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SZERESSÜK
A SZÉP SZAVAKAT,
A SZENT LELKET
HORDÓ
CSILLAGOKAT.
ŐKET ÖLELJÜK
MAGUNKHOZ,
A VILÁGOT
CSODÁLÓ
UTAINKON!

5

Megtépem a világot
Megtépem a világot,
ha elnyomja az álmom
és elszórja a virágot
a termő szilvafáról,
Megtépem a világot,
ha nem teremt boldogságot
a napsugaras tájon,
ha nem emeli magasba
a győzedelmi mámort.
Megtépem a világot,
ha nem töri az átkot
a gonosz csapáson
és nem önti a szívekbe
a tiszta és jó szándékot.
Megtépem a világot,
ha sárba gyűr az élet
és a lelkek szabadságát
a zsarnokság fojtja meg,
ha nem tudunk tiszta szívvel
a lelkekbe szállni
és teljes erővel
a sötétségre vágni.
Megtépem a világot,
ha elszállnak az évek,
ha megtörnek a remények
és nem tudjuk már vágyainkat
közösséggé gyúrni,
hatalmat teremtő erővé tenni.
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Megtépem a világot,
hogy könnyedén szálljon
és ölbe kaphassa
az emberséget átölelő
csodaszép álmot,
az embert a fénybe emelő
isteni jóságot.
Megtépem a világot,
hogy valóra váljanak
az emberi vágyak
és megismerhessük
az isteni csodákat.
Megtépem a világot,
hogy szálljunk a szép szóval,
szálljunk a szellővel,
szálljunk az emberrel,
szálljunk az egekbe
és viharként vigyük
az emberi szívekbe
az igazat, a jót,
a csillagból hulló
álmodni valót.
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Kiírom most magamat
Kiírom most magamat
s átölelem a csillagokat,
elmondom a vágyaimat,
szétszórom a szép szavakat
és csókolom az angyalokat.
Elmondom most mindenkinek,
hogy az ember, ember legyen
s ne hagyja, hogy bűnbe essen.
Ne hagyja, hogy becsapják
és a jóságát átgázolják,
hogy kitépjék a könnyes szívét
és embertelen csókra szedjék.
Ne hagyja, hogy az egyszerű nép
csak morzsát szedjen
a föld gyepén s az ég tengerén
és csak halkan mormolhassa, dadoghassa,
hogy ez bizony nem elég, nem elég
és bizony már az ég sem kék!
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Csak nézem, hogy forog
Csak nézem, hogy forog
köröttem a világ
és hogy tépi az idő
az öregek napját.
Nem tudnak már eleget
a napfényben járni,
a napfénnyel cicázni,
belenézni a nap sugarába
és elmerülni a messze világba.
De nem látják már azt sem,
hogy milyen sötét a táj
és nem hallják azt sem,
hogy nyög a szegénység
a bérházak udvarán,
hogy marakodnak az emberek
a semmi ajkán
és tépik szét a lelkükben
a barátság szavát,
az egymásra tekintő
csillagok jaját.
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Nem hallod, hát újra mondom
Nem hallod, hát újra mondom,
tiszta szívvel járj az úton,
ne engedd, hogy lemossák,
hogy hazugságba csomagolják
a faágakon csüngő mámort,
a napsugárban fürdő lángot!
Ne engedd, hogy elbeszéljék
a fájdalmakba bújó estét,
hogy kikeverjék, hogy elkeverjék
a szerelmesek tiszta lelkét!
Ne engedd, hogy mindent szétmossanak
és a sírás hangján széthordjanak,
hogy a végén semmit se lássunk
és a sírás könnyeivel másszunk!
Ne engedd, hogy a fáktól
ne lássuk a való világot
és a fákon csüngő mámor
nevessen a sírásó lapáton!
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Szállni, szállni szeretnék
Szállni, szállni szeretnék,
szállni a széllel,
szállni a jóság
isteni lelkével,
szállni az emberek
szerető szívével,
szállni a szépség
csodás gyönyörével.
Szállni, szállni,
az egekben járni
és a csillagok közt
egymásra találni.
Átölelni és megismerni
az egek gyönyörét,
az istenség
csodát teremtő szépségét,
az embert fölemelő
és emberré tevő tettét,
magasztos eszméjét.
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Markomban fogom az álmom
Markomban fogom az álmom
a messze néző Hortobágyon,
ott, ahol a ménes vágtat
és a szépség rendje
nyer csatákat,
ahol a nyers erő
száll a szélben
s viszi a lelkünket
a bolygó égen,
a ritmust verő gyönyörséget,
ahol a vágta a futás álma,
az összeszedett rend csodája.
Ahogy a szellő száll,
úgy repül a vágta már,
mintha nem is földön járna,
hanem a föld fölött szállna
és a csillagokra kandikálna,
mintha egyet ugrana a térben
és a tér jönne a ló elébe.
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Elvadult már ez a világ
Elvadult már ez a világ
és lezüllött a szó,
sáros lett a lélek
és megfagyott a csók.
Nem nézem tovább
ezt a züllött világot
és letépem az estékről
az álmodozó álmot,
a fénylő csillagokról a világító lángot,
a napsütötte tájról a nyíló virágot.
Kitépem a beszédünkből
a csúnya, a nyers, a durva szavakat
és rakok a helyükre
virágzó ágakat, simogató, lágy,
szeretkező csókokat,
álmodozó estéket
és fénylő csillagokat.
Elmegyek a szép szavakkal,
és a vágyakkal szállok,
szétszórom a lángot,
az isteni álmot,
az emberekben bízó
csodás világot.
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Milyen jó szabadon szállni!
Milyen jó szabadon szállni,
az égen és a földön
a csillagokkal járni,
átölelni a földet,
a szépet, a jót, az embert
és az emberiséget.
Milyen jó virágot vetni,
erdőt ültetni
és a gyengéket karunkba venni,
szétverni a rosszat,
a csúnya csavargókat,
a gyűlöletet szító ármánykodókat,
azokat, akik a sötétben járnak
és fagyott lelkükkel
az emberségbe vágnak
és azokat, akik a tiszta szellemet
sáros sárba zárják,
akik nem törődnek az emberi vággyal,
csak vad világuk hatalmi csókjával,
akik nem törődnek a szépség szellemével,
csak az önzés végtelen gyönyörével.
Szét kell verni azokat,
akik hamis esküt tesznek,
akik az igazság hitével sárt kevernek,
akik becsapják az embert
és a silányság egére csillagokat tesznek!
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Törd szét a sötét erőket!
Ima az Istenhez

Törd szét a sötét erőket
és vigasztald meg
a fájós szenvedőket,
az egyedül maradt
öreg embereket,
az anyátlan árvákat
és a síró özvegyeket!
Vigasztald azokat,
akik csak sírni tudnak
és akiknek szerelme
már fent van a csillagokban!
Bátorítsd azokat,
akik hozzád szólnak
és tőled reménységet kapnak
és csak téged,
csak téged óhajtanak!
Vigasztald meg a szenvedőket,
a benned bízó gyarló embereket
és vigasztald mindazokat,
akik félve nézik a hajnalokat
és imába fogják a nappalokat!
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Nincs szebb dolog
Nincs szebb dolog
az emberi szépségnél,
az álmodozó lélek rezdüléseinél,
amikor az ember átfogja
a csapongó szelet
és szívéhez szorítja
a szerelmes perceket,
amikor érzi
a meleg áramlását,
testében gyürkőző
szépség szorítását,
amikor a lélek
valósággá válik
és markában öleli
amire vágyik.
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Debrecen, Debrecen
Debrecen, Debrecen,
te szent lelkeket hordozó,
igaz hitű város,
szép szavakkal formálod
az emberek vágyát
és öntöd a lelkükbe
az igaz jövő álmát.
Két kézzel gyűröd
a hétköznapokat
és teremtesz az emberekben
fénylő csillagokat.
Szállsz magasan
a felhők fölé
és viszed őket
az egek felé.
Formáld tovább
az embereket
az igazak igazán,
önts beléjük szépet,
tiszta hűséget,
önts a szívekbe hitet
és szentséges
szent szerelmet!
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Még mindig fáj
Édesanyámnak

Még mindig fáj,
hogy elmentél,
pedig tudom,
hogy szerettél,
tudom, hogy te
nem akartad,
otthonul a csillagokat.
Te a földi világot
szeretted
és gyermekeidet
imádtad,
ölelted.
Ám az isten így akarta
és fájdalmunkat betakarta.
De tudom,
hogy te így is szeretsz
s én csókollak
és te is engemet
és mi most is
kedvesen szorítunk kezet
s egymásba öntjük lelkünket
és megsimogatjuk
szerető szívünket.
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Milyen áldott
Milyen áldott,
jó anyám volt nékem,
simogatott,
szeretgetett engem.
Este megvetette
a puha, selymes ágyam,
reggel megfürdetett
a fénylő napsugárban.
Robotolt egész nap,
gyűrte a sok munkát
és csak este hagyott
egy kis szusszanást.
De ő így is utoljára
fordult nyugovóra,
mert előbb
mindenkit elbocsátott
a hosszú álomútra.
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Vajon merre jársz most?
Édesanyámnak

Vajon merre jársz most,
hol szórod a szépet,
hol simogatod és ringatod
a hosszú estéket
és hol ébreszted csendben
a hajnali népet?
Mert te ébren vagy mindig
és szállsz a lenge széllel
és mondasz a gyermekeknek
kedves meséket,
öntesz a poharukba
finom édességet
és adsz valamit mindenkinek,
mindenki kezébe.
Ó, hányan várnak most is
a hajnali fényben,
repülj be hozzájuk
és adj egy csókot, kérlek.
Simogasd őket is,
ahogy minket szoktál,
ahogy nekünk adod
a hajnali csodát.
Szállj velük is
a meseszép égen
és mutasd meg nekik
az isteni szépséget
s mondjál nekik
isteni igéket!

20

Olyan jó látni
Kareszéknak

Olyan jó látni,
hogy boldogok vagytok
és markotokba szeditek
az égi csillagot,
hogy szellővel szálltok
a szépség felé
és alkotómunkában
gyönyörködtök
az otthon egén
s nap, mint nap
újrateremtitek
a világ szépségét
és elmondjátok a gyermekeknek
az élet értelmét.
Vigyétek tovább
a teremtő vágyat
s adjatok még egymásnak
csodás csodákat!
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Óh, te szépség!
Óh, te szépség,
mért szálltál el,
óh, te jóság,
mért hagytál el,
mért hagytatok magamra,
egyedül a villogó csillagokra?
Mért hagytátok,
hogy birkózzam magamban
és megfojtsam a jót
az elfáradt csillagokban,
hogy szárnyát szegjem
a reménynek
és lelkem adjam
a kietlen télnek
és emberségem
az embertelenségnek?
Mért hagytátok, hogy a világ
gyilkos legyen, mint a halál,
hogy az ember elvaduljon
és a csillagok közt szétszakadjon,
hogy ne ismerje meg a hazát,
a délibábos puszta szavát,
hogy ne ismerje ősi hitét
az egekbe tartó isteni igét?
Mért hagytátok, hogy elfelejtsük
és ne az igazat szeressük,
azt, hogy az ember
az embernek kegyeltje
és a földön a béke
és a barátság gyümölcse?
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Hogyha csillagokra vágysz
Hogyha csillagokra vágysz,
ne törd össze az ibolyát,
ne verd szét a csendes álmot,
gyönyörködj egy virágszálon,
nézd az embert, hogy birkózik
és a szépségben álmodozik,
ahogy öleli a társát
s építi a gyenge házát.
Segíts te is a világon,
rakjál tüzet havas tájon.
Add a kezed a gyengéknek,
lelkedet a szegényeknek,
add a szíved a gyermeknek,
sorsodat a reménységnek!
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Mit tettél, hogy jó legyél?
Mit tettél, hogy jó legyél,
hogy e világon élhessél,
hogy számba vegyenek a listán
és hogy összeadják, amit adtál,
hogy centivel is lemérhessék,
mennyi az, amit elvégeztél
és mennyi az, ami elmaradt,
ami a szakadékba zuhant?
Megkönnyebbülsz, ha megtudod,
hogy az élet mit adott
s mit adtál te az életnek,
mit adtál te az embereknek.
Ezért kell szép szóval szállni a szellővel,
szállni az egekbe
s viharként vinni a szépet az emberi lelkekbe.
Lehet, hogy az már mit sem ér,
hogy a szellő mit mesél,
mit mondanak az emberek,
az arra járó gyermekek.
Te ezt már lent némán hallgatod
és csukott szemmel nézed a holnapot,
majd véleményed mormolod
és kacsintasz egyet
ott fent a csillagon.
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Ebben a vad világban
Ebben a vad világban
ölelem a szépet,
szállok az égen,
szállok a szélben
és a markomban szorítom
az emberiességet.
Nem hagyom, hogy a fáknak
letörjék az ágát
és apróra vágják,
mint a szecska szárát,
hogy az embert is
addig vagdossák,
amíg emberségét
föl nem számolják,
amíg tenni tud valamit
a föld csillagán és ameddig
ember tud maradni
a földi otthonán.
Ne hagyjuk hát,
hogy szétverjék a vágyat,
az emberi csodákat
és kimossák az emberből
az isteni szikrákat,
a könyörgő imákat,
hogy egyedül maradjon
a sötét pusztában
és egyedül küzdjön
az embertelen világban!
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Megtépem a hajnalt
Megtépem a hajnalt,
ha nem ragyog a fényben,
ha nem hoz új szelet
a napsugaras égen,
ha az emberek között
nem lesz tiszta érdem
és a gyávák hasítanak
nagyobb dicsőséget
és ráadásul pénzért még
el is adják az igaz emberséget,
ha a földön nem a bátrak
ragyognak a fényben,
hanem azok, akik piszkos pénzért
jutnak dicsőséghez,
akik lelküket is eladják
a koncért cserébe,
akik a hatalomért
„fölszállnak az égbe”
s életüket is eldobják
csakhogy csillogjanak
odalent a szürkeségben.
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Hányszor vetette már
Hányszor vetette már ez a világ
partra az álmot és dobta a semmibe
a tiszta igazságot, az emberi világot,
azt, hogy a föld az emberé legyen
és a föld mindenkit boldoggá tegyen,
hogy az igazság szabadon szálljon
és az emberek lelkében háljon,
hogy ne kények és kedvek
kergessék az embert,
hanem az igazság és a szépség hite
öntse tűzbe a lelket,
hogy a való és igaz világ
forogjon köröttünk
és a tiszta szellem,
az emberi eszme szálljon fölöttünk,
hogy egyformák legyünk
az „égiek” szemében
és a tüzes vér dübögjön
a tenni akaró emberek szívében.
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Ostort veszek a kezembe
Ostort veszek a kezembe
és szétcsapok a közelemben,
szétverem a sötét árnyat,
a simuló embertársat,
a gerinctelen embereket,
a szolgalelkű szent lelkeket,
ahol nem nézik a napot,
az égen fénylő csillagot.
Nem tesznek semmit, hogy az égen
tisztán csüngjenek a fényben,
hogy a markukba csak érték legyen
és a küzdőtárs csak ember legyen,
hogy a szélben ember szálljon
és a napsugárban ember álljon.
Nem sürgetik, hogy az égen
az emberség szálljon széjjel,
nem sürgetik,
hogy ölbe kapják az embert,
a szépet és az igaz emberséget.
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Hogy tudom a szépség szavát…
Hogy tudom a szépség szavát
szárnyakra tenni
és az emberek közé repíteni,
legyőzni a durva, a nyers,
a kegyetlen szavakat
és a csillagokra emelni
a tisztán fénylő,
az embereket átölelő
vonzalmakat,
a testvéri barátságokat?
Hogy tudom a szép szavakkal
meggyőzni az embert,
kiemelni a vakságból
a gyűlölködő lelket,
a másikat porba gyűrő
szívtelen szentet?
Hogy tudom a szép szavakat
a markomba venni
és a csillagokba emelni,
szétszórni a világon
az emberi csatákon?
Hogy tudom a szép szavakat
ölbe fogni,
az embereknek átadni
és lelkük mélyébe ültetni,
szívük szeretetébe önteni
és nyelvük, beszédük
alapkövébe tenni?
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Összeszedem a holnapot
Összeszedem a holnapot,
a csillagokon szétszórt csókot,
belegyűröm a bundámba,
a napsugaras délibábba.
Kiszaladok a pusztára
és felülök a napsugárra.
Elvágtatok messzire,
a szerelem tengerébe.
Kinyitom ott a bundámat,
szétszórom a virágszálat,
hadd ragyogjon ott a fényben,
a szerelmetes pusztaszélben.
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Szabadon szállok
Szabadon szállok
az egész világon
és keresem az emberek közt
a tiszta igazságot.
Keresem a bátorságot,
a bátor embert fölemelő
igazi nagyságot,
azt aki nevén nevezi
a gyáva világot,
a gyávákat bújtató
büszke barátot,
azt aki a vesztes mögé áll,
ha az az igazat védi,
ha a vesztes
szentek szentjéhez lép
és győzni viszi az igaz eszmét,
ha a vesztes az embertelen világban
az emberséget védi
és a szép világot építi.
A vesztes mögé kell állni
ha az igazság erőtlen,
ha a napkeltében
a sötétség erős
és a szívünk hamis hitektől szeplős.
Vigyázzunk egymásra
a zavaros világban,
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ahol a tisztaságot,
az értéket dobják a szoba sarkába
és az önzést, a törtetést
a gyűlölködést emelik
a ház csillagába!
Együtt lépjünk az igazság,
a fényt adó napsugár felé
és emeljük az égbe
az emberség lelkét,
az igaz emberi eszmét!
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Könyörgő szavak
Óh, szentséges, szent lélek
őrizd az emlékem
és adjál a lelkemnek
virágzó, szép évet,
adjál álmokat,
ragyogó csillagokat,
adjál a markomba
fénylő, szép napokat!
Adjál emberséget,
testvéri hűséget,
adjál mindenkinek
égi menedéket!
Adjál szép szavakat,
élményekben gazdag
barátságokat,
adjál éveket,
és adjál a szívemnek
végtelenbe nyúló,
megbocsátó kegyelmet
és örökös szerelmet!
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Veled járok a világon
Veled járok a világon
az emlékezet óta
és veled tépem a sorsot
a csillaghullás óta.
Ó, hányszor voltunk már
a tüzes tűz ölében
és vágtuk a világot
a keménység öklével,
az igazság hitének
bátorító kezével.
Vágtuk és öleltük
a sáros szeleket,
a szélben forgolódó
hitvány elveket,
az emberhez méltatlan,
gyűlölködő vezéreket.
De nem tudtunk mindig
a talpunkra állni
és a közösséggel szemben
jobb irányt diktálni,
a mondandónkat
a rossz szellem
arcába vágni,
s a valós eszmékkel
az egekbe szállni,
és az emberek szívét
újra megcsodálni.
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Fogd meg a kezem!
Szeretnék fölszállni,
de fogd meg a kezem,
fogd meg, nehogy elszálljak
a sötét fellegen,
nehogy elfelejtsem
a rettenetet, a sötétséget,
az embertelenséget,
nehogy elfelejtsem,
hogy elevenen tépdesték a szívem,
nehogy elfelejtsem,
hogy ember vagyok
és a sötétségben is
ember maradok.
Nem a gyűlölet szorongat,
hanem a sok fájdalmat látva
a kicsorgó könny
fojtogatja a szívem.
Fogd meg hát a kezem
és szorítsd magadhoz,
nehogy elfelejtsem
nézni a csillagot,
nézni az eget,
ahol tisztul a fény
és ahol emberibbé válik
az emberiség.
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Szállunk, repülünk
Szállunk, repülünk
a csillagos égen
és ölelkezik a szerelem
a hajnali fényben.
Ébred a világ
a végtelen térben
és angyalok röpködnek
az istenség ölében.
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Egyek vagyunk mi már
Bogikámnak

Egyek vagyunk mi már
hosszú évek óta
s a szépség ajkán csüngünk
simogató szóban.
Csendben átöleljük
a napfényes hajnalt
és kezünket szorítjuk
ha baj van,
ha könny van a csókban
ha vihar van a szóban
és sötét van a csillagokban.
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Úgy szeretek veled járni
Bogikámnak

Úgy szeretek veled járni,
a hosszú évekkel cicázni,
megmarkolni a friss szelet
s megcsókolni a kezedet.
Kalandozni a messze múltban,
szétnézni a csillagokban,
elkapni a múló percet
s ölelni a friss szerelemet.
Tervezgetni a jövőről,
a napsugaras esztendőkről,
gyermekeink vágyairól,
az ébredező hajnalokról.
Számolgatni az utcakövét,
csodálni szeretteink szép szerelmét.
Köszönteni az új napot,
a ránk kacsintó csillagot
és a séta végén megölelni
a csókba bújó holnapot.
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Milyen jó, hogy velem vagy
Milyen jó, hogy velem vagy
és az estéken elringatsz,
megfogod az édes álmot
és szétszórod az éjszakákon.
Adsz belőle mindenkinek:
jónak, rossznak, kisgyermeknek.
Adsz a pásztornak, az őrszemeknek,
adsz a hívő szépségeknek
és a hitetlen vadembernek.
Ó, te drága szép szerelmem,
adj egy csókot édes lelkem,
adjál kettőt is, ha lehet,
had öleljem a lelkedet,
had mondjak egy imádságot,
s aludjak egy igaz álmot.
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Milyen jó így együtt
Milyen jó így együtt
járni az utat
és esténként nézni
a csillagokat.
Fölszállni a széllel
a csillagok egére
és csodálni a földön
az emberi szépséget.
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Én már csak veled járom
Bogikámnak

Én már csak veled járom
a kitaposott utat
és veled nézem
az esti csillagokat.
Ölelem a hajnalt
és öntöm rád
a napfényes nappalokat.
Csókolom a kezed
és hívom a szerelmedet.
Csendben szállunk
az ölelkező széllel
és már egyek is vagyunk
odafent az égen.
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Megpróbálom megfogni az álmot
Megpróbálom
megfogni az álmot
és valóra váltani
a csodás világot,
markomba gyűrni
a gyáva hitványságot
és ölembe kapni
a szálló szabadságot,
szétszedni a szavak
remegő ritmusát
és bátorságba önteni
születő himnuszát,
szélnek engedni
a kéklő eget,
szívembe zárni
a szerelmeket,
két kézzel ölelni
a tisztán szálló szellőt
és repülni a reménnyel
a zöldbe borult erdőn.
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Meddig taposom még?
Meddig taposom még
ezt a világot,
ahol a fájdalom
tépdesi az álmot,
ahol a sötétben
vetkőznek a vágyak
és rombolják
az épen maradt házat,
az eltévedt csodákat,
az istennek szóló,
könyörgő imákat,
ahol a gyűlölet
terjeng a széllel
és sodorja az embert
az embertelenségbe,
a másikat megalázó
számkivettségbe,
a gyilkolás, az öldöklés
sötét kezébe,
ahol az irigység
megfojtja az álmot,
a másikat tisztelő
emberi világot,
ahol a hatalom
túllép önmagán
és markába fogja
a csókos éjszakát,
a szeretet égi csillagát?
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Mikor vetünk már véget
a marakodó létnek,
a másikat kisemmizni akaró
gyűlölködésnek,
a határtalan hatalomszerzésnek,
az üres szépség
hódító kedvének?
Mikor értünk egyet
a testvéri néppel,
az embert tisztelő
emberséggel,
a jobb sorsot akaró
eszmékkel,
az igazat, a tisztát sugárzó
égi fénnyel,
egy jobb világot teremtő,
embert tisztelő
társas léttel,
az igaz emberséggel?
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Az öregek
Bizton se jártok, tisztán se láttok,
csak görgetitek a fáradt napokat
és nézitek az égen a hulló csillagokat.
Néha messze szálltok,
vissza se néztek,
csak az emlékek szárnyán
repültök az égen.
Ó, mennyi minden tolong
az emlékek ölében,
birkóznak, gyürkőznek a múló időben.
Nem tudják már
visszahozni az idő erejét,
a fiatalság, a szépség szellemét,
csak porló emlékekben fürödnek
elfáradt reményként.
Hívják ugyan vissza
az elszállt éveket,
a lelkükben maradt szerelmeket,
de a messzeség olyan már,
mint az öreg idő,
összetört darabokban hull rájuk,
mint a jeges eső.
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Már csak egyedül vagyok
Már csak egyedül vagyok
és a szép szavakkal kacérkodom.
A bátor sasok messze szálltak
és az itt maradt mezőre nem is látnak.
Nem kémlelik már az eget,
nem kergetik a fellegeket.
A távolban meg csak azt nézik,
felsóhajt-e még az emlékük,
felsírnak-e a fájdalmak,
szót kérnek-e még a bánatban?
De a fájdalmat is elfelejtjük
és a sorshoz igazít a lelkünk.
Néha persze kiborulunk,
az asztalra is nagyot csapunk,
ám ennél többre már nem telik,
a haragunk is csendesedik.
Csendesedik és elhallgat,
majd a múltba beleragad,
ottfelejti önmagát és a csillagok csillagát.
Nem verjük már a sötétet,
a sötétben bujkáló régiséget,
a múltat, a kifakult és idegen újat,
csak nézzük a semmit, a bent ragadt betlit
és nem találjuk már a szent lelkek kijelölt helyét,
sorsunk forgolódó, mozdulni akaró lelkét,
birkózunk önmagunkkal és
a világ ránk hagyott karmaival.
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Ha szétszórod a népet
Ha szétszórod a népet,
szórd szét a véleményed,
szórd szét, hogy szaladjon,
hogy mindenkinek jusson,
hogy mindenki lássa,
hogy mindenki kipróbálja,
hogy felfogja a világ rendjét
a tiszta szó szép szerelmét,
hogy együtt szálljon a szépséggel,
a szépség tiszta szerelmével,
hogy megmarkolja a valót,
a szép szavakba valót,
azt, ami az embert teszi,
ami a szépben az emberi
és a csillagokba felemeli.
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Milyen gyilkos ez a világ
Milyen gyilkos ez a világ,
vad hajszákba veri magát
és embert öl a békés utcán.
Fitogtatja az erejét,
motorjának köbcentijét.
Nem tud a kocsival bánni,
de a versenyből nem akar kiszállni.
Viszi az ösztön vagy a vágy,
a hatalomvágy,
a mindenkit legyőzni akaró,
törtető világ
és a vége a vér cseppje,
a véres valóság üzenete,
az utca kövén síró család,
a feketébe bújt halál.
Mikor fogjuk rendbe tenni,
vágyainkat visszafogni
és a széllel is csak addig futni,
amíg határt tudunk szabni,
amíg mi döntünk a sorsról
és nem a sors dönt a mi sorsunkról?
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Álmomban fölszálltam az égre
Álmomban fölszálltam az égre,
a csillagok alkotta szentséges szent helyre,
onnan néztem, hogy az ember,
hogy csalja meg az eget,
a szelet, a tiszta szerelmet,
hogy csalja meg a világot,
az álmot adó isteni tisztaságot,
hogy csalja meg a másikat,
az emberi gondolatokat,
hogy csapja be önmagát,
hogy rántja a gödörbe csillagát
és veri szét az igaz emberség himnuszát.
Onnan néztem, hogy az ember
hogy veri szét az emberséget,
az embert tisztelő eszméket,
a jóságot, az igazságot, a boldogságot,
hogy veri szét a békességet,
a kegyelmet, a földhöz ragadt,
tiszta szerelmet.
Onnan néztem, hogy az ember
már gyakran elveszti önmagát,
gyilkol és öl a birtokán,
a tisztesség csillagán
és a meggyötörtek otthonán.
Onnan néztem, hogy az ember
már elfáradt és a lelkéből
a szépségek elszálltak,
a gyilkosság, a gyűlölet lett a vágya
és költözött a szíve udvarába.
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Onnan néztem, hogy már vége, vége,
elveszett az ember a mindenségben,
hogy nem találja önmagát,
nem találja a békét teremtő csillagát.
Tenni kell hát valamit az égen,
hogy a földön az ember megtérjen,
hogy visszanyerje önmagát
és magához ölelje
az emberség csillagát!
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Már nem elég!
Már nem elég csak elmondani,
hogy baj van a végen,
hogy vihar veri a szelet
a sötét felhőkben,
hogy szétszakadnak a szerelmek
az emberi létben
és mindenütt a fájdalom
dübörög az égen,
hogy nem tudjuk megfogni
a fölszálló szépet
és nem tudunk
kéz a kézben,
emberként küzdeni
a gyűlölködő eszmékkel,
a gyengéket elnyomó,
zsarnoki rendszerrel,
a hatalmasok
törtető lelkével!
Ki kell már állni
a napfényes égre
és belevágni
a sötét eszmékbe,
szétszórni a földön
a tiszta szellemet,
az emberbarát érzelmeket!
Nem szabad már
a holnapra várni,
ma kell az égen
csodát csinálni,
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emberséges emberekkel
a földet megszállni,
a gyűlölet szellemét kivágni
és a testvéri érzést
a napsugárba zárni!
Össze kell fogni
és csodát kell tenni
és egy új világot,
egy embert tisztelő
és szerető,
alkotó és teremtő,
békés világot kell kitalálni!
Olyan világot kell csinálni,
ahol az igazság és a jóság virágzik,
ahol a szeretet ölelkezik
a szépség álmodozik
ahol az ember a központban áll
és két kézzel szórja
a napfény sugarát,
az isteni igék igazát
és meggyújtja az égen
az emberség szent csillagát!
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Ó, ne mondja senki se azt!
Ó, ne mondja senki se azt,
hogy ez így rendben van,
hogy a világ előre szalad
és nem viszi magával a gondokat,
hogy itt hagyja nekünk
a gonoszságokat,
az egymást mardosó
embercsoportokat,
hogy nem veszi vállára
a nyomorgókat, a hideg szobában
fagyoskodókat,
akik fillérekkel várják a másnapot
és üres kamrával az esti csillagot!
Ó, ne mondja senki se azt,
hogy ez így rendben van,
hogy amíg egyesek
fénylő örvényben csaponganak,
addig mások aluljárók lyukaiban nyomorognak,
amíg egyesek
gyöngyszemek közt válogatnak,
mások moslékos vödrök közt álmodoznak!
Ó, ne mondja senki se azt,
hogy ez így rendben van,
hogy amíg gyermekek
éheznek az ágyon,
patkányok durkálnak
a kidobott kolbászon!
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Ó, ne mondja senki se azt,
hogy ez így rendben van,
hogy az emberek közt
a gyűlölet kacag,
hogy megfojtják egymást
az ölelő kezek
és kiverik házukból
a szerencsétleneket,
a gyengéket, a más színűeket!
Ó, ne mondja senki se azt,
hogy ez így rendben van,
hogy ezrek hagyják el otthonukat
és kóborló idegenek veszik markukba
az otthagyott szép napokat!
Ó, ne mondja senki se azt,
hogy ez így rendben van,
hogy félredobják
az évszázados társadalmi rendet
és nyers erővel szétfeszítik
a nyomorgó lelket!
Ó, ne mondja senki se azt,
hogy ez így rendben van,
hogy amíg tétlenül nézzük a csillagokat,
szétverik körülöttünk
a földi világokat!
Ó, ne mondja senki se azt,
hogy ez így rendben van!
Ó, ne mondja senki se azt,
hogy ez így rendben van!
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Védeném a szép szavakat
Védeném a szép szavakat
a kihűlt világon,
a piaci gyalázkodáson,
ahol az emberek közt
a gyűlölet lángol
és a durvaság tombol
a szavak szavából,
ahol nem törődnek a másikkal,
a tiszta szív hangjával,
csak a kapzsisággal,
csak a markukat tömik meg
a maradék
sáros világgal,
ahol a szép szavaknak
nincs már csillagcsókja
és csak a versekben szólhat
tisztán, hangosan,
adhat életjelet
az égi csillagoknak.
Mit csináljunk hát
a szép szavakkal,
az emberi lelket formáló,
egekbe emelő,
szép gondolatokkal,
az igaz érzést fakasztó szavakkal,
ha a világ nem fogadja
ölébe azokat,
ha a világ csak a sáros szavakat
dúdolgatja
és a nyers, durva érzéseket simogatja?
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Ne engedjük,
hogy ez így legyen,
hogy a szép szavaknak
helye ne legyen!
Fogjuk markunkba
az igazat, a szépet
és öntsük a lelkekbe
az isteni igéket.
Öntsük a lelkekbe
a szép szavak igazát,
a szép szavak üzenetét,
a szép szavak szerelmét!
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Sorsok fölött szállva
Sorsok fölött szállva
járom a világot
és nézem az embert
a becsapott listákon.
Nézem, hogy forgatják
az emberi rendet,
az igazat csavargató
időszerű tesztet.
Hogy mondanak mást,
mint, amit kéne,
hogy adnak pofont
az igaz emberségnek.
Nem figyelnek már
a fájó szavakra,
az embert megalázó,
hamis himnuszokra.
Csak a napfényt verik
sötét hajnalokkal
és az igazságot festik
sötét csillagokkal.
Nem dübögnek már
az emberi vágyak,
nem sírnak könnyeket
a siralmas házak,
csak a fájdalom nyög
a hosszú éjszakában
és a sötétség ordít
a kietlen utcákban.
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Tovább már nem hallgatom
Tovább már nem hallgatom
a hazug meséket,
az embereket butító,
bérelt bérenceket.
Kitépem a fojtott csendből
a vérző estéket,
a szolgalelkek kezéből
az isteni igéket.
Kitépem és fénybe szórom
az igazi rendet,
fölrepítem az egekbe
a szívekben szorongó,
vágyakozó embert.
Kitépem és fénybe szórom
az álmodozó álmot,
a csókos délibábot,
az új világban születő
emberi világot.
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Szálljatok szabadon!
Szálljatok szabadon
a szabad szélben
és szórjátok szét
a szerethető szépet
s mondjatok az embereknek
jóságos meséket.
Öleljétek
és vezessétek őket
az igazság útján
és menjetek,
csak menjetek előre
baráti kézben
és isten hitében.
Fogjátok meg
a gyengék kezét
és adjátok nekik
a szeretet szívét
és végestelen végig
maradjatok ember,
maradjatok ember
e rideg világban
és öntsetek fényt
a gyertyák lángjába
és öntsetek szeretet
az emberek honába.
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Fogd és vidd a vágyad!
Fogd és vidd a vágyad,
az emberi csodákat
és írjál magad körül
könyörgő imákat!
Emelj magas várat
és védd az igazat,
a tisztát, a komolyat,
a szépet, a jót,
az emberhez valót!
Védd a másikat,
a gyengébb társakat,
védd a teremtést,
a búban felejtést!
Védd az ölelést,
a szerelmet, a születést,
a vívódást, a töprengést!
Védd a szárnyalást,
a haladást, a felhőkarcolást!
Védd az embert,
az emberi alkotást,
a gondolkodást,
az emberben születő
vágyakozást!
Védd, amit megszültél,
amit embernek teremtettél!
Védd magad,
védd az embert,
az emberséget, a szentséget,
a szent embert, a szenteket
és védd a szent szerelmeket!
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Az életemet Neked adom
Az életemet Neked adom,
s veled járok fent a csillagokon,
veled tekintek a földre,
a könnyben síró emberségre.
Látom, ahogy szenvednek,
éheznek és gyűlölködnek.
Felfalják a másik álmát
és elrabolják tisztaságát.
Nem törődnek a világgal,
csak a rabló gazdagsággal.
Maguk alá vetnek mindent,
és nem kímélik a vérző szentet.
Óh, de ez az éhes hajsza
nem fér fel a csillagokra,
nem fér fel a szép napokra!
Ezért lent maradnak majd az álmok
és földre hullnak a csúfságok,
ezek az úri cifraságok,
ezek a földön futó hideg lángok,
vad jóságok.
De a többség nem hagyhatja,
hogy ne szálljon fel a csillagokra,
hogy tehetetlenül csak nézze,
hogy süllyed az embersége,
és száll el az ember népe,
hogy közelg a világ vége
és lesz a világ a csőd emléke,
az üres hordó kongó népe.
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Most talán még megfoghatjuk
ezt a süllyedő világot
és kiemelhetjük a puszta porából,
önmaga csúfságából,
a csupasz önzőség sivárságából
s új világot építhetünk
az égiek áldásából,
az emberek alkotásából.

62

Veled járom
Veled járom
ezt a furcsa világot,
ahol emberek tépik
az éjszakai álmot,
lerántják az égről
a szépség csillagát
és bekenik sárral
a nap sugarát.
Megfojtják a jóság
emberi gesztusát
és markukba szorítják
mások szent szavát.
Törtetnek előre
a semmi keblére
és hazugságba csalják
a legszebb emléket.
Olyanok, mint a
nincstelen óriás,
hamisan csengenek
az igazság színpadán.
Nem is tudnak már
emberként beszélni,
mert a hatalomvágy
kiöli belőlük
a legkisebb reményt is,
azt, hogy emberként szálljanak
és testvérként álljanak a hazában,
az emberek közti érdemi vitában.
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Ó, ha tenni tudnék
az igaz emberért,
az embert embernek néző
társadalmi rendért,
megfognám az öklöm
és odacsapnék,
szétverném a rosszat
akarók nemzetét,
kitalálnám az igazak álmát
és lehoznám a földre
a jó emberek fénylő csillagát
s boldogan járnám
veled az igazak utcáját.
Mást tenni most nem tudok,
csak leírom,
hogy a sorsfordítóban
állni hol fogok,
mit teszek majd az emberért,
a jövőben születő életért.
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Meddig tudom majd
Meddig tudom majd
tartani a zászlót
és markomban fogni
a múló világot,
a sírást, a könnyet,
a szétvert álmot,
az igazat hordó
és a szavakba zárt sorsot,
az emberekbe taszított
fájdalmas bánatot?
Meddig tudom majd
ölelni a hajnalt,
az új időkben születő
az embert tisztelő dalt?
Meddig tudom majd
tartani a zászlót
és követni az úton
a születő világot,
az embert teremtő,
emberi világot?
Meddig tudom majd
tartani a zászlót,
markomba zárni a múltat
és kinyitni a jövőt formáló újat?
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Ne hagyd elveszni!
Ne hagyd elveszni
a tiszta szép napot
és elveszíteni a fényt
az égi csillagon!
Na hagyd elveszni
az ember lelkét,
szentséges szentjét,
az embert fölemelő
isten kegyelmét!
Na hagyd elveszni
a jóságot forgató
isteni igéket,
az igaz embereket!
Na hagyd elveszni
az emberi eszmét,
az ember igaz szerelmét,
a szépet, a jót,
a csillagok közt szálló
isteni valót!
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Mily csodás és milyen szép…
Mily csodás és milyen szép
a csillagból csüngő
csillogó fény
és a fényben fürdő
szépséges szép.
Mily csodás és milyen szép
a napban úszó égi fény,
a fényben fürdő emberség,
emberséget szóró
emberi fény, az emberség.
Mily csodás és milyen szép
a kéklő ég,
az égen csüngő csillogó fény,
az eget, földet, embert beborító
isteni fény, az isteni ég, az istenség.
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Ha tenni tudnék a világért
Ha tenni tudnék a világért
szétverném a gazságot,
a gyilkolást, a hazugságot,
az árulást, a gyávaságot,
megfognám a gyengék kezét
s markukba adnám
a vihar szelét,
a szélvihar dühös lelkét.
Nekik adnám a napsütést,
a napban fürdő szeretkezést,
a jó időt, a nagyerdőt,
a lágyan szálló szőke szellőt,
az ölelkező bárányfelhőt.
Adnék nekik
szerelmet, családot, barátot
és odaadnám
a szépséget hordó világot.
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Lerombolom azt a várat
Lerombolom azt a várat,
amelyik a csúfságon állhat,
amelyik a lelket tépi
és a szerelmet elfelejti,
amelyik a csókon gázol
és a virágokkal halált számol,
amelyiknek nincsen lelke
és nincsen benne a tűz tüze,
nincsen benne a bosszú vágya,
hogy a gyilkolást a tűzre hányja,
amelyiknek nincsen lelke
hogy az embert kiemelje,
hogy fényt adjon a kezébe
és tűzszikrákat a lelkébe,
hogy azzal menjen fel az égre
és szórja szét a mindenségre.
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Milyen jó lenne
Milyen jó lenne
boldognak lenni,
ölelni a szépet és a jót
s a csillagokat nézni
az alvó pamlagon,
szállni velük messze,
régmúlt időkbe
és átölelni újra
a gyermeki emléket,
visszaidézni
a hajdani napokat
és szórni a csókot,
a rózsaillatot,
álmodni szépet,
földünkön futkosó
igaz reménységet.
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Ó, ha egyszer felszállhatnék!
Ó, ha egyszer felszállhatnék
és az égen szétnézhetnék,
megnézhetném ott a rendet,
a kialakult házirendet,
mit szabad és mit nem tenni,
mikor kell ott reggel kelni,
vannak-e ott fent szabályok,
amiben majd társat látok,
amik emberré teszik az eget
és emberekké a fentieket?
Ki lesz ott a házigazda,
aki a jót ölbe kapja,
aki bünteti a rosszat
és számon kéri a csillagokat
s szétosztja a jobb napokat?
Jó lenne már most megtudni,
mikor, mit kell ott fent tenni.
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Ne felejtsd el!
Ne felejtsd el,
milyen volt a sorsod,
amikor a kenyér megfagyott a polcon,
amikor a tuskók felmarták a kezed
és a kapanyélen csüngtél a hétvégeken,
amikor a cséplőgépnél vágtad a kévét
és raktad a szekérre az aratás lelkét,
amikor a nagy melegben
izzadt cseppet vágtál
és csak a naplemente adott
pihenésre „párnát”.
De ne felejtsd a szüretet se,
amikor vigadtál, amikor a szőlő levét
mustként lecsapolták,
amikor az éves munka
a dézsába csurgott
és már látni lehetett,
hogy a kapanyél és a permet
milyen csókot adott.
Nem volt könnyű az az élet,
de tiszta volt az ára.
Meg volt mindig a gyümölcse,
ha fényt raktál a fára,
ha megvédted a fájdalomtól
a csillagos csatákat
és rövidre szabtad a hosszú éjszakákat.
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Nem védtük az igazunkat
A trianoni fájdalom

Nem védtük az igazunkat
a szétszakított határon
és nem védtük az értékeket
a szentnek tartott oltáron.
Így aztán az ellenfelek
levágták a kezünket
és a csonka testben
összetörték a szívünket.
Elvesztettük, ami szép volt,
ami ott fent az égen lobogott
és a zöld mezőkről csodálta
az égen fénylő csillagot.
Elrabolták a szívünket,
a magyarok ezreit
és a csonka ország
testébe zárták
a fájdalom könnyeit.
Nem volt erőnk összefogni
és egyet lépni előre,
hogy már az erő árnyékával
megvédjük a lelkeket,
az erdélyi hegyeket és vizeket.
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Elvesztettük földjeinket,
a vérző szíveket
és századokra könnybe lábadt
a magyar nép szent hite.
De türelemmel várjuk
az ébredő hajnalt,
amikor a csillagok közt
megszólal a sóhaj
és a himnusz hangjaira
égre száll az angyal!
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Nem felejtem azt a napot
Emlékezés az első világháborúra

Nem felejtem azt a napot,
amelyik kioltotta a csillagot,
amikor egy gyilkos fegyver
vérben fürdette az embert
és letörte a virágot
a nyíló rózsafáról,
amikor egy nemzet gyászolt
és egy világ ébredt
a fájdalmas vakságból,
amikor egy ember gyilkolása
nemzetek gerincét
sodorta pusztulásba,
amikor a gyűlölet vakságba,
a vakság pusztulásba,
a pusztulás síró sírásba,
temetői csillogásba
vitte a világot.
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Légiriadó Nagyváradon
A pincében az emberek között
töltöm a napot
és keresem az égre néző csillagot.
Keresem az emberek között
az embereket,
a félőket,
a szenvedőket,
a másikban sem bízó
reszketőket,
azokat, akik már nem félnek,
a halál torkából visszanéznek
és keresik az embert,
a másikban is bízó
szent lelket,
a félelmet legyőző gyermeket,
az életből kikacsintó
furcsa lelkeket,
azokat, akik már nem számolgatnak,
nem sorolják a napokat,
a percekből is
csak villanást látnak
és átölelik az éjszakákat.
Őket keresem, akik
nem törődnek már a holnappal,
sem a hulló csillagokkal,
csak a félelmet látják
és a síró csendet kiabálják,
a sötétség karjai közt vágtatnak
és a puszta semmiről álmodoznak.
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Azokat keresem, akik nem tudják már,
hogy mit tegyenek,
az égen vagy a földön ébredjenek,
akik nem tudják már, hogy
merre találják az otthont,
a hazát, a nyugodalmas jóéjszakát.
Azokat, akik nem tudják,
hogy merre menjenek a sötétben,
a kietlen reménységben,
merre kössenek barátságot,
embert ölelő cinkosságot,
hol fogjanak valami valót,
embernek való csillagot,
ahol átléphetik az álmot,
a bombától rettegő világot.
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Ne engedd, hogy a gonosz
Ne engedd, hogy a gonosz
a lelkedre szálljon
és a félelemből
üzletet csináljon,
hogy csendre intse
a lázadó szíved
és markába fogja
a félelmedet,
hogy másról beszéljen,
mint amiről kéne
és elhallgassa
az igazi szépséget,
a könnyekbe borult
sötét estéket,
a némaság miatt kivert
véres verítéket!
Ne engedd, hogy a napsugár
szétszálljon a szélben
és csak itt-ott ragyogjon
az elnyomott reményben
és ne ébressze fel
az alvó embereket,
a nagyobb fényre vágyó
és a tiszta igazat imádó
teremtő lelkeket,
az isteni igéket olvasó szenteket.
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Szállj a szellővel!
Szállj a szellővel
a szépség felé,
az értelmet adó
ember felé,
szállj a jóságba,
az isten teremtette
csodás világba!
Szállj a hazádba,
a néped karjába,
szállj az emberekkel
egy békés,
egy új,
egy emberibb világba!
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Ölelem a szépséget
Ölelem a szépséget
a tavaszi virágon,
a szerelmet
a forró éjszakákon,
az életet
a fénylő napsugáron,
az embereket
a tágas nagyvilágon
és magamat
a hajnalhasadáson.
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Hiszem a szerelemben szeretkező
szerelmet
Hiszem az istent,
hiszem a szépet,
hiszem az isteni szépséget,
hiszem az embert,
hiszem a szépet,
hiszem az emberi szépséget,
hiszem a szerelmet,
hiszem az embert,
hiszem az ember szülte szerelmet,
hiszem a szerelemben szeretkező szerelmet.
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A szépség ölében
Bogikámnak

A szépség ölében
viszlek csendesen
és a tüzes tűz tüzében
csókolom lelkedet.
Fogom a kezedet,
nézem a szemedet
és vágyaimmal ölelem
szerelmes szívedet.
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Már két kézzel foglak
Már két kézzel foglak
és nem engedlek el,
nem engedem, hogy a világ
másfele vezessen,
hogy másként fogjuk a világot
és a nyíló virágot,
hogy másként fogjuk egymás kezét
és másként simogassuk
a lelkünk melegét.
Nem engedem, hogy a zord világ
ránk nyissa ablakát
és a hideg zuhatagban
jégcsap csüngjön az éjszakán
és könnycsepp hulljon
a szerelem csillagán.
Nem engedem, hogy bárki
vagy bármi is közénk álljon
és a csillagok csillagán
sötét csillag várjon.
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Úgy szállok veled
Úgy szállok veled,
mint szellőben a sóhaj
és ölelgetjük egymást
tűzben égő csókban.
Felkapjuk a világot
és fürdetjük a fényben,
szétszórjuk a szerelmet
minden apró képben.
Álmunkban is egyek vagyunk
és a csillagokra szállunk,
de a szerelmünkkel
itt a földön tanyázunk.
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Milyen boldog most a lelkünk
Milyen boldog most a lelkünk,
hisz egyre kattan bent a szívünk.
Együtt járunk a napfényben
és sétálunk boldogan a téren.
Szorítgatjuk egymás kezét
és fürdetjük a szépség lelkét.
Kacérkodunk az égiekkel,
a földön járó szent lelkekkel.
De a szívünk póri lélek,
embert keresünk az égen
és egymást öleljük a fényben.
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Engedd, hogy a sors adjon
Engedd, hogy a sors adjon
kedvet az életnek
és a tavasz illata
ritmust a szívednek!
Engedd, hogy a szélben
szálljak a szellővel
és a szellő hátán
repüljek a széllel!
Engedd, hogy az élet
éltesse önmagát
és a puszta földön is
álmodjon szép csodát!
Engedd, hogy a jóság
örüljön veled
és adjál belőle
mindenkinek!
Engedd, hogy a szépség
ölelje lelkedet
és a tiszta jóságban
fürdesd az életed!
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Szép szavakat szakítok
Szép szavakat szakítok
a durva világból
és megpróbálom
lenyomni
a süllyedő világot,
az elfonnyadt virágot,
kitépni belőle
a véres vadságot,
az embert megalázó,
gyalázkodó táncot.
Megpróbálom újra fűzni
a vasveretű láncot
és egymásba kötni
a nyíló virágot,
az egymást segítő
emberi szándékot.
Megpróbálok
tiszta eget adni
a hajnali fénynek
és álmodó vágyakat
az emberiségnek.
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Törd le a gonosz vágyát!
Törd le a gonosz vágyát,
a rosszat akarók álmát
és csak a jóságot vedd és imádd,
azt emeld fel a magasba,
az égen fénylő csillagokba!
Ott fent mondd el mindenkinek,
hogy jöjjenek az égiekhez,
verjenek ott fent tanyát
és olvassák a bibliát!
Imádkozzanak az égen,
mondjanak ott szent beszédet,
fogják meg egymás kezét,
öleljék a szépek szebbjét,
kövessék a szentek szentjét,
kövessék az úr szavát,
istent dicsőítő csillagát
és szálljanak fent a széllel,
mint a jóság az emberségben!
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Tudom, hogy velem vagy
Édesanyámnak

Tudom, hogy velem vagy
és a csillagok csillagát
figyeled az égről,
s markodban tartod
a földi emléket
és szívedben hordod
az emberi szépséget.
Ó, milyen jól ismerted te
az emberi vágyat,
a szépségben fürdő
hajnali imákat
és mennyit könyörögtél,
hogy jobb legyen a világ
s tisztább a lélek
az úrvacsorán,
hogy szeressék egymást
a póri emberek
és virággal köszöntsék
a szent lelkeket,
hogy a barátság tartsa a zászlót
s ne a gyűlölet szítsa a lángot,
hogy az ember legyen a példa,
az ember legyen
a szépség és a jóság
forrása és titka.
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Szállj, szállj, szállj a széllel!
Szállj, szállj, szállj a széllel,
szállj a szentséges
szent lélekkel!
Vidd az igazat,
vidd a szépet,
vidd az embert,
vidd az embert ölelő
emberséget,
vidd a fényt,
és vidd a vétket,
vidd az embert
tiszta fényben,
emberséges emberfényben
s vidd az élet sűrűjével,
vidd az embert tetteivel,
csendjével és zűrjeivel,
viharos szent szentjeivel,
mindent hordó mindenivel!
Fogd és vidd az álmot,
az embert megcsodáló és meghódító
csodás világot
és szállj a széllel,
szállj az égbe,
az istenség szent ölébe!
Onnan nézz a világra
és kérjél áldást a csodákra,
a földi ember jóságára,
az igaz ember vágyaira
és a békés világ álmaira!
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Kezembe fogom
Kezembe fogom
most már a sorsom
és felrakom az égre
az éji csillagom.
Letépem onnan
a gyáva szenteket
és magamhoz ölelem
a tiszta szíveket.
Hangosan kiáltom
a szellők szavát,
a szélben szálló
igazak hangját.
Együtt zengjük majd
a győzedelmes dalt,
az új világot építő
testvéri óhajt.
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Hirdessünk békét!
Hirdessünk békét
az egész világon
és öleljük egymást
a harci csatákon!
Mondjunk az Istennek
könyörgő imát
és dobjuk a gödörbe
a szuronyos puskát
és a lelkeket gyilkoló
gyűlöletes kampányt!
Verjünk kemény falat
az ország határában
és ültessünk virágot
a szomszéd udvarában!
Együtt forgassuk
a szerencse kerekét
és öleljük magunkhoz
a szépség és a jóság
csodás gyönyörét!
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Elbúcsúzom én már
Elbúcsúzom én már
ettől a világtól
és csak a csillagokban
keresem az álmot,
keresem a szépet,
az igazi meséket.
Csak ott tudok tenni valamit,
jót adni és az emberért
a jóból szakítani.
Megmutatni ott fent az igazi világot,
az emberséges embereket
összefogó, igazi családot.
Csak ott tudom elmondani,
merre jár a szépség,
milyen is az igaz, az igazi emberség.
Csak ott tudom megfogni
a jóság lelkét
és szétosztani mindenkinek
a szabadság szelét.
Csak ott tudom a nagyokat is
emberként szeretni,
ahol a tisztelet az embert tiszteli
és nem az ember rangját öleli.
Ezért hát a szellemet, a tetteket,
a valós emberi érdemeket
emeljük magasba,
és vigyük fel a csillagokba!
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Ostorommal szertevágok
Ostorommal szertevágok
ezen a világon,
hogy tisztuljon a látóhatár,
hogy tisztuljon ez a világ,
hogy jobban lássam
a határon menekülők hadát,
hogy a kezét foghassam
a reszkető népnek,
a hazátlanul kóborló embereknek,
azoknak, akiket elkergettek,
a szülői házból,
akiket sárga, vagy másfajta csillaggal
bélyegeznek és gyaláznak meg
s küldtek, vagy küldenek
a szörnyű halálba, a megalázó pusztulásba.
Mert még ma sincs vége
ennek az embertelen, szörnyű vadságnak,
a kegyetlen pusztításnak.
Sok helyen még ma is üldözik és öldöklik,
körbezárt táborokba kergetik
a más színű, más fajú, vagy más vallású embert.
Mikor lesz már vége
ennek a szörnyűségnek,
ennek az embertelenségnek,
mikor lesz az ember ura a világnak
és mikor lesz az igaz, a tiszta emberség
meghatározó törvénye a földi világnak?
Mikor? Mikor?
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Álmomban gyakran fölszállok
Álmomban gyakran fölszállok
és körbejárom a világot,
a csúfságot letépem
és a szépet csókra kérem.
Átölelem az embert,
a jóra vágyó lelket,
az emberekben álmodozó
igaz emberséget.
Fölemelem a csillagokba
a szépséget, a jóságot, az igazságot
és az emberek álmaiba szórom
szerte a világon.
Úgy teszek, hogy mindenkinek jusson,
hogy minden ember
a jóságból falatozzon,
minden ember
a szépségről álmodozzon,
hogy minden ember
egy szép és egy jó,
egy igaz világba jusson.
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A szép szavak mentén
A szép szavak mentén
szállj a szabad széllel
és vidd az embereknek
a tiszta szerelmet,
vidd a szépet, vidd a jót,
vidd az áldott szép napot,
vidd az emberre vigyázó,
tisztán fénylő csillagot!
Vigyél magaddal jóságot,
embert ölelő tisztaságot,
vigyél figyelmet, kegyelmet,
emberben születő szépséget,
árváknak mesélő reménységet.
Vigyél napsugarat,
égen csüngő csillagokat.
Adjál mindenki markába
mosolygós forintokat és adjál
dúdoló vidám dalokat.
Adjál az embereknek azt,
amire vágynak,
az anyáknak kisbabákat,
virágos kertekbe rózsafákat,
beteg embernek meleg ágyat,
gyermekseregnek kiskutyákat.
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Adjál mindig, amit kérnek,
tetteikhez emberséget,
szerelmükhöz szép szerelmet,
imájukhoz igaz lelket,
fölszentelt szentséges szentet!
Adjál és ne kérj érte semmit,
csak fogadd el
a tiszta szív reményeit,
az igaz hit tiszta lelkét,
az igaz ember becsületét,
a becsület tisztességét!
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Debrecen az új világon
Egy új világot kezdtél,
mikor a hitedre ébredtél,
amikor a lelkekben
istent kerestél,
amikor egy közösséggé,
azonos hitelveket valló
egyházzá szerveződtél,
amikor leraktad
tornyát a templomodnak
és lelkedet adtad
az isteni csillagoknak,
amikor a pusztát
karjaidba vetted
és a délibábok tengerén fürdetted,
amikor vágtattál a széllel,
a végtelen szépséggel
és ölelted a napfényt,
az emberek lelkét,
amikor raktál egy nagyvárost
a puszta szélén
és szétszórtad szellemed,
puritán hitedet
és emberséges elveidet.
Ma már milliókkal
álmodsz az égen
és teremtesz szépséget
az emberek szívében,
öntöd rájuk az igazat, a szépet,
az istenben bízó
szentséges szent igéket.
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Olyan földön szeretnék élni
Olyan földön szeretnék élni,
ahol béke van,
ahol a napsugarak
szabadon csillognak,
ahol az égi csillagok
barátokat fogadnak,
ahol az emberek
megfogják egymás kezét
és a lelkükben ölelik
a szeretet szívét,
ahol a szellemek
szabadon szállnak
és ahol szeretik az embert,
az emberi csodákat,
ahol tisztelik az igazat,
a szépet és a jót
és az egekbe emelik
a mindenhatót.
Olyan földön szeretnék élni,
ahol az ember
csodákat tehet
és cserébe
csodákat szedhet.
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Fölszállok a széllel
Fölszállok a széllel,
fölszállok az égre
és megbocsájtást
kérek az emberiségnek.
Bocsánatot kérek
azért a sok csúfságért,
amit az emberek tettek
a gyűlölet kedvéért,
amit az emberek tettek
szégyenükben,
fájdalmas és sötét csillagfényben.
Bocsánatot kérek
az elkövetett bűnökért,
a lelkeket besározó,
az emberhez méltatlan tetteikért.
Nem tudom, kapunk-e bocsánatot,
kap-e az ember az egekből
irgalmat, könyörületet,
isteni szeretetet,
kap-e az egekből
emberi életéhez szépséget,
jóságot, imát,
emberi és isteni csodát?
De azt kérem,
hogy kapjon az ember megbocsátást,
a földi életben isteni áldást,
kapjon szeretetet és jóságot
és adjon ő is mindenkinek
igaz barátságot,
szépséget és jóságot.
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Szeretném a földi világot
Szeretném a földi világot
feljebb emelni
és az égiekhez közelebb vinni,
több fényt önteni a nap sugarába
és több jóságot az emberek markába,
megnyitni az égen
- a jóknak és az igazaknak - a mennyek útját
és a szépre szomjazóknak
a tiszta vizek kútját,
esőt hinteni a száraz földekre
és baráti kezet nyújtani a gyűlölködőknek.
Szép szavakat szórnék szerte szét a világon
és csillagos eget festenék
a hosszú éjszakákon.
Kiszorítanám a világból
az átkot, a rosszaságot,
az embert megalázó gyávaságot,
az emberhez méltatlan csúfságot.
Nem engedném,
hogy a világ elvaduljon,
hogy még jobban elvaduljon
és az ember a vadvilágba fusson
és egy mély gödörbe hulljon!
Nem engedném,
hogy az ember megcsalja,
megcsúfolja emberségét
és szégyenbe hozza önmagát,
ősi himnuszát!
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Óh, te szentséges szép
Óh, te szentséges szép,
gyönyörű tavasz,
olyan jó, hogy eljöttél
és leszálltál a csillagokra,
hogy zöldbe borítottad
a szürke napokat
és szétszórtad a földön
csodás illatodat,
hogy felpezsdítetted vérünket
a hajnalok tüzes szikrájával
és boldogságot szórtál
a csillagok csillagával,
hogy új életet hoztál
az egész világon
és virágot bontottál
a felhők csókjából.
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Ne hagyd elveszni az embert!
Könyörgő imádkozás

Ne hagyd elveszni az embert
a durva csapáson,
a kietlen földön,
a kiszáradt pusztákon,
az embertelen csatákon!
Ne engedd kitépni
az ember lelkét
a jóság markából,
a barátság csillagából,
az isten világából!
Adj neki szépet,
isteni igéket,
a rosszat legyőző,
bátor dicsőséget!
Adj jóságot, álmot,
adj a szívekbe szépet,
igaz emléket,
földön virágzó dicsőséget!
Adj az embernek vágyat,
jót teremtő szép csodákat,
adj gyermeket,
zöld kerteket,
csillagból hulló
szent lelkeket!
Adj békét és barátságot,
embert teremtő, valós álmot,
adj igazi igazságot!
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EDDIG MEGJELENT
VERSKÖTETEIM
Miért mondod?
Debrecen, 2000.

Égig érő puha csendben
László Ákos rajzaival
Debrecen, 2005.

Kigombolnám fázós szívem
Debrecen, 2001.

Lassan hull a hervadás
Cs. Uhrin Tibor rajzaival
Debrecen, 2005.

A fecsegő vízparton
Debrecen, 2002.

Csak a harmat kacag
Vincze László rajzaival
Debrecen, 2006.

Szépséges fatornyok
Debrecen, 2002.
A csillagparipák
Debrecen, 2002.
A meghajszolt szerelemben
Debrecen, 2003.

Nyárvégi estéken
Bényi Árpád, László Ákos,
Cs. Uhrin Tibor, Vincze László
rajzaival
Debrecen, 2006.

Esti Könyörgés
Debrecen, 2003.

Fehér fényt csiholok
Debrecen, 2007.

Az ezüsthajú égen
Debrecen, 2003.

Holdsugárral ölelkezik
Józsa János, László Ákos,
Cs. Uhrin Tibor, Vincze László
rajzaival
Debrecen, 2008.

Őszi fények
Debrecen, 2004.
Tépázott gyönyörben
Bényi Árpád rajzaival
Debrecen, 2005.

Szép szóval köszönöm
Debrecen, 2009.
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Megrajzolt szavak
Tar Károly verseit rajzolta
Bényi Árpád, Cs. Uhrin Tibor,
Józsa János, László Ákos,
Vincze László
Debrecen, 2014.

A szépség csodája
Költemények
Holló László képeiről
Debrecen, 2009.
A tűnt idő nyomában
László Ákos, Vincze László
rajzaival
Debrecen, 2010.

Milyen is volt
hajdanán az álmom?
László Ákos, Vincze László
rajzaival
Debrecen, 2015.

Várom, hogy ébredjen
László Ákos, Vincze László
rajzaival
Debrecen, 2010.

Kikiáltom magam
Vincze László rajzaival
Debrecen, 2015.

Halkuló estéken
Debrecen, 2011.

Ezernyi messziségből
Vincze László rajzaival
Debrecen, 2016.

Mikor hosszú útról
Józsa János, László Ákos,
Vincze László rajzaival
Debrecen, 2012.

A remény karjai közt
Debrecen, 2016.

Szólj tisztán és hangosan
László Ákos és Vincze László
rajzaival
Debrecen, 2013.
Markolom az időt
László Ákos és Vincze László
rajzaival
Debrecen, 2014.
Szárnyalj szabadon!
Debrecen, 2014.
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Együtt sírok az éggel
Debrecen, 2017.
Égbe szálló remény
Debrecen, 2018.
Megtépem a világot
Debrecen, 2019.

RÉSZLETEK A KRITIKÁKBÓL
Dr. Ujváry Zoltán
„Tar Károly elsősorban alanyi költő: verseiben azokat az élményeket, benyomásokat,
gondolatokat és érzéseket fogalmazza meg,
melyek az ő életének mozzanatairól számolnak be. …
Az alanyi költői karakter azonban mások
számára is hiteles és érdeklődésre számot
tartó lírai jellemet formál. Az egyes szám
első személyű vallomás vagy a megszólítás
nem csupán Tar Károlynak az elmúlt s jelen
időhöz szóló monológjának része, hanem
mindig egy közösség nevében is szól. Ezt a
hangot erősíti föl a gyakran népköltészeti
ihletésre megformált lírai darabok sora,
amelyekben a hagyományos, magyaros
ütemhangsúlyokhoz illő képi megoldásokat
alkalmazza. … S ahogyan Holló László képei és Tar Károly versei egymás mellé kerülnek (avagy egymásra találnak)… párbeszédet folytatnak egymással, ... költeménynyé változik a kép, festménnyé íródik a
vers. Nemcsak Tar Károly költészete gazdagodott itt újabb árnyalattal, de Holló László
művészete is egy más hangulati érzelmi ki
terjedést, mondhatni, egy újabb életet
kapott.”
Tar Károly: A szépség csodája című
kötetének előszavából Debrecen, 2009.
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Dr. Lakner Lajos
„Ha a versek témáját nézzük, akkor úgy látom, hogy alapvetően vallomásos költészetről van szó, ami nagyon fontos …, hiszen
manapság nagyon ritkán mernek az emberek személyesen vallani. Általában a szerepek mögé bújnak. …
Nagyon fontosak ezekben a versekben az
érzések és az érzelmek. Alapvetően ezek adják meg a versek hangulatát, a mozgató erejét. Ez az a közeg, ami miatt sokkal inkább
képesek vagyunk verseihez közeledni. Ezek
révén újraélhetjük azokat az élményeket,
amelyeket a költő költészete segítségével
lehetővé tesz számunkra. …
A verseknél különös hangsúllyal esik
latba az emlékezés… Ez a költészet arra tanít, hogy… meg kell próbálni megtartani
azokat az emlékeket, amelyekből így vagy
úgy, de mégis csak felépült a személyiségünk.”
Elhangzott Tar Károly: Szép szóval
köszönöm című verskötetének 2009. április
6-i bemutatóján.
Dr. Vitéz Ferenc
„A tűnt idők nyomában című kötetet lapozgatva, a kor helyett írhatnánk korosztályt, a
mai korban élő hetveneseket. Hiszen mind a
klasszikus (gyakran népdalhangú, de nemes
csengésű) verseszmény, mind a világhoz
fordulás, abban pedig a hit … s mind a már
eltávozott művészbarátok (például Bényi
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Árpád, Szesztay Zsolt) emlékének adózó
versek révén a mai öregek tudása, világlátása és helykeresése tükröződik vissza a sorokban. … Az ellesett hangulatokba Tar
Károly képes filozófiai (vagy erkölcsi)
mondanivalót sűríteni. A búcsúzásban búcsúztatásban bár ott van a fájdalom, ám
nem hagyja el a költőt a szépség megújulásreménye. ... S közben tiltakozik is: nem a
múltért, hanem a jövőért! ”
Néző Pont V. évf. 2010. április - május.
196. old.
Bögre Zoltán
„Mint minden költő életében, az ő világában
is meghatározóak voltak a szerelmes versek, a párjához való kötődés szavakba
öntése. Egyszersmind lendületes hévvel
beszél költeményeiben a rendszerváltozással felbukkanó gerinctelen „csinovnyikok” s a hajlongó kenyérlesők iránti
megvetéséről.”
Debrecen 2006. VI. 28. 11 old.
Dobay Zsuzsa
“Az Együtt sírok az éggel verses kötet az
ember, az emberiség iránti aggódásról,
szeretetről szól. Egy idős költő összefoglalója, a “lenni vagy nem lenni” kérdésének
boncolgatásával figyelmezteti az embert
cselekedeteire és annak következményeire amíg nem késő.
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Ez a kötet gazdag és mély érzéseket, gondolatokat, üzeneteket tartalmaz. A versek
olvasásakor „együtt tudok sírni vagy szomorkodni” ebben a reményt soha föl nem
adó költészetben…
Tudom, voltak már költők, akik szerelmes verseket írtak szerelmükhöz, de Tar
Károly lírája valahogy ugyanazt jelenti számomra, mint amit Faludy verse is tartalmaz:
„Testeden keresztül keresem lelkedet.“ Az
ilyen érzés, az ilyen lélek nagy ajándék és
ritka emberpárnak adatik meg. Úgy érzem,
Tar Károly szerelmi költészete a klasszikusokéhoz lesz sorolva…
Minél többet lapozgatom, olvasom verseit, annál jobban rádöbbenek milyen mély
filozófia, élet - és emberismeret van bennük.
Meghatóak a világ, a jövő féltéséről vagy a
barátokról, kortársakról írt üzenetei. Minden verséből kicsillan az igazság, a jóság, a
szeretet, szépség és a remény. Több költeményében megfogalmazza ugyanakkor azt
a szomorúságot, tehetetlenséget, amit a sok
igazságtalanság, butaság, gyűlölet, kapzsiság vált ki…”
Dobay Zsuzsa festőművész (Scenic Drive
Gallery, Monrovia, Kalifornia)
2017.09.15.
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