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Egyre tisztább szelet látok

Egyre tisztább szelet látok,
ahogy szaladnak szét az álmok,
ahogy viszik tárt karokkal
a születő új világot.
Viszik a jót, a szépséget,
a fákon csüngő emléket,
amit összeraktak az évek,
az összegyűjtött szentségek.
Viszik azt, amire vártak,
amibe hajdan belevágtak,
a hajnalt, a fényt, a holnapot,
az égre felrakott csillagot.
De viszik azt is, ami elhullt,
ami bűneik közt jóra fordult,
amit emberként kergetett
a szélben szálló fergeteg.
S amikor majd felébrednek
és a földön rendet tesznek,
szétszakítják azt az álmot
s átölelik a boldogságot.
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Tépdesem, tépdesem

Tépdesem, tépdesem
a vadon nőtt vesszőt,
de nem tudom kitépni
a terpeszkedő erdőt,
nem tudok kivágni
minden idegen fát,
minden hajladozó,
nyálkás nyelvű fűzfát.
Nem tudom megfogni
a durva szavakat,
a bőrbe bújtatott
aljas szándékokat,
a lélekben kiszáradt
rozsdás álmokat,
a nyomort feszítő
zsarnokságokat.
Csak kiáltani tudok
nagyot, hangosat,
vágyakat kergetni,
felverni falvakat,
kikiabálni
a tiszta szavakat,
a jövőt hordozó
szebb napokat.
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Azt mondták régen
Debrecenről

Azt mondták régen,
hogy lassú vagy
s a szalonnás kenyérrel
boldog vagy,
hogy az álló vízben
úszkálgatsz
és a semmi szárnyán
álmodgatsz.
De ez ma már nem igaz,
elmosta az idő
a régi vádakat.
Helyesen vallod,
hogy a kő, a fa,
még a vas is elrohad,
de a tudás, a szellem
örökre megmarad.
Ezért építettél
a tudásnak várat,
a művészetnek
tágas házat
és szórod a szellemet
kertben, tanyán, piacon,
a főutcára rakott színpadon.
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Elvesztetted hát
a rád rakott jelzőt,
de kaptál érte
szélben szálló szellőt,
friss szellemet
és érzelmet,
kaptál örök értéket,
napban fénylő szépséget.
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Szépül a város

Szépül a város,
szépül az erdő,
jobban körbe jár
a tavaszi szellő,
jobban felkarolja
az este az álmot
és a napsugár
a nyíló virágot.
A város háza is
új köntöst kapott
s szélnek eresztették
az elmúlt tegnapot.
Jobban kinyitják
a rácsos ablakot
s kővel borítják be
a hazug kárpitot.
De nemcsak napokra szól
az isteni végzet,
nemcsak az elején kell
szórni a szépet,
nemcsak egyszer kell
fölszállni az égre
s tiszta vizet húzni
a szomjazó népnek.
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A debreceni szellemről

Milyen is az a debreceni szellem,
ami védi a házhoz húzó kertet,
védi az ősit, a régit,
a templomok kertjében
megőrzött szentségit,
őrzi a fákat, az iskolákat,
a szomszéddal felrakott
szalmatetős házat?
Őrzi a hitét, szüleje szellemét,
poros utcáinak
kikopott tengelyét.
őrzi azt is, ami összeköt,
viharok tüzében
a partokhoz köt
s nem engedi, hogy elszálljon,
minden széllel szembeszálljon.
Néha persze óvatos is
s nem tudja, hogy mi a szebbik,
melyik hoz majd friss virágot,
s ringatja az esti álmot.
Ám ha fényben fényt keresnek
s minden görcsöt félre tesznek,
meglátják majd azt az utat,
ahol napfény forgat hajnalokat.
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Szépséged és tiszta formád
A debreceni Kossuth Egyetemről

Szépséged és tiszta formád
megnyitja a lelkeket
és a benned szálló szellemek
fölvisznek az egekre.
Nincsen párod itt a földön,
a tudást hordod öledben
s a szépséges szent hiteket
szétszórod a szelekben.
Varázsló vagy és sziklakő,
hisz átgyúrod a lelkeket
és a napsugárra rakod
a jövőt hordó nemzetet.
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Nézni is szép
Az új villamosról

Nézni is szép,
ahogy elsuhan,
ahogy a hatalmas test
könnyedén szalad,
mintha nem is
kereken gurulna,
hanem a föld felett,
a levegőben csúszna.
Ahogy a kanyarokból
hirtelen kifordul,
olyan, mintha valami
a földből elindul,
mintha egy csoda
közeledne
s óriás szemével
csak reánk nevetne.
Aztán mikor megáll,
nyitott karokkal,
kényelmes székekkel
és tágas terekkel vár.
Olyan, mintha
hosszú útra vinne,
mintha nem is
csak arrébb tenne,
hanem valamiféle
otthonunk lenne.
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Szép vagy,
te sárga-kék csoda,
te, aki a város
büszkesége vagy.
Gurulj sokáig,
vidd a vágyakat,
szeresd és öleld
a fáradt utasokat.
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Jön, jön, árad a tömeg
Migránsok nyomában
2015. szeptember

Jön, jön, árad a tömeg,
szaggatják a hajnalt
idegen földeken.
Jönnek csónakon,
remegő falvakon,
jönnek úttalan utakon,
vérükkel festett
szöges drótokon.
Jönnek meggyötörve,
ázott nappalon,
rongyokba bújtatott
égi csillagon.
Jönnek vágyaikkal,
széttört álmaikkal,
sárban vergődő
hulló csókjaikkal.
Jönnek éhesen,
szomjazó esteken,
kukoricák között
háborgó fellegen.
Jönnek sántikálva,
síró gyermekkel,
markukban szorított,
reszkető szentséggel.
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Jönnek reménykedve,
szebb jövőt keresve,
háborúk harcait
maguk mögé vetve.
Jönnek szent szeleken,
fölfestett egeken,
jönnek messzi földről
sorsukon dühöngve.
De dühüket néha
a napfényre szórják
és kővel dobják meg
kik álmukat ringatják,
azokat szidják,
kik ugyancsak árván,
megtépett sorsukkal
állnak ott a vártán.
Mi lesz a vége
ennek a szélnek,
e sorsokat görgető
viharos időnek?
Mi lesz a szívükkel,
másfajta hitükkel,
mi lesz gyermekeik
összetört lelkével?
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Mikor ad szabad csókot
Afganisztán lánya
és száll a tiszta széllel
a szírek szabadsága.
Merre fordul a nap
az iraki égen,
s mikor lesz hazája
e földönfutó népnek?
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Szétvert szavak

Szétvert szavak,
kendőbe bújt népek,
mennek árkon-bokron,
amerre csak nézek.
Nem tudják merre,
csak mennek, csak mennek
s a félelem kergeti
kifosztott lelküket.
Nézik a felleget,
az üldöző szellemet
s markukba fogják
reszkető szívüket.
Ki tudja mifélék,
hol van az istenük
s kérnek-e kegyelmet,
ha szél támad ellenük?
Hol lesz a szállásuk,
esti nyugodalmuk,
lesz-e majd a földön
valaha otthonuk?
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Ki tudja, kik jönnek?

Ki tudja, kik jönnek
a sodró áradattal
s mit hoznak szívükben
lezárt két lakattal?
Merre fordul tekintetük
a hajnali nappal
s merre keresik az utat
a kivert szavakkal?
Keblükre ölelik-e
a másfajta népet
vagy hitükkel tépdesik
a krisztusi évet?
Megtalálják-e valaha
nádfedeles házuk,
a lelkükben forrongó
elhagyott hazájuk?
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Sír, sír, sír a gyermek
A menekülők között

Sír, sír, sír a gyermek,
keresi az álmot
és sehol nem találja
az elringató vánkost.
Csak sír és forgolódik
az anyja ölében,
a köréje tekert
pokróc sűrűjében.
Nézi az anyját,
nézi a semmit
és nézi a sötétben
kéregető lelkit.
Nem tudja hol van,
mért nincs puha ágyban,
mért nem simogatja
a megszokott álma?
Mi is csak nézzük
ezt a vándor népet,
ezt a szörnyűséget,
ezt az otthontalan
embertelenséget.
Nézzük és nem tudunk
velük mit tenni,
nem tudjuk mindet
az ölünkbe venni,
nem tudunk az égről
csillagokat szedni.
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De mi lesz így
a síró gyermekkel
és mi lesz
az otthontalan
embersereggel?
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Ki tudja, hogy merre fordul?

Ki tudja, hogy merre fordul
a hajnal az égen
s merre önti sugarát
a napban fürdő élet,
merre köt majd barátságot
a leszálló este
s hol öleli át szívünket
a szeretet lelke?
Ki tudja, hogy mi lesz velünk,
mi a sorsunk ára
s ki lesz, aki felmarkolja
az égről hulló vágyat,
ki lesz, aki összeköti
a szétszakadt szálat
s egy csomóba fogja
a szétszóródott vágyat?
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Óh, a gyönyörű

Óh, a gyönyörű,
szépséges álom,
itt hagyott hírtelen
a kopaszodó ágon.
Vissza sem tekintett
a poros pusztára,
a markomban fonnyadó,
megtépett virágra.
Álom nélkül vagyok hát
itt a kopasz ágon
s birkózom a fénnyel
egy elszürkült világon.
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Mit ér a fény?

Mit ér a fény
ha este álmodok,
felhők foglyaként
csak sötétben ballagok,
ha vak szememmel
nem látok csillagot?
Mit ér a fény,
ha szembe fúj a szél,
ha rám borítja testét
a csillagtalan éj
s arcomba vágja
a könnyező reményt?
Mit ér a fény,
ha elhullt a remény,
ha nem szállhatok
szárnyakon
és nem ölelhetem
az égi csillagot?
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Nem tudunk ünnepelni

Nem tudunk ünnepelni,
örülni, lelkesedni,
a sorsfordulónkon
virágcsokrot szedni.
Száraz szövegek,
unott emberek
tolják maguk előtt
az ünnepi esteket.
Nincs már tűz bennük,
nem égnek a lángok
vagy nem is hisznek abban,
ami az égre szállott?
A szívet kéne
újra megragadni,
a széppel, a jóval
magasan szárnyalni,
fölhevíteni
az utcai lángot
és sodrásba hozni
a megfordult világot.

32

Letépem magamról

Letépem magamról
az ócska ruhákat
s messze eldobom
a poros csizmámat.
Fölkapom hírtelen
a tavaszi szellőt,
a versenyben futó,
álmodozó felhőt.
Bátran megyek majd
a jövő elébe,
az újat teremtő
zöldellő erdőbe.

Kopogtat az esti szél
Kopogtat az esti szél,
veri a fát a falevél,
hull a csend
és hull a fény,
de jön felénk
a várt remény.
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Elég sokan vannak

Elég sokan vannak
akik jól kavarnak,
akik a közösből
egyre többet kapnak,
akik már nem tudják,
hol van a határ,
hol szelídül meg
a csillogó madár.
Nem tudják azt sem,
meddig ér a kéz,
meddig lehet szedni
a csókos csemegét,
meddig önthetik
a tokaji bort
és ihatják estig
a holnapra valót.
Pedig a jóisten
nem ásott árkot,
nem adott senkinek
végtelen világot,
nem öntötte vasba
a kialakult rendet
s nem hagyta szeretni
a gyönyörködő szentet.
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Kutatni sem kell …

Kutatni sem kell az okát,
mért veri a csend a fiát,
mért szorongnak száraz ágon,
ebéd helyett utcabálon,
mért verik be az ablakot
minden részeg hajnalon
és úsznak száraz pamlagon
a délutáni napszakon.
Nincs munkájuk, pénzük se
s a szél süvít az erszényben.
Csúnyán szidják a napot,
a kocsmában hulló csillagot
s gyakran szét is verik
a berendezés elejit.
Nem is tesznek egyebet,
csak dühöngenek az egeken.
Szeretnének mást is látni,
penész helyett, húst zabálni,
markolni a téglafalat
s verni, verni a tüzes vasat.
De nincs a napban elég mámor,
az éjfélben csendes álom.
Így a vágyak szétszakadnak
s a remények a porba hullnak.
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Futnak a napok

Futnak a napok,
szalad az idő,
egyre rövidebb
a múló esztendő.
Halványodnak
az esti csillagok,
halkabban szólnak
az éjféli harangok.
Lassabban járok,
a hajnalra várok
s az ébredő napot
az ölembe zárom.
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Csillogó cseppekben

Csillogó cseppekben
jön felém az álom
s görgeti az estét
a hosszú éjszakákon.
Megfogja a holdat,
a csélcsap csalfa álom
és felmarkolja fényét
a nyoszolyós ágyon.
Most sötétben csillog
a fölriadt álom
s mindenét elhagyta
a zűrös éjszakákon.
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Ott voltál a cserépben
Az elszálltak emlékére

Ott voltál a cserépben,
mint egy maroknyi por,
mint az égen úszó,
szálldogáló hajó.
Nem tudlak már összerakni,
bárhogy is szeretném,
bármennyire mosolyog rád
a felhőkkel szálló ég.
Gyenge voltál vagy vétkeztél
vagy az idő elszállt,
fent az égen majd kiderül,
milyen csókot kaptál.
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A zene volt élete
Emlékezés Gulyás Györgyre

A zene volt élete
s a szigor a szentsége,
elmerült a mélybe,
fölszállt az égbe
s markába fogta
a szétfeszítő szépet.
Kicsikarta a hangból
a szálló igéket,
az embernek szóló
isteni fenséget.
Hallgatta a csendben
a simogató szellőt,
a megrázó dübörgést,
a suttogó erdőt.
Átjárt a lélek
titkos útjain
és tépdeste a sötét
elszáradt ágait.
Fölrázta
a szunnyadó szépet,
az istentől származó
fölszentelt emléket.
Ringatta az álmot,
a teremtő jóságot
s ölünkbe szórta
a merítkező mámort.
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A versekbe bújt
Emlékezés Dr. Nagy János tanár úrra

A versekbe bújt,
az volt a hazája,
képekről képekre szállt,
mint a madár szárnya.
Nem is volt a földön,
a rímekben hált
és kórusban ébresztette
a megfáradt hazát.
Mennyi szívbe öntötte
a szépség szavát,
az értelem gyönyörét,
a sírás jaját.
Hányan szálltak
emberként az égbe
és fürdették lelküket
a költészet ölében.
Nem is tudott másról,
csak szépről álmodni,
a tiszta gondolatot
szülni, formálni,
kibontani a kövekből
a fehér fényű lángot
és magához ölelni
az isteni jóságot.
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Tiszta szívű ember volt
Emlékezés Nagy Sándor Ambrusra

Tiszta szívű ember volt,
aki hitt a jóban,
hitt az emberekben
és hitt az igaz szóban.
Nem szállt fel a fellegekbe,
lent a földön járt,
emberségét szórta szét,
mint a napsugár.
Mindig újat keresett
a szürke napokban
és fényforrást rakott fel
az égi csillagokra.
Hirtelen hagyta itt
álmait, vágyait,
markában virágzó
rózsacsokrait.
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Zseniális mester volt
Emlékezés Rubányi Vilmosra

Zseniális mester volt
s szállt a zene szárnyon
és intésére dalra kelt
minden a világon.
Az operát is
kotta nélkül tudta,
úgy dirigált, mintha
maga írta volna,
mintha a mű
nem is rólunk,
hanem istenről szólna,
mintha a hang
a vérrel csatázna
és röpítene minket
a szörnyű világba,
mintha a fájdalom
a sorsból szakadna
és így a lelkünket
az egekbe sodorta.
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Milyen tűz volt benne
Emlékezés Thúróczy Gyurkára

Milyen tűz volt benne,
egy katlan égett lángon,
szórta szét szellemét
és szállt ezernyi szárnyon.
Nem öregedett,
kergette a mámort,
és tépte, tépdeste
a zajló világot.
Színházat csinált,
amerre csak járt,
szőtte az álmokat
az egek csillagán.
Fogta a szépséget
és gyúrta a lelkekbe,
vitte amíg bírta,
vitte a végtelenbe.
Apja az Úr hangja volt
s ő földi követe,
aki szétfeszegette
a gyáva tetteket,
aki két emberként húzta
a lecsüngő estét
s rakta rá a szívét,
lobogó életét.
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Senki sem tudta
Varga Pista emlékére

Senki sem tudta
úgy dobni a labdát,
ahogy te csavartad
hálóba a bombát,
ahogy te hajoltál
a sorfal előtt
és repült a labda
a szélvész előtt.
Olyan volt a tested,
mint a tölgyfa szára,
mint a kemény akácfa
vasba nyomott ága,
úgy pattant le rólad
az ellenséges erdő,
mint a kőszikláról
a jégbe mártott vessző.
Mindenki szeretett,
csodálták az erőd
s várták a perceket,
hogy a hálóba lőj,
hogy elhajolj, hátradőlj,
hogy szétfeszítsd a gátat
és tapsot, tapsot markolj
a zsúfolt tele háznak.
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Mennyi minden van köröttünk

Mennyi minden van köröttünk,
amit észre sem veszünk,
csak tépjük, toldjuk, keressük
mint a kilyukadt, ócska kesztyűt.
De van aminek nincsen párja,
nincs helyette más adó,
csak a barátság köt az égre
ránk ragyogó csillagot.

Ahogy te hordod
Ujváry Zoltánnak barátsággal

Ahogy te hordod a letört fa ágát,
csak a gyermek viszi így az álmát.
Marokra fogod a sötét erdőt,
gyűröd győztesen a fájdalmas felhőt.
Küzdöl az ággyal, az erőtlen lábbal,
a szépséget szaggató elfáradt vággyal.
De a reggel újra a napfényt hozza
s húzza a lelkedet fel a csillagokra.
Szállsz az égen, a szárnyaló szélben
s nézed a világot a sorsod ölében.
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A nyugalom szobra vagy
Barátsággal Arató Attilának

A nyugalom szobra vagy
a viták hevében,
tüzes szikrák között
szálldogáló fényben.
Bölcsen szemléled
a viharzó szelet,
a fákat tördelő
égi felleget.
Vihar után szépen
csendesen,
marokba fogod
az összetört szelet.
Kisimogatod
lapjait az égnek
s napfényre forgatod
az igaz eszméket.
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Nem szálltál szárnyakon
Ács Istvánnak barátsággal

Nem szálltál szárnyakon
és nem vertél falakat,
nem döntötted romba
a hazug templomokat,
nem szálltál szembe
tüzérek tüzével,
páncélos seregek
kőkemény öklével.
Nem forgattad fel
a hajnali napot
és nem takartad el
az esti csillagot.
De kőkeményen álltál
a tiszták mezején,
a szolgálat szentségének
gyönyörű ünnepén.
Tisztelted az embert,
tisztelted a szót,
az igazat, a valót,
a jóból származót.
Magadhoz ölelted
a simogató szellőt,
a fényben szeretkező
álmodozó felhőt.
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Tetted azt mindig,
amit a sors diktált,
amit az emberség
szavakba kiabált,
amit ugyan gyakran
elfelejt a nép,
de idővel majd
feldereng az ég.
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Újságot írsz
Barátsággal Bakó Endrének

Újságot írsz
és kutatsz is
a rejtélyes égen
és gyémántokat keresel
a mélységes mélyben.
Lángot gyújtasz,
életet raksz
sokféle forrásból,
de számtalan
szikrát szórsz
a nagy tűzgyújtáshoz,
nagy monográfiák
napra forgásához.
Éles szemmel vizsgálod
a gyürkőző világot,
az irodalom szárnyalását
a földi csapkodáson.
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Korszakot adtál
Barátsággal Bényei Józsefnek

Korszakot adtál
a debreceni lapnak,
szellemet, szárnyalást
a szabad gondolatnak.
A lelkét kutattad
a gyürkőző napnak,
az alkotó ember
teremtő vágyának.
Szép szóval verted
a lomha tunyaságot,
a felszínt faragó
üres szalmalángot,
a csacskán csevegő
sivár boldogságot,
a sorsot emésztő
kéjelgő mámort.
Megmártottad arcod
a színház színpadán,
sorsokat forgató
hajnalok hajnalán.
Nézted a holdat
a csillagos égen,
a megfáradt szerelmet
a rád hulló fényben.
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Írtad verseidet
a szíved szavára,
magára maradt
lelked bánatára.
Sírva sirattad
a kihűlt világot,
a messzire elszállt
édes ifjúságot.
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Igazi barát vagy
Engi Sándornak

Igazi barát vagy
egy csöppnyi kis világon,
jóban és rosszban
ülünk a faágon.
Együtt vitatjuk
a világ dolgait,
a szerelem szépségének
elhullott szirmait.
Bátorítjuk egymást,
ha vihar jön az égen,
ha durran a labda
a foci ölében.
Forgatjuk sorsunkat
a déli időben
és bókolunk Katikának
búcsúzván a szélben.
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A kultúra napszámosa voltál
Barátsággal Nagy László Jánosnak

A kultúra napszámosa voltál
és ott tetted a dolgod,
ahol hullt a homály,
ahol gyökerek
húzták le a fényt
és a szellem szabadsága
volt a gyors segély,
ahol bátran kellett
széttörni a gátat
és fényben fürdetni
a gyáva honatyákat,
ahol messze kellett nézni,
hogy a jót meglássad,
hogy az újat, a másfélét
az öledbe zárjad,
ahol néhanapján
nagyot kellett nyelni,
hogy a napsugárban
meg tudjál fürödni.
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Hagyományt teremtettél
Barátsággal Polgár Sándornak

Hagyományt teremtettél,
virágzó tudományt,
közösséget formáltál,
igazi iskolát.
A kérésnél
mindig többet tettél
s a lelkeket nyitottad
a szellem tengerénél.
Az elsők közt
verted a vasat
s raktad az égre
a csillagokat.
Hűséget kértél,
őszinte szenvedélyt
s adtál stílust, tartást
és igaz ölelést.
Büszke volt az,
aki ott lehetett,
aki emberként
sorsot épített,
aki melletted rakta
a kemény köveket,
a tornyokat építő
alkotó szellemet.
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Csak tisztelet jár …
Barátsággal Vitéz Ferencnek

Csak tisztelet jár azért,
amit te csinálsz,
ahogy porszemekből
rakod össze,
ahogy forog a világ,
ahogy porszemekből
rajzolod meg,
milyen is a cívis nép,
hogy szereti a szépet,
az újat, a másfélét,
hogy születnek a kötetek,
szimfóniák, oszlopok,
hogy szaggatják a szellemet
a vitát sodró írnokok
és hogy emelkednek magasra
az istent imádó templomok.
Ezekből a porszemekből
adsz térképet a kezünkbe,
amivel eljuthatunk
a múltba és a jövőbe.
Rakjad tovább
ezt a rendet,
ezt a tartó oszlopot,
amire majd felépítjük
a szerte fénylő csillagot.
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Magas torony lenne
Barátsággal Zilahi Jánosnak

Magas torony lenne,
amit te raktál,
amivel emelted
a város falát
és szedted sorjában
a szakma baját,
mérnökök, mesterek
elsiratott jaját.
De nemcsak tankönyvben
írtad a szabályt,
iskoládnak is
új köntöst adtál
és ha kellett
kézzel is forgattad
a malteres kanált.
A tettek mezején
mindig elől jártál
és fáj, hogy a végén
még kézfogást sem kaptál.
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Bomlik a felhő

Bomlik a felhő,
szakad az ég,
száll a felhő,
viszi a szél.
Visz engem is
a szálló szellő,
az akácillat,
a hársfa erdő.
Visz a vágyam,
visz a lábam,
visz a szépség
vonzó álma.
Visz valami,
ami csábít,
ami talán
nem is látszik,
ami fent forog
az égen
és átölel
a szürkeségben.
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Viszed a csókom

Viszed a csókom
hosszú úton át
és szórod szét
a tiszta vallomást.
Szórod, hogy szóljon,
hogy egekbe szálljon,
hogy télen, nyáron
a véreddé váljon.
Szórod, hogy várjon,
hogy karjaidban háljon,
hogy szerelmi vágyam
szép szavakra szálljon.
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Milyen csodás érzés
Bogikámnak

Milyen csodás érzés
szeretni téged,
egy csokorba szedni
a sok szép emléket,
vinni magunkkal
a nyíló virágot,
az egekről csüngő
szárnyaló szép álmot,
repülni a fénnyel,
a kéklő éggel
s ölelni a reggelt,
a tiszta szépséget,
forgatni a napot,
az égi csillagot
és forrón átölelni
a születő holnapot.
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Hosszú az út, végtelen
Hosszú az út, végtelen
s te lépteidet kergeted,
úgy suhansz a tereken,
mint a fény a fellegen.
Ám te mégis velem vagy
s a lelkemben szólítgatsz,
megszorítod a kezem
és az úton is veled megyek.

Különös ez a világ
Különös ez a világ,
amiben járunk,
színek szerint szórják
elringató álmunk.
A piros pipacsoktól
fázik a világ,
pedig a szerelem is
a pipacs színében jár.
Törékeny teste
nem hord harci zászlót,
csak a szélben fürdeti
a nyár végi mámort.
Piros színe csak a szépség
elcsábító csókja,
amivel a zöld mezőben
a jóság lelkét szórja.
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Tudod, most már én is
Édesanyámnak

Tudod, most már én is
hazafele járok
s keresem az utat,
amin hozzád szállok.
Várom, hogy lássalak,
hogy karomba kapjalak,
hogy szerető szívedet
újra csókolhassam,
hogy elmondjam néked
azt a sok-sok szépet,
amit lent a földön
az istentől kértem,
amit meg is kaptam
és szerető párommal
örökre elraktam.
De hozzád elviszem,
neked elmondom
és újra a tiéd lesz
legkedvesebb titkom.
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A hajnalok hajnalát
Édesapámnak

A hajnalok hajnalát
fogta egymásba
s az éjszakát tolta
a földes kis szobába.
Nem fáradt el soha,
pedig birkózott a földdel,
a tüzes napsugárral
s a jégbe fagyott téllel.
A csendes nyugalmat
csak délben látta,
amikor a tarisznyából
kiszakadt az álma,
amikor a szalonnát
felfűzte az ágra
és az izzó parázs mellett
égre szállt a vágya.
Óh, mennyi szépség
forgott a fejében
s repült el a széllel
a senki földjére.
Talán fent az égen,
az angyalok ölében,
megfogja majd álmát
az arra járó szélben.
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Az éjjel csillagokkal jártam

Az éjjel csillagokkal jártam
s néztem, hogy alszik a csendesség,
hogy pihen a fáradt este
és álmodik a szürke ég.
Csak a szellő mozdult néha,
föl, föl kapta a fejét,
széttekintett a tarlóháton,
majd lassan ő is földhöz ért.
Mozdulatlan lett a világ,
sötétbe borult a fény
s átölelte ezt a földet
egy titokzatos mindenség.
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Zöldül a fű

Zöldül a fű,
ébred a fa,
kertek alatt
száll a tavasz.
Süt a nap,
szárad a nyár,
keresztben már
a búzakalász.
Jön az eső,
kopog az ősz,
színesedik
kint az erdő.
Hull a hó,
fázik a szó,
szánkón csúszik
a télapó.
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Félek
a hatalmaskodóktól
Félek, hogy az álmom
az estében szétszalad
és leszaggatják az égről
a halványan fénylő csillagokat,
hogy kitépik a kezemből
a virágzó ágat
és bedarálják a szecskába
a széphez szóló imámat,
hogy nem hallgatják meg a mesét,
a nekik szóló könyörgést
és úri módon elfelejtik
megköszönni a leckét.
Úgy hiszik, hogy nekik most
a pehelypaplan is kijár
és csukott szemmel forgatják
a szabadság ablakát.
Úgy hiszik, hogy nincs már semmi,
ami nekik ártana,
ami elfedné a gödrös árkot
és a sáros tegnapot.
Elfelejtik letörölni
a könnyet, a gyászt, a sírhantot
és magukhoz ölelni
a tisztán szálló holnapot.

69

Egyre többen félnek

Egyre többen félnek
a hajnalodó fényben,
hogy kitépik kezükből
az aranyló ékszert:
a munkát, a kenyeret,
a szabad életet,
hogy papírcsomagot
nyomnak a markába
és keserű cseppeket
szórnak az álmába,
hogy utcára kerül
bimbózó virága
és belehull vágyaival
a pocsolyás sárba,
hogy elveszti mindazt,
amit felrakott,
amit csillagokon járva
éjszaka álmodott,
hogy szétszakítja lelkét
az üres járat,
a semmiben fürdőző
szégyellős gyalázat,
hogy nem mer napba nézni,
félve a sugártól,
a szemet gyönyörködtető,
üres csillogástól,
félve a mától, sötét haragjától,
félve, reszketve
dühös önmagától.
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Hallgatom a csendet

Hallgatom a csendet,
nézem az estét
s várom a fényben
a felderengő reményt.
Nézem a csillagot,
várom a holnapot
s markomban szorítom
a szeplőtlen, szép napot.

Mért töröd össze …
Mért töröd össze a szép reményt,
ha eladod magad a semmiért,
ha szép szavakkal csábítod
a sárban csúszó holnapot?

71

Egyre erősebb már

Egyre erősebb már
a vihar szele
s tépdesi a fákról
a sárga levelet,
de tépdesi a zöldet,
az éppen születőket,
a fák lelkét formázó
égre néző kéket.
Vagy nem is kék az,
ami annak látszik
és csak a szeme színe
a szemünkkel játszik?
De ha nem kék a színe
és csak annak látszik,
mért dobják a földre,
ahol sárban ázik,
mért nem marad
ott az ágon,
a születő ágyon,
ahol őt öleli
az égről hulló álom?
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Meddig kell még arra várni?

Meddig kell még arra várni,
hogy tiszta égen kelljen szállni,
hogy fény ragyogjon a fejekben
és ész csillogjon a szívekben,
hogy ne a gyáva gyanakodjon
s az irigység csámborogjon,
hanem lent a földön s fent a fákon
az emberség hite háljon?
Meddig kell még arra várni,
hogy társad legyen, ki arra vágyik,
hogy összefogva két marokkal
rakjatok jót nagy halomba,
rakjatok szép katedrálist,
házat, gépet, gyümölcsfát is,
rakjatok kévét keresztbe,
barátságot az öletekbe?
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De szeretnék újra

De szeretnék újra
hatvanéves lenni,
könnyedén forogni,
futni, szaladni,
a napsugárt ölelni,
jókat eszegetni,
szalonnát sütni
és ferencjóska helyett
egy pohár sört inni.
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Könnyedén szárnyalsz
Barátsággal Dobay Zsuzsának Kaliforniába

Könnyedén szárnyalsz
és szórod a szépet,
mintha a mennyekből
hullana az élet,
mintha álmodban
mesélnél az égből
és simogatnád a világot
a jóság kezéből.
Felemelsz bennünket,
húzol fel a fénybe
és viszed szívünket
a szépség szent ölébe.
A színekben álmodsz,
a színekkel szólsz,
és képeidből
a lelked dalol.
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Az ég és a tenger szépsége
Dobay Zsuzsa festménye előtt

Az ég és a tenger szépsége
öleli a földet
és a kopasz sziklákból
kiszakad az élet.
Sorsukkal birkóznak
az ölelkező fák
és kitárt karjaikon
üldögél a nyár.

Magyar pipacsokban
Dobay Zsuzsa képei előtt

Magyar pipacsokban
fürdik a nyár
és köröttük forog
a csodás világ.
Házak és álmok
a felhők alatt
és táncokba ropjuk
a vágyainkat.
Szorong a szívünk,
a sorsunk rohan,
de a szépséggel együtt
a lelkünk is szabad.
78

Az éjjel álmomban

Az éjjel álmomban
csillagokról szálltam
a mennyboltra.
Néztem a földön fekvőket,
a sírdogáló éhezőket.
Odafent aztán az égbolton
kenyeret szórtam a csillagról.
Öntöttem jó bort melegen,
házakra raktam fedelet.
Jóságot kértem istentől
s fénylő napot a reggeltől.
Megleptem őket ebéddel,
majd álomba bújtam az éjféllel.

Csilingel a karácsony
Csilingel a karácsony,
ébreszti az álmot,
hozza a sok szépséget,
a finom kalácsot,
hozza a szent lelket,
az igaz barátot,
hozza a szívünkbe
az esti imádságot,
hozza a Jézuskát,
a gyermeki álmot,
hozza a fán fénylő
csodás gyertyalángot.
79

Mennyien vannak már

Mennyien vannak már,
akik sorban állnak
és az istenüktől
egy-egy csodát várnak.
Azt szeretnék,
ha kék lenne az ég,
ha átölelné őket
a tiszta szenvedély,
ha nem kellene tépni
a gyáva csúfságot,
a lelkükben tanyázó
sötét gonoszságot,
ha nem kéne kiverni
a sátánt a szélben,
a sáros szavakat
a hajnali fényben,
ha nem kéne lefogni
az őrjöngő vágyat,
a szépet szétszabdaló
gyilkos maffiákat,
ha nem kéne hallgatni
a hazug beszédet,
a földet felforgató
zsarnoki igéket.

80

Mért nyíltok ki?

Mért nyíltok ki,
ti mezei virágok,
mért adtok csókot
a tüzes napsugáron
s mért öntitek ránk
az estvéli álmot,
hiszen nem is tudjátok
mért vagytok a világon
és mért várjuk mi a tavaszt,
hogy a nap süssön reátok?
De ti szerencsére vagytok
s ragyogtok a fényben,
szórjátok szerte szét
a sokszínű szépséget
és illattal kábítjátok
az álmodozó estéket.
Óh, ha még tudnátok is,
mily szükség van rátok,
hogy köröttetek forog
minden a világon,
hiszen ti adtok életet,
csókot a síkságon,
békés nyugodalmat
sok ezer kaptáron
s illatot, illatot
e bűzös világon.
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De vigyázzatok, vigyázzatok,
mert veszély is fenyeget
ott a domboldalon.
Ott ólálkodik a szürke penész,
a zöldet pusztító jégverés,
a szárazságot görgető tüzes ég!
Virágozzatok, virágozzatok,
de a sötétben
nagyon vigyázzatok!
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Mennyi háború van

Mennyi háború van
szerte a világon,
tűzparipák futnak
a fáradt pusztákon.
Nem kímélnek senkit,
szétlövik az álmot
és a földre verik
a hithű világot.
Csak nézzük, csak nézzük,
hogy borong az ég,
hogy hull a földre
a kiomlott drága vér.
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Kinek van joga?

Kinek van joga
mások helyett élni,
mások kenyerét
fű alá rejteni,
marokba fogni
a fénylő napot
és utazgatni
az esti csillagokon?
Kinek van joga
mások fölött élni,
hatalma csúcsát
fölrakni az égig,
szállni a szélben,
az örökös fényben
és drága követ tenni
éhező zsebébe?
Kinek van joga
mások ellen élni,
minden fajta szelet
magához ölelni,
kitépni tövestől
a nyíló virágot
és széttördelni
az éjszakai álmot?
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Építsünk mindnyájan

Építsünk mindnyájan
egy-egy nagy oázist,
a lelkünket tisztító
hithű katedrálist,
ahol felrakhatjuk
az isteni álmot
és szétszaggathatjuk
a gyáva gyarlóságot,
ahol napfényhez kötjük
a jóságos hajnalt
és ostorral kergetjük
a göcsöt hordó szívbajt,
ahol átöleljük
a szerető vágyat,
az embert simogató,
virágzó fákat,
ahol fényre forgatjuk
a sáros, sötét árnyat
és kősziklára rakjuk
a napsugaras házat.

89

Gyakran tekintek már

Gyakran tekintek már
a csillagos égre
és nézem, hogy a mindenségben,
merre visz a végzet,
merre keresgéljem
a kitaposott utat,
a szellők szárnyán nézelődő
piros pipacsokat.
Hogy csodáltam őket,
törékeny testüket,
véresre festett
múló szerelmüket,
hogy szerettem nézni
könnyed szépségüket,
a földön is repülő
napfényes lelküket.
Mégis kidobták őket
a határ szélére,
kesernyés hajnalok
kellős közepébe.
De itt is csillognak,
csábítják a fényt
és magukhoz ölelik
az örökös reményt.
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Ezernyi messziségből

Ezernyi messziségből
szállt felém a fény
s szórta rám erejét,
tüzes lelkű vesszejét.
Láttam az ébredő
hajnalt,
a délben sütkérező
paplant
s az estéket altató
bordalt.
Láttam a lógókat,
az utcán kóborlókat,
puszta földön
csámborgókat,
a gyárak gyomrában
nyomorgókat.
Láttam az észt,
a gyűlölködést,
a szívverést,
a szenvedélyt,
a marakodó cselszövést.
Láttam a tért,
az észt,
az égi fényt,
a földre szálló
szép reményt.
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Láttam, amit
verni kék,
amit sárba dönt
a jégverés,
amit elpusztít
a földrengés
és kirabol
az éhes nép.
Láttam, ahogy eltemet
kézzel megölt felleget
és otthagyja a gyermeket
a hullámzó tengeren.
Láttam fent
az égi fényt,
mit megmarkol
a gyilkos kéj
és felfalja
a véges vég,
az önpusztító mindenség.
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