mikor fájdalma volt
és elbújt egész éjjel,

hogy eltakarja könnyeit
jóságos szívével.

Szép volt, mikor simogatott
az álmos estéken,

szép volt, mikor átölelte
a hajnalt az égen.

Édesanyám szép asszony volt,
szép volt a szépsége,

szép volt, ahogy életét
felkapta ölébe.

Édesanyám szép asszony volt
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De jó lenne veled szállni,
te szépen szálló szellő
és megkóstolni odafent

a karneváli pezsgőt.

Álmodozni az egeken
mindenféle szépről

és simogatni a szerelmet
a bárányfelhőkről.

Megfogni a nap sugarát
és a délibábot,

kergetőzni csillagok közt
egy-egy délutánon.

Átugrani a jéghegyekről
egy igazi nyárba

és markolni az illatát
a mezőn nőtt virágnak.

Csodálni a kéklő tengert,
a futó vadvilágot 

és nézni a végtelent
egy véges szárnyaláson. 

De jó lenne veled szállni
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Óh, te fenséges Úr,
egyetlen egy isten,
ámulva csodálunk

s imádkozunk véled.

Ahogy a csillagot
felraktad az égre,

úgy öntöd a szépet
az emberek lelkébe.

Nem nézed az arcát,
szeme szárnyalását,
csak a forró lélek

tiszta áradását.

Csak az emberséget,
az igaz hűséget,
a poklokat verő

bátor nemzedéket.

Mennyi mindent forgatsz,
rakod a helyére,
öntöd a világot

tüzes sistergésben.

Kergeted a szellőt
a zöldellő réten

és szórod szét a fényt
a kék színű égen.

Óh, te fenséges Úr!
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Éltető csókot adsz
az erdei fáknak

és illatos virágot
a csábos csalfaságnak.

De nem adsz eleget
az éhes gyermeknek,

tévúton tévelygő
hites szerzetesnek.

Nem adsz eleget
a megcsalt szenteknek,

 az árnyékban fekvő
szótlan embereknek.

És nem adsz eleget
a sérült lelkeknek,
a poros pusztában

vergődő felhőknek.

S bár napsugarat dobsz
a délibáb ölébe,

gyakran szállsz messzire
az égi fény fölébe. 
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Milyen gyorsan szállnak
az öregedő évek,

szinte falják
a régi emléket.

Előbb csak megtépik,
ritkítják a tollát,

majd földbe forgatják
a múló idő szárnyát.

Pedig hogy pezsgett
valaha az élet,

öleltük a hajnalt
egymás kebelében.

Nem néztük, nem tudtuk,
merre jár a hold,

csak roptuk a táncot
és öntöttük a bort.

De nem kocsmába jártunk,
nem a borban háltunk,

az élet szépségében
gyönyörködve szálltunk.

Gyönyörködtünk az estében,
mert csillogott a fény

és gyönyörködtünk a fényben,
mert csókos volt az ég.

Milyen gyorsan szállnak
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Bánatos az út,
amerre járok,

elfonnyadtak már
a régi szép álmok.

Kiszáradtak
az útszéli fák
és összetörtek

a lehullott éjszakák.

Fájdalmat szorongat
az ébredő hajnal

és megfürdeti arcát
a siránkozó jajban.

Bánatos az út
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Most még csak kiabál
és skandál a tömeg
és zászlókat lenget

a feje felett.

Most még csak kiabál
és skandál a tömeg
és vágyait dübörgi

az égő tüzeken.

Nincs még kihasítva
markoló keze,

nem tépdesi még
a csillagos eget.

Nem veri még szét
az utcai követ

és nem keni vérrel
a hajnali eget.

De nem kergetheted
a felkelő szelet

s nem súghatsz fülébe
kegyelmes perceket.

Nem ülhetsz némán
a bársonyszékeken,
 a fényben száguldó

 mercédeszeken.

Most még csak kiabál
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Nem fojthatod meg
a vérző sebeket,

a föld alá nyomott
ellopott éveket.

Nem rakhatsz várfalat
megdermedt sóhajból

s csillagokat verő
kurjantós kocsmából.

Hiszen percek alatt
szétszakad a mámor
és messze elkergetik

a tegnapi kántort.

Kiszakítják az égből
a hajnali álmot

és csillagokra tűzik
az új színű zászlót. 
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Mért nem értünk egyet
a hajnali rendben,
a nap nyugtában,

a csillagi csendben,
a tüzes napsugarak

ölelő fényében,
az áztató esők

jóságos tettében?

Mért nem értünk egyet
a testvéri szóval,

a jobbat akaró
álmodozó csókkal,

a fájdalmat szenvedő
emberi jajjal,

a szépséget forgató
isteni sorssal?

Mért nem értünk egyet
ha a másik mondja,
ha markából a fényt

nem csak reánk szórja,
ha nem tépi széjjel
a lehullott zászlót
és nem köti szívét
farkasok hadához?

Mért nem értünk egyet?
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Mért nem értünk egyet
az egyszerű szóval,

a tisztulni akaró
csurgó kis patakkal,
a fénnyel, az ésszel,

a látható kézzel,
az emberi lélek

könyörgő hitével?

Óh, ha megváltozna
ez a régi nóta

és kidobnánk magunkból
az elkopott szókat,

ha messze elkergetnénk
a nyájas nyavalygókat
és fényre feszítenénk
a nagy fóka falókat.

Óh, hogy megváltozna
ez a régi nóta,

ha szívünkből szólna
a teremtés csókja,

ha együtt másznánk meg
a csillagos eget

és öntenénk markunkba
tiszta forrásvizet.
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Hideg szelek fújdogálnak
és nem szedik az álmom
s nem viszik a sóhajomat

túl az óceánon.

Itt kerengnek körülöttem
az üldözött betyárok

és bottal verik a hajnalt
az álmatlan álmok.

Venném én magamhoz
a kitaszított párom,

de nincs alattam annyi föld,
ahol mind elháljon.

Így aztán csak sírva nézem,
hogy vesznek az álmok,

hogy hullnak a poros porba
a nyíló gyöngyvirágok.

Hideg szelek fújdogálnak
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Szikrázó szent szavak
szórjátok az igét

s tépjétek mindenütt
a hulló fény hitét.

Kössétek csokorba
a szelek illatát

s tűzzétek zászlókra
a remény csillagát.

Verjétek botokkal
a lustálkodó estét
s álmodjátok újra
a napfény erejét.

Fogjátok ezrével
a tisztaság kezét

s szálljatok az égbe
szerető csókokért.

Öleljétek szorosan
a holdfény sugarát
s járjátok a táncot

a szépség hajnalán.

Szikrázó szent szavak
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Milyen hamar elfelejtjük
a kapott jóságot,

a szépséget, az estéket,
a hajnali álmot,

a lelkünkben szeretkező
csodálatos mámort,

az életet, a szerelmet,
az illatos virágot,

a szellőkben szálló,
simogató jajszót,

a csendet, a békét,
a szerető testvért,

a markunkba hulló,
örvendező lepkét,

a bátorságot,
az igaz barátot

és az istentől kapott
féltő imádságot.

Elfelejtjük a sok jót
és nélkülük száguldunk
s így szegényebb lesz

 minden esténk,
mikor a holnapról

álmodunk.

Milyen hamar elfelejtjük
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Ember vagy te is,
bár barnább a bőröd
és vagyonod gyakran

ott hever a földön.

Álmaidnak nincs
semmilyen szárnya
és a fiadnak sincs

gyerekszobája.

Egy kis putri lukban
ringatod az estét

és egy szalmazsákon
várod a szerencsét.

Együtt vagytok mind
tizenvalahányan
s fújjátok a füstöt 
egymás orcájába.

Csak néztek a semmibe,
az üres vastálba
és belefulladtok

a csóró romaságba.

Ember vagy te is
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Annyi mindent másképpen látsz,
hogy nem ismer rád ez a világ.

Hogy lehet, hogy olyan gyorsan
megváltozott minden forma?

Hogy lett napból szürke hályog,
csillagokból fáradt vándor,

hogy lett semmi, ami fény volt,
ami életünkben istenség volt,

ami formálta a rendet
és öntözte a szent szerelmet?

Hogy lett a hitedből furcsa játék, 
a véredből langyos málé,

hogy lett belőled valami más,
valami furcsa alkotás,

amit nem magyaráz semmi zálog,
sem a múlt, sem az átok,

sem a csillagokból hulló álom.

Hogy lett a sziklából sár,
a csillagokból lombhullás,

hogy lett ezekből valami más,
 ami már nem is szikla

 és már nem is sár?  

Annyi mindent másképpen látsz
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Mért nem kiáltanak,
azok, akik fáznak,

akik rongyokba
bújnak éjszakára,

akik naponta
fürödnek a sárban

és sehol nincs helyük
ebben a világban?

Kidobták már őket
a senki mezejére,
az éhes farkasok
megtűrt erdejébe,
oda, ahova csak

vadkeselyűk járnak
s az elhullott emberek

csontjaira várnak.

Milyen szörnyű látni,
mivé lett az ember,
hová süllyedt a fény 

a csodás tündérkertben,
hová lett az ember,
aki győzni termett,

aki a világot
a markába vette?

Mért nem kiáltanak?
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Szeretném megfogni
az égi csillagot

és vinni magammal
a szerelmes holnapot,

átölelni a fényt,
a vidám dallamot
és lelkembe zárni
a jóságos illatot

Szeretném megfogni
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