
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fridél Lajos illusztrációival 

 

 

 Jóga-lépcsők 
Válogatott versek 

 

 

Murawski Magdolna    

 



2 

 

 



1 

 

 

Murawski Magdolna 

 

Jóga-lépcsők 
Válogatott versek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fridél Lajos illusztrációival 

 

Eger, 2017

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 Murawski Magdolna 

Copyright © 2017 Fridél Lajos 

A kiadványt szerkesztette: Tumbász István 

ISBN 978-963-7283-26-0 

A kiadvány megjelenését támogatta: 

a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

az Új Hevesi Napló Kulturális Alapítvány 

és a Phoenix Aureus Alapítvány 

Felelős kiadó: Tőzsér Istvánné 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16. 

www.brody.iif.hu 

 

 



3 

 

Előszó 

 

Murawski Magdolna idestova 30 éve a barátom, fogadott nővérem. Akkor ismertem meg, amikor 

Kanadából visszaköltözött Magyarországra a kommunista diktatúra kellős közepén. Éppen 

fájdalmasan korán elhunyt testvérét gyászolta, nagyobbik fiát kézen fogva vezette, fekete ruhájához 

szorosan simult a kétéves forma, ijedt szemű kisebbik. Magdi mosolygott, azzal a rá jellemző, 

szomorkásan bölcs mosollyal, amit azóta is csodálok. 

A költőt-írót később ismertem meg. Apránként adogatta elolvasásra verseit, később drámáit, azután 

régebbi keletű, csípős hangvételű esszéit.  A versek magukkal ragadtak, azt a nyugodt bölcsességet 

éreztem belőlük, ami a szerzőből is áradt. 

Murawski Magdolna azon kevesek egyike, aki kijelölte életútját magának, leverte az utat jelző 

mérföldköveket, és azok mentén halad, bárhonnan is fúj a szél. Kevés olyan öntörvényű, szabad, a 

szokásoknak és előítéleteknek bátran fittyet hányó emberrel találkoztam, mint ő. Ugyanakkor 

mérhetetlen szeretet árad szelíd lényéből. Verseiben is ez fogja meg lelkünket: mély humanizmus, 

éleslátás és mérhetetlen optimizmus.  

Nem fél a megbélyegzéstől, nem akar simulni és hasonlítani senkihez. Versei témái bár változatosak, 

de legtöbbjüket áthatja egy sejtelmes életérzés, amelyben mégis benne van a bizonyosság: az 

embernél hatalmasabb erők kegyelmének köszönhetően a jó fog felülkerekedni a világon. Ebben a 

meggyőződésben gyökerezik mélységes, tántoríthatatlan hite Istenben, a természetben, az anyagi 

világon túli létezésben. Ez teszi mindennapjainak kicsinyes harcait elviselhetővé. Ő az Albatrosz 

Baudelaire versében, nem kerülhető el a párhuzam.  

Ars poeticáját a kötet címadó versében fogalmazza meg legvilágosabban:  

“Ne hagyd hogy életed 

pörögve-hullva 

semmibe zuhanva végződjön valahol 

szép csendben maradva 

csak befelé fülelve 

halld meg azt az egy nagyon halk hangot 

mely utadnak egyedül 

helyes irányt szabhat 

éltednek egyedüli 

értelmet adhat..” 

Remélhetőleg az utókor nagyobb figyelemmel fordul majd művei felé, mint a jelen — ez a 

legnagyobbakkal is megesett már. Mi, szerencsés kortársai pedig tekintsük feladatunknak, hogy 

megosztjuk költészetét, ezt a nemes spirituális ajándékot minél többekkel.  

 

Lopes-Szabó Zsuzsa 
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Ihletre várva 

 

Olyan mint várni ajtó előtt: vajon megnyílik-e? 

Kopogtunk halkan, s aztán a néma csend: csupa feszültség. 

Rezgések, aprócska koccanások, néha egy csilingelés. Most jön? 

Izgalom, szorongás, félelmek, kicsinyhitűség, mindig a kétség. 

Reménység, torpanás, téblábolások, mint kit egy láz gyötör. 

Ugyan mivégre töltöd az idődet ezzel? Kinek s miért és meddig? 

Ám hirtelen libben egy függöny, mely akár egy fátyol. 

Beléptél, észre se vetted, mikor, de már otthon vagy, úgy érzed, mindörökre. 

Lebegsz és suhansz és füledben zizegnek, lelkedben vibrálnak fények. 

Követed, kívánod, legyen kísérőd e sejtelmes végzet. 

Máskor meg robogva, zúgva és sistergő, mennydörgő kéjjel 

zuhannak rád a nagy érzések, ki tudja, honnan. 

Csak élsz vagy és létezel, akarva, szeretve, törtetve megvagy. 

Léted egy szonáta, szobor vagy rivalda, üvöltő színpad. 

Lényed az alkotás, bármi, csak anyaga éter legyen. 

Formázod, kínlódsz vagy vidáman kacagva nyújtod, 

mindegy, hisz értelme, végcélja magad-adásod. 

Lehuppansz, felpattansz, kezded az egészet újra. 

Kívánod, ne lennél e szörnyű ketrecbe zárva. 

Búcsúzol, intenek, s tán egyszer még visszanézel. 

Nem adnád mégse a kínlódó, örömtől gyötört világot. 

Visszatérsz s kezded az egészet újból és újból. 

Nincs válasz, miért ez önkéntes pokolra szállás. 

Tenned kell, ragyogva, zuhanva, csacsogva, epedve, bárhogy. 

E néma várás-sor kapcsol a rekedten zúgó világhoz. 
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Megtérés 

 

Lehet, hogy annyi év meddőn megy el, 

s csupán a folytatás igaz s valós. 

Fejlődsz s a célod akkor éred el, 

ha búcsúzol, mint bölcs, öreg hajós. 

 

Úgy érzed, vesztegetted életed. 

Fontosnak hittél semmi-árnyakat. 

Csak délibáb volt minden élvezet. 

nem kértél mégse lenge szárnyakat. 

 

Ma könnyű mozdulattal úgy emel 

magasba egy erő. Tán végzeted? 

Minden szavadban béke énekel. 

 

Egy szárnycsapással célod érheted. 

Mit elvesztettél, semmi-por gyanánt 

lehull. Lebegsz szabad lélek gyanánt. 
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A távoli út 

 

 

Az emberiség romjain csücsültem ádázul én 

a sóhajoknak reggelén 

s nem jött a fény 

az isteni fény 

pedig hogy vártam én 

 

A lélek csendben hallgatott 

már minden érzés elhagyott 

örökre magam vagyok 

éreztem magam vagyok 

lassan az élet is elhagyott 

 

Lebegve úsztam a csendes semmibe 

dalolt az Élet Vize 

nem szólt Ige 

nem volt fényes Ige 

csak lebegtem s nem tudtam értik-e 

 

Mint halvány csendes reggelek 

szememben áldott fény rezeg 

s hová megyek 

mindig magam vagyok 

csak sápadt szépségek intenek 
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A halvány ragyogás reggelén 

az Életnek hánykódó vizén 

most visszatértem én 

mindig megtérek én 

a Vers lobog: talányos gyertyafény. 
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Álmodtam… 

 

 

Álmodtam: oly valós vagyok. 

Lebegtem s földre hulltam. 

Lábam nyomán a csillagok 

sziporka-fényű illatok. 

Közöttük kóboroltam. 

 

Álmodtam: minden földi baj 

csak múlt idő. Ragyogtam. 

Mi mégis úgy tűnt rossz zsivaj 

verébfészekből hangzavar 

elhagytam jót kacagtam. 

 

Lobogtam égi tűz gyanánt. 

Láng voltam üszkösödtem. 

haladtam tiszta fény iránt. 

Csodáltam őt. Nem volt mi bánt. 

Ragyogva tündököltem. 

 

Álmodtam: vén hajós vagyok. 

Vizeknek tiszta árja 

elringatott. Szemét s zajok 

áttűntek. Csendes sóhajok 

remegtek égre szállva. 
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Ma is csupán csak álmodom: 

tombolva árad éltem. 

Egy égi szép hangját hozom. 

Megírom mégse mondhatom: 

a fénybe révbe értem 

 

csupán hogy jót zenéltem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Kifordult ajtó 

 

Kifordult ajtó a sors. 

Leffedt a zár, a szél csúfolva lengeti.  

A fában szú zajong. Szavát ki értheti? 

Egyetlen biztos pont a cúg, a jéghideg. 

Mitől van az, hogy rég nem érdekel, 

milyen ruhában s hol temetnek el? 

Talán a végzeted járkál ki-be, 

amíg az ajtó szárnya nyávog és kileng. 

A semmi hív. Mélyében furcsa űr dereng. 

Már ráhagyatkozol, hisz ellenállni kár. 

Sodornak csúf, fagyos szelek. Átváltozol. 

A rossz halálban tán elkárhozol. 

Az ajtó furcsa dalt nyafog. 

Nem minden élet érdemes a jóra tán. 

Lehetsz rabló is, bandita, zsivány. 

Az égi rend mindig közel. 

Karod kinyújtva érheted, csak vágyd a jót, 

a tiszta pillanatban szép csodát hozót! 

Az ajtó nem pihen, csak leng és álmodik. 

E kényszerpálya egykor úgyis véget ér. 

Máskor tán lesz cipó, habos, fehér.  

Rossz sorsról akkor majd más énekel. 

A bántás szűnik, szépet adni is lehet. 

Feloldozást kínálnak áldott, szent kezek. 
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Játékos bánat 

 

Ég kapuján a szél szava: bánat. 

Lengenek olcsó pillanat-árnyak. 

Távoli érzés lenni közelben. 

Hallani hangot, állni leverten. 

Minden a semmi fényeit issza. 

Tárt tenyerén e szó: Thalaissza. 

Nincs az az élmény, mely odaérne 

dús derekadhoz s ennyire kérne. 

Angyali élmény: bánata sincs már. 

Tünde tavaszban lenge szavad vár. 
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Fájdalom-morzsák 

 

Torkomon égő morzsák: fájdalom, angyali élmény. 

Nincsen már tavaszom, csak a fázós égi segítség. 

Hold kerek arca néz le a mélykék csillagos égről. 

Roppant árny leterül, de a lélek tünde reménye 

Hajtja a szórt szavú fényt, maga nem tud a földre kerülni. 

Annyi a szép lobogás. Csoda lenni s nem lehet adnom 

Azt az egész kerek élményt: láng-lovak égi csodáját, 

Ékes élvezetet, csupa csók és könny kacagással. 

Szép ligetünkön vad szél tombol, csúf örömöt lel. 

Nékem e lét vad öröm volt, mégis el-tova szállok 

Hinteni csalfa csodákat, mesteri műörömökkel. 

Tán kezed intene egykor bágyadt vágy-lobogással. 
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A széthullott percen túl 

 

Betelt a perc. 

Mint pókháló-fonat emlék csorog. 

Lehetne minden egyszeri, talált dolog. 

Időnk lejár. Illúzió, hogy új csodára lelsz. 

Ismétlő vagy te is, bukott szamár. 

Mondd, hányszor kell a régi tévedés? 

Fals ünnep, vélt öröm, száz tettetés, 

ez életed. Már jön feléd a százkarú halál. 

Míg ünneplést hazudsz, belül unatkozol. 

Hajlongsz. Kedveskedsz. Gyarló vagy, ledér. 

Ez olcsó cirkusz lelkedig nem ér. 

Bár ünnepelnek, elfordulsz, ásítozol. 

Majd kalmárkodni kezdesz. Olcsó életed. 

Miért ne árusítanád felfújt-magad?! 

Egy angyalszárny suhan. Magadra hagy. 

Most boldogulj, ha tudsz! Homály lebeg. 

Mint robbanás után, részecskék hullanak. 

Atomszemcsék és génjeid keringenek. 

Hullott világba hullsz. Ez érdemed. 

Megváltás nincs. Csupán ismét feloldanak. 
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Mindegy 

 

Az ember végül bűzlő hulla lesz. 

Olyan mindegy: szeretsz vagy nem szeretsz. 

Míg két karod ölelne vágyva át, 

te felednéd a mondandót magát. 

A lanyha est posványa árnyba fúl. 

Öleljük egymást szótlanul, vadul. 

A lélek senyved. Semmi nincs tovább. 

Magányos létem már nem éri vád. 

A tisztelet hiánya kín nekem. 

Mely értékrend szerint kell értenem 

a szótlanság szerinti esti kínt? 

Bolond szívem magába így tekint. 

Velem vagy nélkülem? Mindegy nekem. 

Sors-ív szakad belőlünk szüntelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 



23 

 

Bölcs golyók 

 

A háborúban egyforma célpont 

mindnyájunk feje 

csupán a bölcs golyók tudása nagy: 

halál- 

pontosan kimérik 

hogy átkerülj vagy itt maradj 

Minden más ámítás 

csupán a lét-varázs 

a mindig változó 

Magányos földlakó 

lehetsz: ez életed 

jó volna végre értened. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 



25 

 

Kihunyt csillagok fénye 

 

Talán csupán csodás illúzió 

a csillagképek ékes otthona. 

Bár látod, mégis furcsa vízió: 

halott a fény, bár látható csoda. 

 

Fényévek távolán megérkezett 

s sziporka-öltönyén tündér szavak. 

Ránézni ámulatnyi élvezet: 

ragyog az égi pompa-díszű hab. 

 

Tejút: szerelmes éjeken opál 

fényével kedves szép szemén pihen. 

És Vénusz vibráló tüze dobál. 

 

A Mérlegen harmóniát üzen. 

S a távoli csodák itt vannak, itt! 

Kihunyt tüzük ragyog, felékesít.
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Helyünk a világban 

 

világom 

világod 

világunk 

világa 

világból 

vettettünk 

vértelen 

világra 

világod 

világom 

világi 

remények 

veretlen 

vagyunk most 

végtelen 

regények 
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Csend fia 

 

Csend fia, zaj szava lobban. Nincsenek égiek itten. 

Hallani még szavaikból, mennyire félnek e léttől. 

Hold sugarán zuhanókat harmat-adó suhogással 

Fű-csoda tengere várja. Hallod-e, hányfele szállnak? 

Csobban a lét vize, mégsem hallani. Tűnik a pára. 

Csendes az éj. Fia, lánya nem szedi senki reményét. 

Szikra-erő, tüzes ábránd ráfelel, árad a léte. 

Tűz-köpenyén csoda porlik. Nincs-dala hangjai szállnak. 
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Visszhangzó üzenet 

 

ó, annyi hang 

    szakadt rám hirtelen 

    s én egyre bénultan álltam 

egy boldogtalant 

    temetni, siratni jöttem 

    de hangomra hiába vártam 

    sugár-világ 

    káprázatán a lelkek 

    csodálni sereglenek, tudod 

    ringatja rózsa-ág 

    az álmaik míg buján a kertek 

    virágait szagolgatod 

de torkodon 

    egyetlen parányi hang se szólal 

    csupán a hangtalan sírás 

    szorít s az ajkadon 

    nem-érthető mondat szórt dal 

    az elmúlás benned sírt ás 

    a rám szakadt 

    szétporladt régi hangokon 

    rám szól egy visszhang-kísértet: 

    hagyd már el fáradt árnyadat 

    s haladj a lenge dolgokon – 

    volt-hangokon – s szórd szét a gyűjtött igéket 
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Jóga-lépcsők 

I. 

Ne hagyd hogy életed 

pörögve-hullva 

semmibe zuhanva végződjön valahol 

szép csendben maradva 

csak befelé fülelve 

halld meg azt az egy nagyon halk hangot 

mely utadnak egyedül 

helyes irányt szabhat 

éltednek egyedüli 

értelmet adhat 

s felemel 

nemes-szép régiókba 

ahol mindig is lenni vágytál 

 

II. 

Az ember élete 

legyen bár szándéka mégoly nemes 

csak sötétben bukdácsoló 

csillogó fények után kapkodó 

gyenge kísérlet 

mert épp a legfontosabbat: 

a fényt száműzi életéből 

s helyes irányt 

épp ezért nem tud adni 

tétova lépteinek 
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a másik meg épp 

vágtázva csörtet nagy határozottan 

valami vakablak felé 

 

III. 

A szín-elem s a fény 

mely látszólag kívülről jön feléd 

mert  földi szemeddel úgy látod – 

csak   akkor ragyoghat rád igazán 

ha belülről sugárzik szét 

másokra és feléd 

s te receptora vagy ugyan 

de magad is jócskán megragyogtatod 

a fényt 

mely kápráztatva árad 

és jótékonyan melenget 

s valami éteri elemmel tölti meg 

életed 

 

IV. 

A lényed tiéd ugyan 

de nem egészen 

és életed ráncigathatod éppen 

más irányba 

mint az hajdanán neked 

követni rendeltetett 

de lépteid nem kíséri harmónia 
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s szívedben nem zeng fel az a melódia 

 mire annyira vágysz; 

ha jellemed és életed 

a mennyei rend szolgálatába ajánlod 

sorsoddal akkor vagy egy 

egységes oszthatatlan s hasznos 

 

V. 

Füvek csodája int feléd 

és mindenféle lények élete 

leng körül 

káprázatos változat-forgatagban 

te magad is 

csak egy vagy közöttük 

s az egészben 

hangya-léted az csupán 

mi egyáltalán valamelyest 

felfogható 

kacagtatón vagy gyászosan követhető 

ez mind mi vagy 

de az éteri Egész magába fogad 

 

VI. 

Az egyikünk pokolra szállt 

a másik tébolyultan bolyongva 

zeneszóval követte az elveszett 

kedves nyomát 
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s az ég felé zengte bánatát 

volt ki a vérbajosok pokol-bugyrain 

hányódva-vívódva énekelt meg 

titkaidban kicsinyes intrikáidban épp 

ripacsnyi nagyvilág 

a másik jámbor apóvá őszülten írt 

vagy festette mindhalálig képeit 

s a mű mindmáig egy-azon 

állunk előtted vagy térdeplünk zengő csarnokod hűs kövén 

 

VII. 

A lényeket 

nem többre nem másra nézheted 

mint rendeltetésük 

szárnyalásuk ácsorgásuk zuhanásaik 

vagy csörtetésük 

mind egy irányba tart 

csak a látszólag nem mozduló egyén 

ér a célba 

lótuszként lebegve létezésén 

éppen a világ közepén 

áll a fényben s merőn halad 

ismerj reá te is ott vagy 

hajolj le hozzá vedd el magad 
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Réten 

 

Zöld bársony úti köpenyemet 

adod ma rám, te rét, 

ki hempergek és boldog 

ifjúnak érzem magam 

selymes fű-hajadon 

s hogy ez adatott nekem 

kő-börtönömből szállni 

szárnyalni szabadon 

csak hála és dicséret illeti 

a Teremtőt ki szépet s jót 

lerak elébed tarisznya-szám 

hogy boldog mind ki ezt megélheti 

És százezer a szín 

és millió a forma 

és végtelen a zene-hang 

mit kotta őriz, festmény vagy szoborba 

könyvbe álmodta az arra érdemes 

és szinte mindegy kép-e az 

vagy hang és betű, mi a sok nemes 

szellem árnyalatát 

őrzi neked, lényeg a szív 

hogy van egy hang 

egy apró rezdülés 

mi együtt ujjongani hív 

Tarka színekkel hímzett bársonyodon 
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hempergek-ünneplek 

míg e szép nap tart 

s megpihenek egykor majd őrző vállaidon. 
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Természet-tündér 

 

Felhőgomoly-váramban lakom 

úszom és imbolygok-lebegek 

színeim annyian ahányan a szivárvány 

árnyalata, mégsem lehetek 

boldog e színvarázson 

mert zengve zsongó hangjaim 

süket fülekre lelnek itt e földön 

akárhogy zengetem harangjaim 

Színem és hangom folyton változó 

hömpölyög – hullámzik – csapkodva árad 

mint büszke – nemes – szeszélyes – nagy folyó 

s képeim építni kezem el sose fárad 

Játszom a széllel, elrepülök  

pajkosan mókázom, majd vadul összecsapunk 

megtépem kóc-haját, s ő felhő-csücskömbe mar 

fejed fölött cikáznak, s nem haladunk 

Lebegve szállok hullámok habzó hátán 

ha hozzád kicsit közelebb jövök 

játszom virágszirommal s felborzolom a fácán 

szép tollait, pitypangmagokra lövöldözök 

meglapulok a fűben hangyát szalasztok 

vagy lepkét ijesztek csigát riasztok 

s ha úgy akarom ma minden szertefut 

fejvesztett rohanás minden, sehová nem haladtok 

S ha lépsz felém, hogy elkapj 
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csak árnyam kergeted 

már hét határon túl messze 

levegőt markol csak a kezed 

Gomolygok felhő-népem rejt teelőled 

kéken kacsintok rád hogy belekápráz 

földi-vaksi szemed s tebelőled 

nem marad más csak e rím, mert mindenem átráz 
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Számmisztika 

 

1  

az egy 

nem mindig jelenti: egyre megy 

a kezdet és a vég 

ott benn rezeg 

ha tízzé teszed 

egy karika ölel 

s te azt súgod: még…! 

rád Nap ragyog 

úgy érzed: én vagyok 

 

2 

az egységben nemcsak egy-ség 

az egyesült erő van ott 

jelentheti ezt is: egész-ség 

értékét akkor tudhatod 

mikor rádtör a két-ség 

s e meghasonlott állapot 

úgy meggyötör 

már nem a Hold tündököl 

csupán e kétes érték 

 

3 

a háromban annyi harc van: 

harag a harmadik arcban 
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bár mesében ő győz a hármas 

és Jupiter igazra – rá hat 

te mégis hetesre vágynál 

hogy tízesre egészülj s rád vár 

a karika-ölelte tűz 

mely szeretni egyre űz 

egésszé egy-séggé  lenni 

csak párodat szeretni 

 

4 

a három dimenzióból 

piramis-vágy lesz 

a jókból 

még jobbak lehetnek 

nem-volt 

erőkből csodák s te látod 

mivé lesz kontraszt-világod 

Uránusz-csóvák lebegnek 

Nap-tükrök embereknek 

 

5 

az ötösben Merkúr ott játszik 

a csalás a trükk nem hibádzik 

kit feltölt e higany-erővel 

nem nyugszik 

nyüzsög és száz erőt lel 

eldönti alá vagy fel lesz 

számára nyugtalan végzet 
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6 

hatos a szépségnek száma 

ráragyog Vénusz sugára 

kit áthat ez erő 

e párját ölelő 

tündöklő fehér fényt ölt fel 

s ha küzd is balszerencséjével 

rád hagy egy művészi szépet 

szerelmet jóságot 

vagy olykor mohó- s bohóságot 

számodra ő lesz a végzet 

 

7 

a hetesben isteni rezgés 

mágus-sisak 

kézből sugár 

a felfelé törekvés 

testesül mindig e számban 

Neptunusz s Jin-erő 

végzetes találkozásban 

 

8 

a nyolcas az igazság száma 

bár e szám-rezgésben élőt 

sok meghurcoltatás várja 

élte ha tragikus nagy lesz 

a benne rejlő négy plusz négy 
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hozhat rá sok keresztet 

Szaturnusz az igazak őre 

végül felemeli 

és így jut majd előre 

 

9 

a kilencben Mars rivall rád 

és harciassá tesz 

bár nem akarnád 

a ház ura vágysz csak lenni 

ám a végzet asszonyát nem szeretni 

e szám alatt már nem lehet 

veled ő bármit megtehet 

s te szerencsés várúrnak látszol 

kijátszanak 

s te magad árnyakkal játszol 

 

10 

a körforgás egytől tízig 

így megy s te ámulsz 

hogy mennyi rezgés 

mennyi fény 

mely benne izzik 

a számoknak örökös tánca 

oly bonyolult 

benne a szabad-lét 

s rabságnak lánca 
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használhatod a jóra 

és süllyedhetsz vélt-valóra 
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Forgószínpadon 

 

Állni, mint forgószínpadon, megroggyant lábbal. 

Állni… a sok kerék veszettül úgy forog… 

Most minden szempár csak feléd fordul… 

Vigyorogsz, s mereven állsz… a lábad béna. 

Egyetlen rossz mozdulat, s te orra buknál. 

Mindez már nem színpad, puszta nevetség tárgya. 

Fordulsz, mint recsegve s nyomorult hévvel 

csikordul veled is tova a század… 

Hullanak porszemek: emberek s találkozások. 

Körötted gyűlik e rend gyanánt feltálalt átok. 

Kiabálsz, s nem hallják. Nekik e néma, idétlen, béna 

ácsorgás számít csak. Nem lehetsz korodnak hőse. 

Vágyod, hogy üssenek jóvérű, kolontos ősre… 

És jön feléd, csikordul, hörög veszetten 

e látomás, kor-szerű lidércnyomás, vert fantom. 

Ne hagyd, hogy szívedből kiáltást, rímet fakasszon! 

Ha fordul a rossz kerék, lépj el vagy zuhanj nevetve! 

Neved mint lelked csak így szállhat már fellegekre… 

És csikorogj, krákogj vagy köpd pofán e látszat- 

szerű létezést! Magadnak élj, ne másnak! 

Mert pördülve, bukva vagy szárnyalva más régióba 

látod meg porszembe – rács mögé zárva 

elmúlt valód, de nincs több bocsánat. 

Atomok, elemek, hangok és színek pörögve szállnak… 
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A szó végső eszmélete 

 

Rongyából éled a szó. 

Körülnéz eszmélkedik. 

Már-már nem hiszi hogy jó 

ez az élet-rom süllyedő hajó. 

Igen, több fegyvernem vetélkedik 

valami semmiért 

és az ember 

ez a született balek 

lelkesedik minden kis senkiért 

és mivel véletlenek nincsenek 

nincs társ ki lát ki ért 

csupán a földrészek rengenek 

álmaink rongyát sodorják 

kifordult gyomrú tengerek 

emberünk szüntelen káromkodik 

már soha nem fohászkodik 

mert reményét is szertehordják 

a szemétfúvó böjti szelek. 

Éled csak éled a szó. 

Erőt gyűjt kiáltani készül. 

Remeg a rossz való 

s vele az ember az önmagát megadó 

immáron mindenét megtagadó 

valami nihilbe szédül 

nincs-tégla-vára csak épül 
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hangja a suttogó-elhaló 

egy gutaütésbe kékül. 

A szó pedig szedelőzködik. 

Motyóját menekíti. 

Ha van még hely rejtőzködik 

foszladozva kerekíti 

mondattá széttördelt önmagát. 

A vén világ beleszédül. – 

S ha van még szem mely belelát 

az is csak vakulni készül 

mert ez ó-századnak derekát 

hajlítja-cibálja végzet 

a nukleáris szenny mint díszlet 

kancsalul utána vigyorog 

máskor tán dühödten vicsorog. 

Nincs dalia nincs délceg 

paripás álomlovag ehelyett 

szédült paprikajancsi forog 

-őrült szélkakas a szélben – 

kiáltja: szégyellem hogy valaha éltem 

e helyt! Míg tengelye nyikorog 

betűhulladék szitál az égből 

a portól már nem is látható kékből 

és kifakult ibolyafejekre 

albino virágokra hullanak 

hirtelen épülő mozaik-szavak: 

TE/MEG/NEM/IS 
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VAGY/NOR/MÁ/LIS 

HOGY/EGY/RE/TŰ/RÖD 

NEM/ÉR/TED 

NEM/IS/BE/TŰ/ZÖD 

CSAK/ÁLLSZ 

NEM/LÁTSZ 

NEM/KI/A/BÁLSZ 

CSAK/VAGY 

CSAK/VOL/TÁL 

VOL/TÁL 

TÁL 

TÁL 

TÁL 
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Kék káprázat 

 

kék izgalom 

nyár-pillanat 

rendetlen fürtök 

szivárvány 

remegve hull 

láz-alkonyat 

arcod 

még mintha 

látnám 

széthullt idő 

parányain 

minden 

összeáll 

egyszer 

lebegve száll 

s vakít a kék 

káprázva elhull 

az ember 

keresni kell 

s nem tudhatod 

miért épp 

őt kell csodálnod 

kék izgalom 

káprázatom 

vonz és gúzsba köt 

kék világod 
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Földi küzdelem 

 

Bús akarat ez a lét, ne tagadd hát, mennyire fájó, 

furcsa erő lobog el s te magad sem érzed a súlyát. 

Mennyei vágy visz, mégis földre sodornak a végén. 

Küzdeni hogyha tanulsz, te is érzed, mennyire fájhat. 

Tiszta az érzés, pályád kezdete mennyei szépség. 

Lassan húz lefelé az a furcsa erő, az a bánat. 

Végül földre zuhansz. Csupa sárba temetve az arcod. 

Vissza, ha jönnél, nyomnak mégis, halkul az érzés. 

Tettei súlyát kénytelen érzi a földi halandó. 

Ennyi a léted. Benne lobognak a fény-tünemények. 

Míg tested vezet, el sosem éred az égi mezőket. 

Ám ha az égi erőkre hagyatkozol, megmenekültél. 
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Ég veled 

 

Ó, ég veled 

csak lépj tovább 

nem akarom hogy észrevedd 

hogy néztelek! 

 

Ó, ég veled 

menj gyorsan el 

és meg ne tudd soha 

mennyire szerettelek 

 

Ó, ég veled 

szaporázd, szinte menekülj 

eztán mindig más térben ülj 

ne tudd hogy kerestelek 

 

Ó, ég veled 

mint szép madár a szélben 

lebegj s ne hagyd hogy újra kérjem 

megunt szerelmedet 

 

Ó, ég veled 

csitulj és csendesülj 

vágytalanul örülj 

húzd el kezed 

csend csobbanásain kihunyt 

meghalt az élvezet.. 
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Mint egy régi ékszer 

 

Már úgy hordalak, mint egy régi ékszert 

emléked semmire nem jó nekem 

talán 

Megnézlek s visszfényed tűnő homály 

valami feldereng 

majd mint hulló kő a kútban 

hangtalan zuhan 

zuhan 

s te előre hallod a hangot 

mielőtt becsapódna 

vízcseppek – emlékek – szétporlanak 

a csobbanás az univerzumot betölti 

s te ragyogsz úgy ragyogsz egy pillanatig 

fényed akár a vég: 

de mást nézek 

nem látlak 

más térbe értem 

csupán a testem hagyom itt nektek 

egyszer 

pár feleszmélt pillanatban 

láthattok engem 

a csobbanó víz porló páracseppjein 

színt török 

színt bontok 

szivárványt beszélek 
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és fényeket hangokat tanítok 

páran értik is 

talán 

 

 

 

Ólmozott világ 

 

ólmozott méhecske 

ólmozott lóherén 

ólmozott virágport gyűjtöget 

ólmozott fű között 

habfehér illlúzió 

           egy szebb világ 

mézsárga illúzió 

a csurgatott, tiszta méz 

 

zöld-fehér világban 

útifű lándzsája égnek mered 

ilyenek vagytok, emberek! 

 

csendes családi zugon 

mélázó kezek simogatnak 

aztán jól pofon csapnak 

derűs kis illúzió 

a gyöngédség tisztelet 

ilyenné váltatok, emberek? 
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A Végtelen felé 

 

Túl az emberélet útjának felén 

lassuló reflexekkel 

és fáradó értelemmel 

csendes zugot keresve 

már csak a transzcendens élmény hívogat 

 igazán 

köröttem csereberélt szeretők 

naponta váltott ágyakon 

csaholva-lihegve 

valami trendet emlegetnek 

és társadalmi rendet 

meg fejlődést haladást 

Elnézem őket 

akár egy rossz pornóban… 

talán még  a z t  se tudják 

csak valahogy mímelik 

A formakultusz mélységes alkonyán 

önmagába rogyott a forma 

forognak-pörögnek mint az örvény 

a becsvágyó férfi-prostik és felajzott szukák 

igen, az előléptetésért, 

ó, igen, a Kör befogadásáért, 

és igen, a következő publikációért, 

ó, igen, igen, a kegyelmes főtahó hátbaveregetéséért, 

a mindenkori kitüntetésekért 
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ó, ó, ó, ó, á, á, áááááááááááááá…!! 

egymásba rogyva homo- és bi- és hetero-élvezetben 

pörögve-hullva akár 

valami föld alatti fellegekben 

zuhan zuhan 

és az emberélet útjának felén 

avagy késői éjszakáján 

a kor magába visszanyúl 

és mindezt nézni kell 

csupán mert itt vagy 

és mert mindenki társadalmi konszenzust emleget 

és mert ha behunyod a szemed 

akkor se hagynak békén 

 

De jön egy színarany napsugár 

egy igazi felhő-parány 

és a végtelen kékség rád nevet 

te pedig boldogan üdvözlöd 

a földi nem-látásodat 

mert ekkor már a Végtelen fogad 

tiszta fénnyel 

transzcendens illúziókkal 

kitisztult értelemmel 
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Csend 

 

Ma fáj a csend. 

Üres szobámban por gyanánt kereng. 

Megtörni nem tudom. 

Megszólít: benned ott lakom. 

Szívedben élek én. 

Leszállok s lelked rejtekén 

világokat teremtek ím 

csak hallgasd hangjaim! 

Kereng kereng a csend. 

Valómban újat így teremt. 

Magam megadva itt 

kitárom fényes ajtait 

titok-világnak s szembesülsz: 

ez az mit bennem úgy becsülsz. 

Már úr a csend 

s lelkemben teljes lesz a rend. 

Fényár fogad. 

Vágtázik ősi fény-fogat. 

A Héliosz-szekér 

az égre s mélyeidbe ér. 

Minden sugár 

betölt és fényes szembogár 

csak úgy kacag. 

Utad már felfelé halad. 

Ma tiszta s szép 
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a lelked és e kép 

fellelkesít. 

Örömre felderít. 

Nem fáj a csend. 

Egyként a fent s a lent 

mélyébe zár. 

A teljes béke vár. 

 

 

 

 

 

Hold-románc 

  

Kerek tányér a Hold. 

Tisztaszín éjszakán ragyog. 

Fényén táncol a lesz a volt. 

Lepelben libben a holt. 

Te is e tájat elhagyod. 

Tudod, tiéd vagyok. 

 

Táncol a gyertyaláng. 

Imádat halkan suttogod: 

Velünk vagy, Mi Atyánk? 

Gondot viselni nem unsz reánk? 

Tombolni miért hagyod 

Rozzant hadunk s e zsarnokot? 
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Fénylik a Hold-ezüst. 

Csillog a tó és a lány szeme. 

Parázsló vágya ma süt. 

Férfit vár szépszeműt. 

Lelkében visszhangzik táj s zene. 

Talán nem kellene. 

 

Hold testén kráterek. 

Foltjuk sötét titokzatos. 

Földről felelnek rá terek. 

Rajtuk lézengnek emberek. 

Űr mélyén irtózatos 

vonzás mely tisztára mos. 

 

Ezüstös tiszta holdsugár 

ragyog be ablakon. 

Valaki most a párjára vár. 

Fényben fürdik alélt határ. 

Lelkem örömét átadom. 

Elnyugszom válladon. 
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Tört homályban 

 

Titok-homály és fátyol eltakar. 

Az arcodat, ó, jaj, nem láthatom! 

Egy mozdulatra némán vár karom. 

Nem tudhatom nagy lelked mit akar. 

 

A szándék még csekély. Fél-mozdulat 

indul felém majd furcsán megtörik. 

Hamis erők oly durván megölik 

a lelked mélyén élő vágyakat. 

 

Homály honol és fénynek nincs helye. 

Szomorkás mozdulat indul s törik. 

Az arcomat sós könnyek öntözik. 

 

Szétdúlt valómnak rossz nihil neve. 

Bezárt szobámban így szomorkodom, 

de fénysugárrá válok arcodon. 
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Oroszlán 

 

Nemes szép mozdulat. 

Kényelmes mancs-nyomok. 

Sörényed libben és homok 

porzik hol lépted elhalad. 

Mindig imádtalak. 

 

Büszkén tartod fejed. 

Szemedben tudás és nyugalom. 

Mit óhajtasz magadnak elveszed. 

Éltem biztosnak tudhatom. 

Melletted elnyughatom. 

 

Olykor heves a harc. 

Dühödten ordítasz. Rengeteg 

sörényed vadultan lengeted. 

Számodra nincsen kudarc. 

Eléred amit akarsz. 

 

Lustán heversz velem. 

Jóllaktál. Most ne zavarjanak. 

Nemes vagy, büszke vad. 

Nem kell étel, se nagy szerelem. 

Csak majd ha ébredezem. 
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Csendes trónterem 

 

Királyi csend mely trónterem mélyén leszáll 

köröttünk itt kering. Párod vagyok ma is. 

A hangzavar kiáltozás nekünk hamis. 

Úgy illik, csendesen szóljon királyi pár. 

 

Ha szembenézünk értelem és ős tudás 

csillan szemedben. Lelked tükre felragyog. 

Melletted ősi nő-erő s szépség vagyok. 

E csendes lélek-áramlás vonz semmi más. 

 

Az udvar népe távozott. Magunk vagyunk. 

Heverni is lehet ha kedved tartja már. 

Becéző szóra hogyha vágysz karom bezár. 

 

De jó ha néha csak nekem vagy s szólhatunk! 

E béke s csend honol ha rám tekint szemed. 

Csak szólj s a függöny tárul. Nőd érintheted. 
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Atlantiszi történet 

 

Atlantisz fénye int pedig ma szürkeség 

borul fölénk. A sorsnak útja végzetes. 

Egy hajdan-volt hazánkban tiszta tükrű ég 

csillant-bomolt. Emléke ősi érdekes. 

 

Uralkodott királyi délceg ifjú pár. 

Barbár történet égi széppé változott. 

Búsult a nő de férje minden jót kínál 

és szenvedéllyé vált az addig kárhozott. 

 

Öröm az emlék-foszlányt összetoldani. 

Mint pompeji-villa megszürkült falán a szín 

úgy csillan végzetünk. Szavad még hallani. 

 

Ám nélküled bolyongani ma tiszta kín. 

E végzetet feloldani fogod velem. 

Teljessé így teszed elárvult életem 
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A felszín és a mély párbeszéde 

 

Sóhaj száll. Pillán könny remeg. Magam vagyok. 

A csendes éjben mégis csak beszélgetek. 

Hogy mondom érveim veled vagyok veled. 

Egy pillanatra végre tisztán láthatok.  

 

Beszélgetünk s te válaszolsz. Másnap tudom 

mert kérdezetlenül önként meséled el 

mit tudni úgy szerettem volna. Dús lepel 

se tudná eltakarni. Végzetem adom. 

 

A tiszta válaszod előbb csak éjszaka 

remeg oly elfogódott hangon s csak nekem. 

Később ha hallak nappal is ugyanilyen. 

 

Ujjongok. Lelked ráfelel. Csodás szava. 

Összhangba így jutunk. A vágyunk egy-erő. 

Történetünk a régi: dús előkelő. 
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Esti gondolatok 

 

Ülök s gondolkodom. Köröttem sűrű csend. 

Az éjszaka varázsol. Nincsen tettetés. 

Szavakba önteni csodád e hang kevés. 

Memóriánkban szétszórt hangfoszlány dereng. 

 

A hanghoz kép simítás kedves illatok 

és szép emlékek távoli csodás erők 

kerülnek. Volt karakterek előkelők 

vonulnak egyre. Nyúlj feléjük s láthatod. 

 

S hogy érzed-látod őket én is tudhatom. 

Elér energiáid féktelen heve. 

Ez érzés-árnak nincs határa sem neve. 

 

Mint friss tavaszban futni zöld domboldalon. 

A gondolatra pára – köd – homály borul. 

Nézek feléd. Szememből sós könnycsepp gurul. 
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Játék egy szál cérnára 

 

Két pár apró kéz tűnt ma elém 

ahogyan elmerengtem 

a rég elröppent távoli éveken 

szorgalmasan fűzték és egymás kedvére szedték 

az összebogozott érdekes mintájú szálakat 

Játék egy szál cérnára vagy zsinegre madzagdarabra 

a címe ez lehetne 

ha mindenképpen néven kellene nevezni a dolgokat 

melyeknek csupán rendje s elmúlása az 

mi logikus sorban mindig eljön s bekövetkezik 

Két pár apró gyerekkéz 

testvérek s mégis másak 

az egyik porlad már 

de életre kárhoztatott a másik 

a mának 

nyűglődése minden nehéz terhe rajta 

mosóvíz felmosórongy mosogatás és súrolás 

zöldségek lehántott héja befőzött gyümölcs leve 

és kerti föld autómosás olajos rongy 

mi kettőjüket repedezettre marta 

s a rugalmasan hajladozó 

hímzőtűvel ecsettel ügyesen bánó 

billentyűk hátán fürgén szaladozó 

kis ujjak ma görbén bütykösen 

mint rücskös fakéreg meredeznek csendesen 
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s ez erdei látvány 

mégis nemesen hajlik mind elém 

mint hatalmas fák a szélben 

bár termetük mindörökre apró maradt 

s nagyságuk nem zenében 

csak mindennapi piszlicsáré dolgokban látható 

családom körbevonja 

a türelmes-szerető gondoskodás 

piramis-triptichonja 

s ha lenne rá még egyszer alkalom 

magára cérnát fűzne 

és testvérkéjét hívná játszani 

vidáman elmerülne 

a játék sokszor kacagtató 

vidám-derűs hevében 

és semmi mást mint a játék örömét 

tartaná újból kezében. 
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Kánikula 

 

Izzik a levegő 

párában úsznak a dombok 

a hegyek már nem smaragdzöld növényei 

ájultan szédelegnek 

a völgyben sűrű páragomoly 

és olvadozik az aszfalt 

a patakok s folyók vékony cérnácskákban csörgedezve 

sunnyognak medreikben 

partjukon millióféle virág 

kókadtan lógó lombú fák 

s a ligetesből bágyadt madár-csacsogás 

békák kórusa zengi 

már napok óta 

hogy itt van a nagy zivatar 

sürü felheje messziről érzik a párát 

de ide érkezvén csak olvad egyre a felhő 

a szürke fehér s fekete egyaránt 

nem érti az ember hogy lehet az 

hogy ennél még tovább vihető 

s a város ennél is tovább hevíthető 

e nyári napsütésben 

és villámait lesve 

elaléltan óhajt már égiháborút 

zivatart vizek árját 

csak e hő-zeneszót nem kéne hallani már 
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hogy zsong füleinkbe sivár 

a remény hogy ezektől 

megszabadulhatsz egykor 

de a télre ha gondolsz amikor 

szürke az ég csupasz hideg és büdös a világ 

a pár madár mi itt maradt dideregve morzsát kunyerál 

akkor érzed e nyári ajándék nagyszerűségét 

és százszor inkább kókadtan heversz 

mint az a szörnyűség 

ülje meg akkor a lelked 

s reszket a pára vele reszket a szíved 

meddig tart ez öröm: színesen 

élni világod szép adományát 

s úszik a pára fölötted 

nem mozdul áll a világ 

s csak nagynéha cikkan a villám 

akkor kicsikét felüdülsz 

s aztán végtelenül csak e hőség 

nyomja a szíved sűrűsíti a véred 

míg végül vágyod az elmúlást 

s ha sokszor úgy kívánod 

egyszer majd reád szakad 
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Perc 

 

És száll a perc 

de lézengve múlik a pillanat 

tétovázva téblábol 

vissza-visszatekint 

mintha nem menne csak maradna 

és így röppennek el évszázadok 

e múló illúzió: 

a földi ember álló világképe jegyében 

s a földönkívüliek néma megvetése 

vagy döbbent hallgatása közt 

miközben mintha fejüket csóválnák 

sziporkáikat ragyogtatják ránk csendben 

a fénylő csillagok 
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Csengőfrász 

 

Ha a telefon csöng vagy az ajtón 

nyomja a gombot egy hóbortos 

betérni szándékozó, megvallom, olykor 

csengőfrászt kapok. A nyávogó csengő 

mintha a macska farkát taposnák érzéketlen 

és sír szegény. Míg a telefon erőszakos 

agresszív csörgése ha szól: íme, a Posta 

nagy hivatalja a sok dekadens rossz régi henyélőt 

ágyából most ünnepélyesen kivakarja. 

És nincs kegyelem. Míg zsibbadt karod 

feléje kapkod, ő, egyre csak füledbe harsog: 

Na, mi lesz, költőkém, hát annyit se bírsz, mint a többi? 

Minek annyit vaksin baglyoskodni, művészkedni, lebzselni, he? mi? 

És csöng és ordít ez agyrém, hogy rosszabbat kitalálni 

se lehetne, míg végre felveszed: Halló! Ó, bocsánat! Téves! 

S az egész alvásodat már sütheted. Kellett neked 

e kígyó-kábeles zörej-doboz, ugye? 

És gyermekkorod békebeli nagy igézete 

úszik feléd, amikor zsinóron himbált csengettyű 

zenéje szólt a kertes házakon, és volt még kapu 

hol oroszlános kopogtató is díszlett, ó, vajon 

hová is lettek mind e szép kellékek? hogy lehet, 

hogy valakit bántott és leszerelte és kicserélte 

e mindenféle szörnyű-zajú herkentyűkkel, s  nem bántja néha 

nosztalgia? Gyermekkoromban csöngetett a szódás és 
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rossz fazékkal csörömpölt a drótostót, meg kolompot rázott 

a meszes. A csacsifogat víg csilingeléssel galoppozott tova, 

de ma vekker és villamos és telefon és ordító kapucsengő 

dühtől reszkető autódudálás üvölt bele életedbe 

s ha rágondolsz hogy egykor majd helyedbe 

lép az a nemzedék melynek fogalma sincs mindazon zenékről 

mik pompával vonták be egyébként egyszerű napjait 

kortársaidnak… S nekik vajon fokozható lesz még tovább 

a hangzavar? Utánuk még jobban üvölthet s dudálhat valami? 

Ha e rém elédbe lép, joggal érzed: rozzant süket vénségnek 

lenni de jó lesz. Akkor mindez csak szordínóval lesz hallható. 
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Ars poetica 

Dr. Farkas András emlékének 

Lehettem volna EZMEGAZ 

de nem vonzott az ENNYIANNYI 

cikornyás nyelvtechnikás világa 

így lettem  

mindörökké szabálytalan – NEKTEK – 

pedig pályám oly mérnökien pontos 

akár a bolygók s lángos csillagok 

merészen ívelő 

önmagába s a Teremtő ujjába 

ciklikusan visszatérő 

örök-elliptikus világa. 

Lehettem volna az EZMEGAZ 

de nem kellett az ÍGYMEGÚGY 

és taszított minden BRATYIMUTYI 

mert nekem MUSZÁJ 

csak tisztán tanítani 

a jól ismert égi rend szerint 

bár nektek furcsa és idegen 

maradok maradtam maradnék maradtam volt 

és mindaddig az fogok maradni 

míg fölöttem pörögve-kopogva-dobbanva 

záporozni nem kezdenek 

a jó rögök 

az áldott szagú föld 

reám hullajtott virágai. 
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Lehettem volna EZMEGAZ 

de nektek más kell az ERREARRA 

szertehulló szándékok 

jó meleg pocsolyákban érlelt 

egyre SZÍNLELT kis játékai 

melyeken oly jókat tudtok mulatni 

holott akár a művirág 

oly természetellenesen MŰVI-rághatatlan 

és mindig lesújt a műértelemnek mondott 

ÉRTHETETLEN mondatfolyam 

MŰBÍRÁLATAITOK művé bírált vagy 

remekMŰként is megsemmisített 

pazar darabjai 

diszkónépként cikázó és vonagló 

önelégülten vigyorgó és tetszelgő 

bajnokai 

a nagy égi vizsgán rendre elhasaló 

VAKVEZETVILÁGTALANT 

dadogászai. 

Lehettem volna EZMEGAZ 

de nem lehet már máshogyan 

csupán a MESTER által számított 

pályaív mentén 

hol boldogan 

lehet csak szenvedni s életre-halni 

NEKTEK mindez 

oly bizonytalan 
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ítészeiteknek komolytalan 

de NEKEM az egyetlen élhető 

s tán szépségesnek vélhető 

röppálya – 

küldetés – 

hivatás: 

maga a MEGVALÓSULÁS 

 

 

 

 

 

Az izmusok kora 

 

 Aki ma Magyarországon pesszimista, az voltaképpen realista. 

 Aki pedig nem pesszimista, az vagy kommunista vagy megveszekedett idealista. 

 A túltengő izmusok korában fejét kapkodva néz körül a kis balek, meg a simlista.  

 Számukra egyértelmű a kép. Nincs választás, nincsenek kósza végzetek. 

 Színre lép a sipista, nyomában masírozik a szadista, és aki mindezt tűri, az mazochista. 
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Csenddé olvadtan 

 

 

Azelőtt élő vádirat voltam. 

Ma már senki és semmi nem vagyok. 

Mögöttem égő csipkebokor. 

Fölöttem fényes csillagok. 

Ó, kérlek, el ne hagyjatok! 

 

Ha csendes órán üldögélve 

a végtelenbe olvadok 

és halvány cseppként úszom egyre, 

szememben égi fény ragyog. 

Nem én vagyok! Nem én vagyok! 

 

E változott való a révbe értek 

boldog csodája. Végtelen nagyok 

a társaim. Én kristállyá fagyok. 

Szikrázik fényem vissza rátok. 

E fény mit nektek végül itt hagyok. 

 

Szemem lehunyva új világba 

tekinthetek. Otthon vagyok! 

Talán a külvilág egy furcsa álom. 

Ha nem nézed, eloldalog. 

Előle vígan illanok. 
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E szikra-fényű villanásban 

lobognak tarka látszatok. 

Csak az valós mit nektek átadok. 

A lényem éteri. Még int a kéz. 

A többit belső fényben láthatod. 

 

 

Az uborkafára menet 

Mai politikusok 

 

Azelőtt senki és semmi nem voltam. 

Ma élő vádirat vagyok. 

Talpam alatt égő csipkebokor 

Köröttem szétköpött tökmagok. 

Ó, súgjatok, ó, súgjatok! 

 

Ha kocsma mélyén üldögélve 

pohár mélyére láthatok, 

a habban úszó muslicában 

utált ellenségemre csaphatok, 

hát elvagyok. Magam vagyok. 

 

A döglött muslicában újra látom 

hogy néha én is pofont oszthatok. 

Tervezgetek. Az álmaim nagyok. 

Jó itt nekem. A pincérlányba csípek 

és  rákacsintgatok. Néha pofont kapok. 
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Fejem lekókad végül a pultra. 

Kidobnak. Puffanok nagyot. 

Olyan ez, mint egy furcsa álom, 

mint kit a nője otthagyott. 

Előtte pocsolya ragyog. 

 

Beálmodom magam a parlamentbe. 

Miért? Hazudni én is jól tudok. 

Csak az valós, mit tőled ellopok. 

Magam vagyok zsebes. E fürge kéz 

beint neked, te jó balek. Én ügyesebb vagyok… 
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Danse macabre 

 

A radioaktív vizeken 

radioaktív fény terem. 

Pokoli rendje bűnt arat: 

belőlünk ez, csak ez maradt! 

 

A nukleáris, lenge szél 

gombányi vágyakról mesél. 

Leszáll a nap, és mintha izzana,  

vad bomlással sugárzana. 

 

Rádió hullámát por lepi. 

Senki nem szól. Nem legyezgeti. 

Nincs többé emberi mozdulat. 

Csupán e bágyadt dal maradt. 

 

Rekedt a szó is, mert torkomon 

sugárzó por. Ki se mondhatom 

hogy vadít e tomboló őrület: 

gyilkolják utódjuk- s ősüket! 

 

Már-már robbanunk, s csak a lélek száll 

de korunknak homlokán húsostál 

és bankbetét, sötét olajkutak! 

Elég volt! Túl sok is! Szemem kutat. 
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A távolban hófehér csillagfény. 

Bolygókon megannyi értelmes lény. 

És gyilkolás nélküli életek. 

Tér, hol békében élhetek. 

 

Mi vonzott e sárba, nem emlékezem. 

Kezemből fény árad: védelem. 

És tisztul a gyilkos indulat, 

bár közöttünk még a halál arat. 

 

A mindent rejtő csend után 

pár rezgés támad. Szárnyas titán: 

a képzelet ragyogja be 

a Földet. Olyan, mint szép mese. 

 

A csendesült, sima vizeken 

egy új világ halkan most terem. 

Még dühöng a mélyben Atlantisz, Lemur 

és Mu-n, inka földön enyészet az úr, 

és sivatag dúl a nagy földeken, 

már újat teremt az értelem. 

Lehet, hogy álom ez, halálteli, 

s foszlányait szennyes szél lengeti, 

 

de vonz a más. Csupán változás 

emelhet nihilből: új varázs. 
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Genezis 

A Hubble-képekhez 

 

tűzforró s jéghideg 

még ismeretlenül forog lebeg 

a későbbi szilárd szerkezet 

 

hogy összecsapnak szótlanul 

forrong az anyag, vágy vadul 

és mindenük egybehull 

 

majd hirtelen lehullanak 

aztán magasba tartanak 

az élvezet égre csap 

 

elhinni szinte nem lehet 

hogy születésünk förgeteg 

mégis kicsiny szelet 

 

a pontnyi élet óriás 

a gigantikus áradás 

egyazon s szinte más 

 

lélegzeted  lélegzetünk 

lélektelen rongy életünk 

egyaránt jó nekünk 
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pár fényév gáz-erőt kutat 

pólusok vonzzák párjukat 

éled a kozmikus tudat 

 

szerencse fent szerencse lent 

elérni vágysz a végtelent 

arctalan-embertelent 
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Késői ima 

 

 

Nekem már minden jó, Uram, 

ha tőled jön s ha csendes árnya van. 

 

A halk szavak, szelíd kezek 

remegve, játszva visszaintenek. 

 

A pára-csend s a végtelen 

egyforma szép, mint égi értelem. 

 

A gondolat, szelíd szavak 

zápor gyanánt szívemre hullanak. 

 

Rezgések, furcsa életek 

születnek s végül semmi-árny lebeg. 

 

Az árny, a fény, a mozdulat 

lebegve, szállva, hullva vonzanak. 

 

Minden jó, minden tiszta és 

a csend hiánya volna szenvedés. 

 

Kiáltanék. Elhull szavam. 

Elhordott rongy vagyok talán magam. 
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Az élet árnyai erők. 

Vagyunk az érkezők s az elmenők. 

 

Nekem már minden jó, Uram. 

Életre hívnak. Földi perc rohan. 
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Fáradt kezek 

 

Leszállt az éj. 

Szívünkön néma égi szenvedély. 

Ki érti meg? 

Talán a Végtelen zenél. 

Kezünkben fáradt mozdulat. 

Mondhatna méla vágyakat. 

De nincs remény. 

A Legjobb is halál felé halad. 

Pillantás réved csüggeteg. 

Míg szenvedsz s mindened beteg, 

Korod hülyét mutat. 

Nem látod. Dolgod rengeteg. 

A szél zümmög, dalol. 

 Ruhádba bújva csontodig hatol. 

Az ártatlan hideg: halál. 

Talán csak holnap jön s tarol. 

Míg fényesedve néz szemed, 

Bensődben furcsa láz remeg. 

Csillagpor, hulló pusztulás 

Belep. Végső imád helyett 

Most földre ejted csüggedt kezed. 
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Szétporladt történet 

 

Történetünk akár a lenge szél 

oly porló-illanó 

A gyáva csend 

homálya benned él 

nincs semmi biztató 

Míg int kezed 

a mozdulat hamis. 

Csodák híján lebeg 

Az árny a fény 

hintett homály csupán 

Immár Isten veled! 

Lobogva él 

ma még a pillanat 

hited sután zenél 

Majd hullton-hull 

megannyi ékezet 

Míg mondanád vadul 

többé nem értheted 
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Szabad dal 

 

Szabad vagyok 

Egészen teljesen szabad! 

Ragyognak fényesen 

Előtted édesen 

Titokzatos szavak. 

Lebegve száll közénk 

Enyhülten napsugár. 

Karom kitárva vár. 

Kacag feléd szemem. 

Erdő susog, miénk. 

Dalok fakadnak új-hozók 

Vidámak ékesek 

Erőt sugározók 

Sudár-szerelmesek. 

Ez ősi vágy örök igénk. 

Magány helyett ismét velem. 
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Oldottan 

 

Oldott a mozdulat. Becéz a tiszta szó. 

Oly végzetes a végtelen örök-való. 

A pillantásod fogva tart. Szívem remeg. 

Másodperc-csillanás: mit kérsz csak az leszek. 

 

Lebegve tűnik át: egy másik lét van itt. 

Tündér-varázsa szédít csillan elvakít. 

A hangod zsongít és melenget: szédülök. 

 Már nincs erőm akarni. Úgy megrémülök. 

 

Ki vagy s ki voltam? Örvény habja mossa szét. 

Sustorgó víz mesél. Nem láthatom színét. 

Az örvénylő habok fölött a szél lobog. 

 

A hulló cseppek hátán én is áradok. 

Egy mozdulat. Belőle épül új világ. 

Kezünk találkozik. Nyílik szirom s virág. 
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Cél 

 

Egy reggelen ráébredsz: cél vagyok, 

a célod s nincs mögötte érdeked. 

A vágyaidnak árnyát kergeted. 

A múltat önfeledten elhagyod. 

 

Utunk szédülten egyfelé vezet. 

Bár száz kanyarja van és szúr a kő, 

mindez csodás, vidám s elérhető. 

Igézve egybekapcsol lelkeket. 

 

Az út lehet rögös s bizonytalan, 

a végtelennel méred lépteid, 

és számolatlan szórod éveit 

 

sudár-korodnak s élsz titoktalan. 

Más útra mégse lépnél, jól tudod. 

Lelkedből érzés – vágyforrás buzog. 
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Megvalósulás 

 

A pillantás komoly, de szép szavad sodor. 

Villámcsapásként ért a végzet egykoron. 

Rájöttem, minden rezdülésünk egy-rokon. 

E vonzás ellen tenni esztelen, botor. 

 

Egymásra nézni szédítő és végzetes. 

Elvonni pillantásom nem tudom sosem. 

Elbűvölsz s végtelen csodában azt teszem, 

mit vársz. Történetünk ettől különleges. 

 

E bűvölet kettős sugára egy-azon. 

Csilloghat végtelen atom-sereg során. 

Oly mindegy, későn jöttél el vagy túl korán, 

 

nekem az órát s percét illik áldanom. 

A megvalósulás örök csodába fog. 

Fejünk körül s szemünkben áldott fény ragyog. 
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Átváltozás 

 

Átnyújtott versben zizzenő papíron 

vágyak rezegnek sorsok teljesülnek. 

Halvány papíron sápadt betűkkel 

valami tűzláng pislákol sápadt rendületlen. 

És közben monoton közönnyel 

omlik a sors-homok alatta állasz 

mialatt ugyanolyan hévvel 

pereg a társas közöny e lenge élet. 

Omlanak immáron szavak és büszke bércek. 

Szétfoszlott mámor kering: szórt szenvedélyek. 

A távolban tűz és víz nagy csatára készül. 

Te látod és vágyod hogy csend legyen végül. 

Felszállnak felhők és lángok égre csapnak. 

Az emberfaj elropja rém unalmas táncát. 

Nihilbe hullanak majd új erők fakadnak. 

Hogy távolodsz a társad még csörgeti láncát. 

Eső hullni kezd: csodás kozmikus könnyek. 

Zizzen szórt papír és új körben pörögnek 

a lelkesült elektronok a kék köd fátyolán át. 
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Káromkodók 

 

Mikor az ember káromkodni készül 

valami romlott rongy démon-sereg 

süvölt a föld alól. A kivörösödött emberek 

már meg se látják. A lény dühöng hogy beleszédül. 

 

Amikor szórja cifra átkait 

és egy a célja: dühödten ártani 

a pokoli sereg kénköves árnyai 

föléje szállnak s ő rázza láncait. 

 

Amikor szúr és vadultan irtja 

körötte nyüzsgő társait 

kényszermozgásban ropja táncait 

a démoni fény mindig elvakítja. 

 

Mikor az ember káromkodni készül 

odafent sírnak az angyalok. 

A világon bágyadt tört fény csak ragyog 

s egy   omlatag vár újra épül 

a rendre vágyó lény csügged és szédül… 
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A kényszer-dühű ember 

 

A fejemmel én már régóta jól tudom 

hogy nem fogadhatok be minden kóbor kutyát 

de valahányszor reszkető cimpájú-horpaszú állatot látok 

éhségtől borzas szőrrel reménytelenül tört fényű szemmel 

a szívem még mindig elszorul. 

Szememet könny futja el s halkan a boltba indulok 

valami felvágottért illatos cipóért 

s közben mint annak a lénynek, nekem is hangosan dobog a szívem: 

Valaki lehet elzavarja. Feladja s magától elmegy 

hiszen hányszor rúgtak már belé s mondták hogy takarodj! 

Néha gyerekek fogják körül megsimogatják 

de már a jó szó nem elég s nincs kéznél semmi étel 

Szegényke maradék reszkető hitével 

újra az ember felé fordul pedig de hányszor… 

A gyerekek iskolába mennek. Jó ha marad valami enni. 

A kutyus csak vár. Ragyogó ösztönnel tudja hogy a gyermek 

még nem olyan romlott s meglátja a nálánál kisebb lény 

szomorú reszketését. 

Az óra hosszú. Dühös házmester jön seprűvel csizmás lábbal 

s az ijedt állatszívben még nagyobb félelmet teremt. 

-Maradni kéne, de valahogy sose hagyják… 

Az előbb még tétován csóvált farok láb közé sunnyad 

és lassan hátrálni kell… 

-Van egy egészen nagy állat… embernek hívják… 

övé a világ… azt mondja jól van ez… 
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s talán igaza van… de csak a maga szemszögéből… 

vagy talán semmilyenből?  

Ez a lény mindig csak támad… más ellen… de még ön-faja ellen is… 

és nekem olykor vonítani kell… szívből keservesen… 

s ha a házmester már tovakergetett 

és futok oldalgok szégyenülten 

az emberek óriás ólai mellől 

ahonnan a jószagú apró lények kijönnek reggelente 

most a délelőtti furcsa csendben 

bezárt úri társaim vonítanak… 

Riadtan állok meg néhány pillanatra… 

de hiszen mindennap enni kapnak… 

és büszkén feszítenek pórázaikon 

mikor a földön leghatalmasabb állat 

kiviszi végre őket… 

Nekem úgy fáj az éhség s a bundámba maró téli szél… 

de a véremben valami csendes dallam 

lobogva egyre vadabbul zenél: 

Mindig akad egy melegszívű gyermek 

ki hozzám szeretve hajol 

s igaz hogy a házmesterek seprűvel vernek 

de a szél nekem szabadon dalol 

Nehéz a szegénynek sorsa 

amikor rikácsolnak s nem tudom okát 

de az életnek szörnyű volta 

ott büntet hol másra rá se lát 

a kiabáló kényszer-dühű ember 
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s én futok éhesen szabadon… 

a földön ma ez az úri rendszer 

harap belém s én futok… túl seprűkön szavakon… – 

 

Állok a menekülő forgatagban… 

kezemben megmaradt a parizer… 

gazdagok vagyunk ütlegben rongy szavakban 

és ott a homlokunkon az a jel: 

a Káin-bélyeg morog le szenvedéllyel 

és  rúgja nyuvasztja fázó társait 

nem is csak úgy… vigyorgón jó kedéllyel 

magára gyűjtve – másnak szánt láncait… 
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Meditáció 

 

a csendes meditációs órán 

Isten felé lebegve 

valami fény fogad 

csak lépsz felé szeretve 

hazugságaid levetve 

 

a csendes meditációs órán 

elillantak az árnyak 

a Csend hatalma elragad 

csak szállnak merőn a szárnyak 

az Úr kegyelme áthat 

 

s hogy meditálsz csendben elmerengve 

valami érzés rád tör 

irányát át nem foghatod 

éget mint láng vörösre pörköl 

s te elszakadsz a földtől 

 

a csendes meditációs lebegés 

iránya bűvös Semmi 

már nem tudod mit akarsz 

csupán egy akarsz lenni 

a társakkal s csendesen szeretni 

 

a Fény felé lebegni 
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Emberiség 

 

Az emberiség rongyos könyvtárain 

ma vaskos por tapad. 

Nincs szelleme 

úgy tűnik 

pénz és rossz anyag szakad 

a lét fölé 

és mintha kellene 

illannak sorra szépmívű szavak 

csupán az illúziótlanság marad 

kopottas rongyos könyvtárain 

rom-házain. 

 

Az emberiség rongyos ágyasházain  

ma már csupán 

egy vörös mécses virít. 

 Jöhet bármi ha lealacsonyít 

és bárki ha élhet erkölcsnek híján. 

S hogy lengenek lepedők 

mint diszkóban vibrál a fény 

az ember az örök balek 

e szegény kis ripők 

bokázik fetreng és nincs vele, nem, 

az áldott szerelem 

a szarv már serked homlokán 

s csak villog a fény 
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míg ő csendben kimúlik szegény 

kettes csakrája romjain. 

 

Az emberiség rongyos templomain 

ma káromkodás tapad. 

Kilépsz és nincs hited. Magad 

maradsz, s ha botlasz szád csupán 

e rongy szavaknak arzenáljait 

lelkednek cifra átkait 

fröcskölheti 

már álom-morzsa se maradt 

Isten-hulladék se vigasztal 

Jézusnak egyetlen vércseppje se hullhatott 

terád hogy benned új erőre leljen 

csupán a dogma-hegy magasodik 

körötted jobb híján 

de hogy lelkedben tisztán énekeljen 

zenghessen az a dal 

a lélek nem is képzelheti 

maradt a visszavonulás 

magas hegyekbe 

és hószín Isten-fellegekbe 

hogy rád friss harmatként peregjen 

a Mindenható könnycsepp 

a Végtelen meghasadt atomjain… 
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Végzet 

 

Ülünk és végzeteddel szembesítelek. 

Remegtél régen. Tudtad sorsod én leszek. 

Mint fáradt porszemek pereg elhullt idő. 

A vágy ha teljesül föld-mélyből is kinő. 

 

Ma már derűsen láthatod: a szó igaz. 

Sebzett a lélek. Tisztaság csupán vigasz. 

Egységben végzetünk. Lebegni újra készt. 

Törekszel újra-élni ős-hitet – egészt. 

 

Ülünk és csendben izzik szembesült valónk. 

Együtt? Külön? Mindegy ha egy hitünk – hajónk. 

A pár lélekben egy. Szét nem választható. 

 

Történetünk csak ez. Alig kimondható. 

Látszólag semmi nincs mi földön összeköt. 

De él a vonzás: szent erő szabad örök. 
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Boldog dal 

 

 

Boldogok a párjukat megtalálók 

s kik nincsenek társaknak híján: 

az ős-hazába járók 

 

Boldog ki dalra még tud fakadni 

a csillag-szemű 

kinek törvény az „így maradni” 

 

Boldog a vágy mely mennybe ível 

mely szárnyakat ad 

és olykor szenvedésre hív el 

 

Boldog a perc mely századdá tágul 

és amit nyújtani tud 

kies táj gyanánt eléd tárul 

 

Boldog a rím mely vadság korán is csenghet 

és szépségen lágy melódiákon 

mindennap elmerenghet 

 

Boldog az arc mely fénybe nézni tud még 

és nem sápad el 

csak fényesül mint kit áthat az égi mérték 
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Boldog az ember a célba érő 

a  csendes méltósággal lépő 

az isteni rend szerint élő 

 

És boldogok mindenek kik látni tudnak 

a világgal immáron nem pörölnek 

kik boldog révbe jutnak 

 

És boldog az Atya ki kedves gyermekére 

immár víg szemekkel tekinthet 

kinek arcában tükröződik a boldog gyermek 

s méltóként helyezheti a néki járó szent helyére 
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Antik emlék 

 

Valaha gondtalanok voltunk 

és lenge szél kísért. 

Lépdeltünk együtt s csak szálltak a szirmok 

rózsásak violák 

és vad bujasággal serkedt a fű 

amerre jártunk. 

 

Valaha illatok lengtek körül 

halvány és szelíd illúziók.  

Csak ültünk szobánkban s lelken ütött 

az a csendes végtelenség. 

Lényünktől távol állt a reménytelenség 

s ha találkoztunk 

virágok nyíltak 

buják és egzotikusak. 

 

Valaha egymásnak voltunk. 

Egy pillanatig el nem ért a kétség 

hogy ez másképp is lehet. 

Oly távoli volt az emberek 

zajgása törtetése. 

A két ember ölelése 

egyetlen fényes körbe zárult. 

Előttünk minden kapu tárult 

mert ismertük és éltük a törvényt. 
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Valaha arany sugárnyalábban 

szent érintésben voltunk egyek. 

Tekintetünkben az egymásra leltek 

békessége honolt. 

Mikor a lelked lelkemre omolt 

egyetlen fényesség volt a világ. 

A Mindenség zengte himnuszát 

az isteni akarat-adta szépnek 

s bár elhamvadtunk rég a vágyban 

szívünkben ma is ez a láz van 

kiolthatatlan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 



141 

 

Barbár dal 

 

Ááj, miért nem erre vagy? 

pedig de sokszor kerestelek már, ahó! 

eej, miért, hogy egymagad 

bolyongasz egyre csak, hej-ó! 

 

Hőő, miért nem vagy velem, 

ki mindig hűn szerettelek, kisze! 

Hűű, de óriási s végtelen 

magány az életem, de’sze 

 

nem én vagyok, ki elhagyott, 

csak én bolyongok úttalan-úton, hahó! 

hol minden olyannyira ismerős,  

de emlékeznem nem szabad reá, ohó! 

 

Óój, miért nem is születtél újra te? 

most kéz a kézben járhatnánk, ajaj! 

Őőj, a tested nem borítaná a kő sose 

s a testem nem kínozná most a vágy, hajaj! 
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Koponya 

 

A tükörbe nézve, arcomon át 

egyszer csak megláttam a koponyám: 

csontja fehér, mosolygó szemem helyén 

üres gödör világít, a gond lemarja majd éveken át. 

Hát ennyi csak, mi múló életünk porladó haván 

túl megmarad. Üresen tátongó gödör 

mi a szemlélőre visszanéz. Csak értő kéz és szem 

olvashat belőle s tűnődhet el bogarán. 

Éltünk is ez. Tátongó szemgödör, 

egyen-csont, vicsorgó-rút fogak 

és nincs orr vagy száj, nincsen hajkorona 

szemem se láthatod, bárhogy erőlködöl. 

Csak torz vigyort láthat szemed, 

a lélek útja zárva tőled egyre mind 

mert vakságra szült barbár korod 

s csupán jól játszod gyarló szereped. 
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Emlék-morzsa 

 

Ahová vágytam egykoron 

onnan már nincsen visszaút 

s hogy visszajöttem mégis kénytelen 

vakító fény csapott le rám 

zúdult-áradt a homogén 

sok fehér, hogy ma is elvakít 

ha emlékezni nem röstelkedem 

s egy végtelen melankólia 

színtelen színharmónia csupán 

mi emlék-morzsaként megmaradt 

hangyaként cipelem ma is vállamon 
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Szemek 

 

Az első szempár, mit a világból megláttam, zöld volt 

és úgy hiszem, hogy kék volt a második. 

Szürkék és barnák özöne vesz körül és vág felém 

bársonyuk lehet bármily dús és simogató 

hideg nekem a legmelegebb árnyalat is 

közülük. Királyi pompába vonhatnak, sosem lehet 

feledni azt a zöld-özönt és kék mosolyt 

mely egyszerűn de mindent adva tárt felém 

piszok világ pompázó oldala. Csupán nekik köszönhetem 

hogy a színt látom, s nem puszta terhedet 

s hogy egy a fontos: zöld erdőn rám nevet 

a kék szemű tündér-virág, az ő szemük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 



149 

 

Májusi áhítat 

 

Az erdő templomi mély csendje áhítat 

föléd májusi zsenge-zöld kupola borul 

hogy a csend imájának átadhasd magad 

s az idő megáll, a történelem vad pusztítása nem vonul 

erre, csak a kreatúra, megtisztítva lelkét, feltekint 

bár méltó nem lehet a kegyelemre s vadon 

bolyongó lelke megnyugodhat majd megint 

és áhítatra lelhet, természet, ó, sírhalmodon.. 
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Erdő 

 

Halott tájon járok 

a holt avar fölött 

elmúlás illata kereng 

halott virágok halott illata 

a halott patakmeder körül 

elárvultan dereng 

a holt meder halott csontjai: 

az ott maradt kövek 

az ember elmereng 

miért e pusztulás? s a holt vidék 

szívünknek miért kedves holtan is? 

nézője nem feszeng 

szemünk egybefogja az elmúlás 

és az élet virágait 

mert a kettő nem másat jelent 

mert jelen-létünk a múltakon 

feltámadt szárba szökkent szép virág 

ne várj hát más jelent 

csak a múltra építve teremthetsz harmóniát 

léted a holt mederben pompázó virág 

hol rég eldübörgött vizek hangja szilajul füledbe zeng. 
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Utolsó dal 

 

Ha csonkán, ha bénán 

ha sántán, ha némán 

ha tört szárnyad ívelhet 

magasba már csak veled, 

ha eszedet veszted 

vonszolván kereszted 

ha senki se figyel már 

dadogó szavadra többé 

ha nincs már reményed 

mint erős erényed 

mit hátra hagysz 

fiadnak is csak bajt okoz 

ha zúgó szél fújja 

mit mondanál újra 

de üvöltve túlzeng 

s te már csak motyoghatsz 

ha vasra is vernek 

s ha mindenfelől vermek 

lesnek reád, te csak zengjed 

utolsó dalod a kegyetlen szélnek 

-ez már csak a tiéd. 
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Történet 

 

Eltelt egy újabb ezredév 

s ma már 

nem az a szó, más a ház és a név 

de a gondolat kivár 

csapongva eddig bárhol járhatott 

megáll 

s az életed outsiderként láthatod 

arcok zsongó forgatagában áll a bál 

az egész oly otthonosan ismerős 

de kár 

hogy a főszereplő mind esetlen anti-hős 

és végül a csalódás réme vár 

ha az egésztől valaha is reméltél valamit 

lejár 

időd, s a lelki nincstelenség napi kínja megvadít 

bár jól tudod, hogy kortársad nagy betyár 

s hiába telik újabb ezredév 

a bál 

ugyanúgy forgolódik ribanckodik, és a hév 

mit se ér, mert már a szellem is véle hál 

s ha jönnek újabb ezredek 

megint 

a szerep sosem változik csak az emberek 

s ki mindezt sokadszor éli át úgyis csak legyint. 
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De profundis 

 

Író akartál lenni, és költő vagy. Szabad akartál lenni, és önként vállalt rabságod 

küszöbét ritkán léped át. Mindent akartál adni, és porszemnyi valóságod töredékét 

adhatod csak át a szeretett-gyűlölt világnak. Mi az a világ? Minden és semmi. Amit 

adhatsz és kaphatsz, s a kettő megbomlott egyensúlya. Fény és sötétség váltakozása, 

s az érzés: fent és lent. A szeretet, a szenvedély, a nemes érzések sora, s a védekező 

sündisznó-állás a gyűlölet elvakult haragjának vagdalkozásaival szemben. A virágok, a 

madarak, a napfény, a levegő simogatása, a tiszta vizű patakok csobogása. Hófehér 

felhő-játék a ragyogó kék égen, és viharfelhők dübörgő-mennydörgő verekedése, 

villámok cikázása, port kavaró szélvihar és jégeső. Szeretteink kedvessége, és a 

gyűlölködő plebsz hitvány megnyilvánulásai. A sok és a kevés. Égi és földi. Színelegy 

vagy színpompa. Pesszimizmusunk vagy derűlátásunk. Ó-k és á-k, sikolyok és 

gurgulázó kacajok. A gyehenna és a mennyország. A szívedre szorított kezed. Ez. 
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Hústalan… 

 

Hústalan keddem, örömtelen vágyam. 

Céltalan létem, jéghideg az ágyam. 

Nincstelen népem, elfeledte múltját. 

Tiszta egekben visszazeng tanulság: 

Hangtalan hangok rossz mocsárba fúlnak. 

Bátran ha szólasz, mindenek tanulnak. 

Éretlen fővel másokat vezetnél, 

Kéretlen szólasz, mintha mást szeretnél. 

Féktelen dúlás uralkodik rajtad. 

Nemtelen úton tested-lelked kajtat. 

Nesztelen lépés, közeledik véged. 

Esztelen órán azt is majd eléred. 

Hirtelen állsz meg, nincs idő, se érdem. 

Színtelen fekszel kiterítve, vétlen. 
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Óda a békéhez 

 

Ó, lenge béke, égi szárnycsapása, légy velünk! 

Az emberek szívében oly kevés a hit, tudod. 

Tolongva, marva, dúlva elperegne életünk,  

ha nem lennél velünk. A léted dús, örök titok. 

Hol tiszta lényed megjelent, úr lesz a tűz, a fény. 

Ragyogva árad minden élő már feléd s leszel 

egy volt-tudásnak égi hírnöke. Alélt remény 

feléled csendesen, hová te visszaérkezel. 

Fénycsóva átölel. Szikrázva szállnak szüntelen 

az égiek csodái. Földre érve lépteid, 

akár a libbenő varázs vagy rég eltűnt elem. 

A földlakó csodál. Sugárözön felékesít. 

Kacagnak szórt sugárban gyermekek: barátaid. 

Hogy nézem s hallgatom, más fény-világba érkezem. 

Szívemben többé nincsen kétség, bántás, félelem. 

E csendes áhítatban végtelen-való lep el. 

Ha szép szavakkal illetünk, hallgatsz. Olyan szerény 

a léted. Mégis dús erővel érkezel. 

Egyetlen méltó, szép ruhád a hallgatag erény. 

Ha itt vagy és csodállak, én is mélyen hallgatok. 

A titkaid betöltenek. Hiába nem leszünk 

a földön. Általad ragyognak fényes, új dalok. 

Ó, lenge béke, égi szépség, jöjj s maradj velünk! 
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A tiszta szó ünnepe 

 

Mikor még szavaink is voltak 

nem csak hazugságaink 

a mondataink azt jelentették 

amit igazán tiszta szívvel és lélekkel 

gondoltunk 

lényünknek minden rezdülése 

egy tiszta szó körül haladt 

köré fonódva értelmes mondattá teljesült 

Ha szétnézel s hallod is mit mondanak 

borzadva hallgatod 

miként locsog 

hogy hazudozik napra-nap 

ez az idétlen banda 

kinek palotája is csak luxus pajta 

kiben az értelem maradéka 

sem más mint szerencsétlen dogma-téka 

Mikor az undor benned kissé alábbhagy 

valami szépet keresgélsz 

és hirtelen persze nem találod 

egyre a múlt felé tekintgetsz 

és ahogy kirajzolódik benned a kép 

úgy eszmélkedik benned a szép 

egy pillanatra újra eléred 

a szép szavaknak égi mezejét 

benned visszhangzik a jóság birodalma 
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valami ünnep készülődik 

benned vagy másban 

már nem locsog a földieknek gyarló irodalma 

csupán az égi rezgés tükröződik 

ebben a nyavalyás mában 

a tiszta fény leszáll 

az érzés benned ki- s be jár 

egyetlen szó-zene 

vibrál és dalol 

ez a tiszta szó ünnepe 
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A béke ára 

 

Immáron negyven éve 

rohadt nagy béke van. 

Gyávaságunk ennyi és ennyi éve 

végsebességgel önmaga ellen rohan. 

Hogy mégsincsen becsapódás, 

ez lett a kötelező nemzeti eszme. 

Ez a végtelen hazugság-lerakódás, 

akár a parti sár, mintha már eltemetne. 

Sebesen pörgő szemgolyók… 

már megint ünnepi beszédet mondanak… 

Ásító, böfögő, szuszogó hallgatók 

időnként nagyokat horkantanak… 

-Kinek pofáznak még ezek? – 

a kocsmában könyökölve ezen mereng 

a még észen levő választópolgár-tömeg. 

Körötte kinn és benn füst és szófoszlány kereng. 

Az érdemeit a lelkébe zárta. 

Immáron senki számára nem látható. 

A változást oly sokáig remélte, várta, 

de már egy szó se maradt, szívének biztató. 

Otthon az asszony sír, szipog. 

A gyereknek kellene ez meg az. 

Arrébb a pultnál egy szép ledér vihog, 

hogy menj vele, mert ő valódi egy vigasz. 

Össznépi mámor, ennyi még maradt. 
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Ki borba, sörbe, nőbe, narkóba mártaná 

a bánatát… de nézd a nagy ravaszt, 

ki mindezt kitervelte s ellopott földed szántaná! 

Lezülleszt s aztán kidülledt mellel 

valami magasabbrendűségről papol. 

Míg te gürcölsz, iszol, ő fölényes győzelemmel 

lesöpör padlást, kamrát és mindent letarol. 

Íme, az ócska kis nemzeti eszme: 

-Mindenki hülye, a bölcs csak én vagyok! 

A magyar faj, jobb lenne, ha már kiveszne, 

és ne ragyogjanak az egri csillagok! 

Cselédmunkára, prolinak, pórnak 

jók lesztek. Miénk az egyetem. 

Írmagját se tűrjük a lázadóknak. 

Mindnyájuk megcsúfolt, kitaszított legyen! –  

A föld csak tűri, majd néma jaj fakad. 

Morajlik, zúg és haraggal jól nyakon teremt 

gyávát és latrot egyaránt, mert egyetlen fia nem akad, 

ki jóra váltaná ez alantas, rossz jelent! 

Míg mozog a föld, az elemek ősi harca 

valami újat alkot, másat és nagyot. 

Rossz maszkok hullanak. Egy új ember tiszta arca 

az égre tekint s megszólal: Uram, én teremteni vagyok. 
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A gyertya lelke 

 

A gyertya lelke égre száll, 

csupán a füst marad. 

Míg szertefoszlik, lengedez, 

ámulsz talán magad. 

Körülölel a füstgomoly, 

s a könnyű illaton 

lebegsz tova. E csöpp mese 

ma bűvkörébe von. 

Vagyunk, mint játszó gyermekek, 

puhán gurul a test. 

Kacagva nézzük önmagunk. 

A gyertyaláng befest. 

Nincs súly és baj, lehúzna most. 

A füst te vagy magad. 

E könnyű tánc illúzió. 

Már foszlom általad. 

Egész világunk ennyi csak: 

a lélek álmodik. 

Talán igaz, hogy itt vagyunk 

és ringat vén ladik. 

Talán igaz, hogy két kezem 

feléd ma nyújthatom. 

S talán az is, hogy nincs gonosz 

és nincs több ártalom. 

Lebegve foszlunk semmivé. 
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Egy szép mosoly fakad 

énértem nyílott ajkadon 

s hallom foszló szavad. 

 

 

Vasárnap – égi színekben 

 

Szivárvány, égi jel ragyog: az Úr kegyelme 

ragyog reánk. Csak tündököl a fény szerelme. 

Ha napkeletre nézel, ott ragyog hatalma. 

Sötét erő bukik, de él a Nap uralma. 

És földközelben csillanó ezüst varázslat. 

A Holdnak fénye elborít, csodás vasárnap. 

Ezüst-aranyban tündököl ma minden. Egyre 

Isten szeme tekint le ránk, az emberekre. 

S hogy megbocsát, a türkisz-ég szeme-színén túl 

minden színét megrezgeti, utánad így nyúl. 

És mindez úgy ragyog: vibráló égi dallam. 

Te fényesülsz – emelkedsz régi dalban. 

A misztikus lilák, rózsás felhőknek árnya  

ma ránk suhan. Emel őrangyal égi szárnya. 

A lelkek ünnepelnek. Égre száll az ének. 

Foszlánya egyaránt suhan felhő- s zenének. 

A fényes kék egen ott száll már elmosódva. 

Én nézem: szép dimenziók, bár eltolódva. 

Az égi távlatok megnyíltak. Tisztaság van 

s harmóniák. Emelkedünk ez égi vágyban. 
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Valaha… 

 

Valaha lombos fáid alatt feküdtem 

-szememen révedt üveges homály –  

ó, hányszor vágyom közelségedet 

szent némaság, kegyes halál! 

 

Valaha mindegy volt a lélek 

köztük bolyong vagy újból odaát 

de jött egy pillanat egy néma hívás 

s életre hívta szemem bogarát 

 

Feküdnék némán csendes áhítatban 

a testem boldog áldozattal nyújtanám 

a nagy Természet szent enyészetének 

éhesnek ételt fázónak tüzem gyújtanám 

 

Ha ébredezve illatoz az erdő 

magához vonz örök-vén gyermekét 

lépnem szabad csak meghátrálni nem 

mert pontba olvadtan vár rám a messzeség 

 

Feléje lépek néma áhítattal 

magam hozom – balgának semmi –  

ám mindenem elé dobom a lényem ennyi: 

igaznak végzetesnek végtelennek lenni 
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A hátam ferdén álló törzseken pihen 

a lényem átadván már senki semmi nem vagyok 

itt fekszem újból – ó hányadszor újra? –  

megszűntem szél visz el szemem tört fénnyel ragyog 

 

 

A szó 

 

Megtört varázs a szó 

lebegni hív de hangja hirtelen 

rekedtre vált és többé már nem ringató 

csak csügg élettelen egy képzeten 

 

Zokogva zeng az egyik reggelen 

majd daccal fordul sértője felé 

gőgösen áll mint hadisten ha megjelen 

oly harcra kész kiáll az ellenség elé 

 

Apró kavics a szó 

mely hullik koppan visszhang-vitte hangjai 

zenéje száll ez mindig izgató 

mert zuhantával vár reá egy földalatti  tó ölelnek hűvös habjai 

 

S hogy csobban gyűrűz már körötte száz 

aprócska s nagyobb hullám reng és zeng az értelem 

miért e fény-nem-járta hűvös messzi ház 

mely távolabbi mint a bűvös végtelen? 
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Színes gyöngy a tarkabarka szó 

kirakva rendbe’ egyre sorba 

olyan mint békés szép vidám való  

mint fényes értelem elázva bódító bolond ecetbe’-borba’ 

 

És cifra rongy a szó a körmönfont a céda 

nincs nála olcsóbb gyengébb mocskosabb se tán 

mert bátran csengeni sosem tudott csak kerge lenni s léha 

butikba’ vett elegancián büszkén vonulni rongy utcák során 

 

De zsoltár lesz a szó 

ha igaz szívvel ejted s tettként vállalod 

nem törhető és el nem koptatható 

ha felcseng benne örömöd vagy mély nagy bánatod 

 

És égre így lebeg és száll veled 

hogy születésekor nem hitted volna el magad 

hogy ennyi szépség fakad s szolgál neked 

és ennyi báj ragyogja majd világodat s a benne bolygó árnyakat 
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Ébredés után 

 

Bolyongtam már megint álmomban én. 

Vén voltam? Ifjú? Nem tudom csupán 

egy hangulat maradt velem szegény 

bolyongó lénnyel. Lelkem fényt kíván. 

 

Talán így jobb is hogy már nem tudom 

mely tájakon suhantam éjszaka 

hisz nappal fáradt rossz körként futom 

e távot. Reggel halkul dallama. 

 

Az éji zsongás csendes fénybe fúl. 

Az élet gyarló rossz sovány keret. 

Az égi fény felé ha lépsz kigyúl 

 

egy sápadt fénysugár. Továbbvezet 

egy hangulat felé. Vágyod talán. 

Halványan lépsz. Álmodsz tovább csupán. 
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A bazsalikom álma 

 

A lelkem elszállt messze költözött. 

Emlékem jár csupán ma köztetek. 

Míg illatom felétek száll lebeg 

lényem kísért fehérbe öltözött. 

 

Pompás erővel illatoztam itt 

míg élt a nyár vad hévvel kért emelt 

a szél de lám mindkettő elszelelt. 

Magam vagyok. Rám vonta árnyait 

 

a tél. Egy éjjel belém mart a fagy. 

Kiáltoztam de nem volt senki sem. 

Fájt. Fáztam. Majd csitult. Elérkezem 

 

egy más valóba tudtam én. Magad 

vagy hogyha halni kell. Most álmodom. 

Tavasz dalát magamban dúdolom. 
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A vén filozófus búcsúja 

 

A világot úgy akarom hagyni, ahogyan van. 

Már nem érdekel, változik-e valaha általam. 

Reménytelen sugárral dőlhet az egyszemélyes khárma, 

mindegy nekem. Oly más lehet a mások földi álma. 

Hatalmam csupán az ön-sorsom fölött lehet. 

A testem engedelmesen követi lelkemet. 

Ha ledőlnek falak, tudom, hogy Isten-szóra van. 

A veszteségtől se leszek már boldogtalan. 

Az ős-tudás ajándék. Hiánya: puszta űr, balga lét. 

Bár megvan mindened, nem élvezed javát-színét. 

A bölcselet: dús lélek. Általa rád vár kegyes halál. 

Már jöhet bármikor. Mindenre felkészülten talál. 

Mit megtaníthatok, papírra írva itt hagyom. 

Már nem izgat, lesznek-e követőim. Szavaim egymásra rakosgatom. 

Dobozka rejti mélyén tündöklő lelkem nyomát. 

Pár írás méltón megőrzi a szellem hímporát. 

A többi mellékes körülmény. A lét furcsa illúzió. 

Nevek. Kikötők. Állomások. Rossz vonatok, vén hajók. 

A hányódás elmarad egykor. Nyugtalan lelkem mehet. 

Addig még szólok és írok. Csupán ez, mit földi burkod megtehet. 

Készül a gazdag örökség. Bár mit se tud róla jelenkorod, 

te gyűjtöd és egykor majd némán, bágyadtan rájuk hagyod. 

A világ pedig oly tökéletlen, robog tovább. Mellékesen eltemet. 

Utána röhögve iszik és párzik, majd közönybe fúltan elfeled. 
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Lakótelep 

 

Szürkén merednek égre méla házai 

és itt-ott elhagyott kocsik csontvázai. 

Erkélyen tiszta-szép habos fehérnemű. 

Reája rongyot rázni mégis nagyszerű. 

 

Életterünk e kényszerű lakótelep. 

Szemétben boldogan kukázni is lehet. 

Káromkodás Isten-szidás mindennapos. 

A trágárságot inteni nem ildomos. 

 

Kilógsz a sorból trágárság és kosz híján. 

És rád-dörögnek: lakhelyed ma mást kíván. 

Vulgáris lelkület lehúz és körbefog. 

 

Trabant Robur IFA orrod alá pufog. 

S ha érte szólsz elküldenek majd máshová: 

anyádba őseidbe francba híd alá. 
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Fázó madarak 

 

Mikor fáznak odakint a madarak 

fázik bennem is a lélek. 

Hiába hintek morzsát és magvakat 

úgy érzem csak félig élek. 

Szél fúj és ágakat cibál. 

A vízen halott levelek úsznak. 

Állok az erecske partjainál. 

Lelkemben szédült viharok dúlnak. 

Vízárnak emléke zúgva tör elő 

valami ősi homályból. 

Tombol a lélek és a dúlt velő. 

Egy tébolyult hang rám szól: 

Hiába fázol és tépelődsz 

magad maradsz a mában. 

Nincs más csupán e hulla-ősz. 

Te újból elhasalsz az élet-iskolában. 

Állok és belep a holt avar. 

Alatta emlékem fénylik. 

Van-e szív melyben érzést még kavar 

nevem? De ragyog a fény-híd. 

Emlékem tiszta értelem. 

Talán semmit nem mond a mának. 

De ha más lélek szárnyal énvelem 

törpül a föld és a magasság áthat. 

Egekre nyíló boltíves kapuk 
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mélyüket szélesre tárják. 

Alattam köddé lett városok-falak 

magukat felhőbe zárják. 

Amikor fáznak itt a madarak 

nyílik egy égi zugocska. 

Széles szárny libben s a nagy falak 

eltűnnek. Meleg lesz… szépség… magocska… 
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Szó-varázslat 

 

Halk szó lobog feléd mint gyertyaláng. 

Mélyében csend rezeg. Vibrál a hang. 

Toronyban állsz. A táj kékell alant. 

Úgy érzed messze szállt mi rossz mi bánt. 

 

A szó-ünnep akár a mágia 

varázslatos világokat teremt. 

Egy égi régiót hol úr a rend. 

Béklyója nincs. Szabad felszállnia. 

 

Ajándék minden ékes szép szavam. 

Átnyújtott dús virág szirmán remeg 

akár harmatcsepp. Fényesebb leszek. 

 

Úgy érzem általa adom magam. 

Szavunk egyszerre száll – rezeg. 

Harmóniába érkezem veled. 
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Az ifjúsághoz 

Silent revolution 

 

Mint mérleghinta lendül új erő. 

Az ifjúság szabad szaván rezeg 

a tisztaság. Megfáradt emberek 

fejük felkapva lépnek most elő. 

 

A légkör oly fagyos. Nincs jó meleg 

csupán a szélnek jég-hullámai. 

Süvöltésében átkot hallani. 

Rezgései akár sivár telek. 

 

S hogy szólal új hang tiszta fény ragyog. 

Az ég kitisztul. Kékje mámoros 

tavaszt idéz. Estére csillagos. 

 

Alatta állva ifjú s szép vagyok. 

Csak szólalj új erővel tisztaság! 

Szavadból fény lesz újhodott világ. 
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Fénytelen ősz 

 

Szürke köd száll ránk mint az unalom. 

Behinti hamvával a várost. 

Örülni nem lehet.  Nincs olyan hatalom 

mely mosolyt fakasztana ma. A magányost 

épp oly mélabú lepi mint a boldog párost. 

Morgás van zsörtölődés. Szunnyad a vigalom. 

  

Nem remél jobbat egy se most. Mint néma sír 

hang nélkül tátog minden. Fürge szél 

kegyetlen söpri utcáit. Ordít, aki bír. 

A vad füttyel száguldó valami rémeset mesél. 

Fázik és fél bánja szörnyen ki él. 

A szél a porba fúj. Vad rossz betűket ír. 

 

Ám végül égi áldott ujj nemes nyomán 

felhő szakad. Kibukkan sápadtan az ég. 

Nem hisszük. Mindezt álmodjuk talán? 

Oly hihetetlen szép e vágyott kék. 

Csak ezt nézzük. Egyre hív. Látni nem elég. 

bár idézzük százszor vissza szürkeségnek hajnalán. 
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A ló 

 

Mélybarna szempár. Rajta furcsa pára. 

Tán gyűlölet? vagy szenvedés? Ki tudja. 

Az ember átok-útjait csak rója. 

Nincs gondja másra. Épp elég magára 

 

gondot viselnie. Szeretve múlik 

a jobb napok sora. De végzete 

más útra bírja. Nem rebben szeme 

ha választ. Napja éjszakába nyúlik. 

 

És közben áll a néma büszke állat. 

Orrán a pára sűrű köd gyanánt 

kicsap. Lebírja mind a bús magányt. 

 

Szép csendben lépni kezd. Szemén a bánat 

úgy illan észre sem veszed. Megpaskolod 

nemes nyakát s a csillag homlokán ragyog. 
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Túlélés 

 

Mikor tombolnak barbár vad erők 

és hull a vér és gyász halál terem 

villognak pengék bolydult harcmezők –  

meg kórház-mélyeken mind ott terem 

 

és ellenpontként élni hatni kezd 

vad tombolással élet újulás. 

A túlélés-vágy el sosem ereszt. 

Sugallja: célod ez és semmi más. 

 

Míg más hörög a túlélők hada 

vad szenvedéllyel életet fogan. 

Talán ma még! és csókba fúl szava. 

 

Karok lábak fonódnak boldogan. 

Továbbadják e hitvány létezés 

hitét. Nekik ez célba érkezés. 
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Pozitív hősök 

 

Úgy unlak régi sok derék alak! 

Nincs élet bennetek. Papírmasé 

a mozdulat, a húsotok s a vér, 

mely bennetek kering, mint másoké. 

 

Nincs semmi tiszta, ősi fájdalom 

vagy gyűlölet vagy fojtott szenvedély. 

mely karton-lényetekből ég s kicsap. 

Zizegtek. Rátok nézvén bánat ér. 

 

Ám jön Mefisztó, Biberach, s velük 

megannyi szenvedély, élet, öröm. 

Hogy intrikálnak, ég a színpadon 

 

a lég. Izzik a jól megvont körön 

belül a karton-had. Vágyban megég. 

A dráma teljes. Élnek s ez elég. 
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Csúfolódó 

 

Volt egyszer egy majom. Duhaj, nagy kedvében 

táncra perdült olykor úton és útfélen. 

-Nosza, pajtás, hoppsza! – kiáltottak rája, 

míg a csűrdöngölőst veszett hévvel járta. 

-Mitől vagy oly komisz? Vicispán lehetnél, 

ha utadon mindig füttyszó után mennél. –  

De a majom, tudod, oktalan egy állat. 

Beszélhetnek neki, külön utat jár csak. 

Ispán, jegyző s vice, táblabírák hada 

füttyögethet neki, nincsen rá egy szava. 

Lombot tép és legel, vadászni nem akar. 

Erdő sűrűjében utat kézzel kapar. 

Te, pedig, ha nem tudsz megbékélni vele, 

magad is majom vagy, egyen meg a fene! 
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Varjú 

 

Befagyott a varjú segge a mezőn. 

Elhagyott a sötétszemű szeretőm. 

Ha elhagyott, úgyse bánom nem biz’ én. 

Találok én szebbet s jobbat az idén. 

 

Kövér varjú nagy csapatban ott kering. 

Jutott neki sötét gatya, sötét ing. 

Házasodom, lesz nekem is új gatyám. 

Cifra ujjast hímez hozzá a babám. 

 

Hát te, varjú, van-e néked szeretőd? 

Hogyha meghóssz, ki varrja a szemfedőd? 

Jut-é néked foszlós kalács, jó falat? 

Vagy csak akkor eszel, hogyha megmarad? 

 

Ugyan biza! Jól meghíztál a nyáron. 

De most osztán koplalhatsz a határon. 

Ha bejössz a faluba, majd meglőnek. 

Leves leszel, étke az éhezőnek. 

 

Maradj honn vagy ne jöjj ide feketén! 

Ne búsítsd a szívem, mikor sírok én! 

Gyászolj magad, hol nem lát meg senki sem! 

Tollad, mint az én szépszemű kedvesem. 
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Az elhagyott bódé 

 

A dinnyeárus bódén hirdeti: 

mézédes áru vár, ha erre jársz. 

Bár benne most egy lelket sem találsz, 

a nyári reklám buzgón élteti. 

 

Mézédes semmi vár, ha úgy veszed. 

A senki arcán mézédes mosoly. 

És tudjuk jól, e művem nem komoly. 

Mézédes hang hiánya zeng neked. 

 

Felszínes, híg világ reklámja szól. 

Meg sem kísérli elhitetni már, 

igaz a szó és jó portéka vár. 

 

Elég, ha pénzzel néki áldozol. 

Mézédes semmiség: pukkant csoda. 

Szirupján élve érkezel oda. 
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Gyöngyök a hajamon 

 

Hajamra gyöngyöket ha fest  a víz 

egy régi kép felötlik hirtelen: 

gyöngyös ruhában újból itt terem 

régvolt valóm. Talán nem egy de tíz 

 

új testet öltés már idézheti 

a hajdanvoltakat. Repes valóm 

pedig csak emlék az. Elillanón 

felbukkan s tűnik el. Feledteti 

 

e slampos rossz jelent hol nincs remény 

hol zaj van tüntetés meg ordítás. 

Naponta leplezés és bódítás 

 

figyelmeztet: nem erre jöttem én. 

De jó tükörben villan már a kép. 

Ránézni jó. Emléke büszke szép.  
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A penzum 

 

Mint Amádeus a penzumát 

naponta én is írom versemet. 

Jutalma nincs. Csak néhány jóbarát 

ha megdicsér. A fáma jót nevet. 

 

Kacagva int akár kacér leány 

a férfibúsító komolytalan 

mikor mondandója csak egy talány 

a folytatás pedig bizonytalan. 

 

Ha másnak balgaság nekem csupa 

csodából álló megtiszteltetés 

a képtelennek tűnő rendelés 

 

hogy füttyentésre árad dallama 

a végtelenből indult dalnak 

az egyszemélyes diadalnak. 
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Khárma 

 

Ha hív a khárma oly nehéz a dac harag. 

Talán még ellenállsz de újra jössz magad. 

Míg szembeszállsz taszít a hús a földi lét. 

De mint kíváncsi gyermeket úgy vonz a szép. 

 

Hiszen valóban szépség árja von körül. 

Ha széttekintsz ezer sugára vonz. Derül 

a lélek tájakon és vágyakon. Ragyog 

világod s szólni kész a nyelv de csak dadog. 

 

Tökélyre tör a lélek ám a porhüvely 

taszítja lényeged a mennyeit. Emel 

a vágyad szállani s csupán esel zuhansz. 

 

Egész utad csak ez: veszted felé rohansz. 

Pár tiszta pillanat s a jótettek sora 

sugallják: tán megérte. Várhat rád csoda. 
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Költészet 

 

Mint nyárlevél az életem remeg. 

Harmat száll s benne én-könnyem pereg. 

A lenge szél puhán arcomba fúj. 

Érzés fakad. Csodája tiszta új. 

 

Cirógat és bizserget. Életem 

költészet hatja át. Dalol nekem. 

Egy távol-földre visz. Boldog vagyok. 

Testvéreim ragyognak: csillagok. 

 

A rezgés mind csak egy: csodás erő 

egy Isten-szikra boldog nyár-elő. 

Habos fehéreken üzen s leszáll. 

 

Mint kedves tiszta szó válaszra vár. 

Egy zsongás és kavargás lesz a szó 

a mondat. Általa lebegni jó. 
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Az út végén 

 

Ma nincs tovább. Lezárt az út. A szó 

rekedtesen rezeg. Nincs más való 

csupán e méla félhomály. Neved 

ím porba hull. Elillan életed. 

 

Mocsár fölött vibráló fény a hit. 

Bolyongó árnyad mint kihalt csalit. 

Köröttünk táncoló villő-csapat. 

Lobogva kél egy színes áradat. 

 

Cikázó éji fénybogár szemed. 

A lényed hullik. Társad elfeled. 

A kornak gyermeke legyint csupán. 

 

Már fordul újabb pillanat után. 

Ruhád levetve lélek-fény ragyog: 

tükörkép szórt sugár és csillagok. 
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Nevelés 

 

Azt mondják, emberi építmény a társadalom. 

Én mondom: hazugság, megjátszás, rombolás és ártalom, 

mellyel a bölcsnek, szépnek s jónak született gyermeket 

szívós, kitartó „nevelő” munkával tönkreteheted. 

Ő mondja: Szép. Finom. Megfogom, megsimogatom. 

Te rászólsz: Nem szabad. Nem lehet. Nem akarom. 

Tiltás-kerítésből rekesztesz neki bárgyú karám-életet. 

„Ha nekem nem volt szabad, neked se engedem, százszor is kérheted!” 

Szabad, sugárzó, gyönyörű gyermeki lénye 

áldozatul esik. Bűne lesz legfőbb erénye 

-gagyogja, dadogja, hazudja egyre a társadalom. 

Önmaga negatív tükörképe lesz földi hatalom. 

Rombolva építkező hitványság-arzenál, veszett hadak 

általa – úgymond – tündökölnek, ám csak tombolva ártanak. 

Add vissza életét és magad is örök életre jutsz, 

ha szabadságot nyújtasz és többé már nem ámítasz, hazudsz. 
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Párbeszéd a szerelemről 

 

-A szerelem felemel, égbe röpíti szárnyas lényedet. 

-A szerelem lehúz, összetör, kioltja minden fényedet. 

-A szerelem angyali, törékeny, égi szépség-csoda. 

-A szerelem bárgyú, kritikátlan, esztelen, dühöngő kaloda. 

-A szerelem költővé tesz, csodás szavakat, zenéket sugall. 

-A szerelem hitvánnyá, csalóvá tesz, hogy furdal lelkiismeret, szíved nyilall. 

-A szerelem átlényegít, karjaiban szépség vár, megvalósulás. 

-A szerelem megöl, bár vad éje kéj, utána jön a kiábrándulás. 

-A szerelem lelkedet érinti, általa leszel dicső, nemes. 

-A szerelem öledben ég, a vágyad gyötrelmes és heves. 

-A szerelem tudatos választás: meglát, lobog, megkér és megszerez. 

-A szerelem öntudatlan zuhanás: elragad, leránt, beléd hatolva megsebez. 

-A szerelem két-pólusú: a férfi- s női rész egymásba olvad. 

-A szerelem örök ellentét: hódolsz vagy hódítasz, birtokolsz s birtokolnak. 

-A szerelem minden. Szeretve árad lényed egyre általa. 

-A szerelem semmi. Illúzió. Kihűlő vágy. Nincs más, mi ennyit ártana. 

 

                             Együtt: -A szerelem mégis kell. Övé vagy, s ő tiéd, az érzés egy-azon. 

                                 Lebegsz és lebegtetnek. Belőled s belőle áradó ereje hatalom. 

                                            Minden kis mozdulata ezt súgja: Igen. Őt akarom. 

 

 

 

 

 



218 

 

 



219 

 

Már csendbe hajló… 

 

Már csendbe hajló, csendes éveink 

sorára hull hamu, de még szívünk 

egymásért dobban. Együtt élhetünk. 

s lehetnek édes, furcsa éjeink. 

 

Ősz szálak gyűlnek s hullik vont redő 

arcon s kezen. A téma egy-örök. 

Egymásba hajló, fényes délkörök 

gyanánt vagyunk: napunk nyugvó-kelő. 

 

A dolgos kéz pihenni nem szeret. 

Ha hívják, újra jön. Alkotni kell. 

Lelkünkben régi dallam száll s felel. 

 

A vágy tombolva kél és eltemet. 

Majd újra csendesül. Magunk vagyunk. 

Külön-lét nincs. Szeretve áradunk. 
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Párommal tavaszban 

 

Virágot tűz hajamba Flóra még. 

Tavasz ragyog. A lényem ünnepel. 

Sugár-szavamra ékes szó felel. 

Párom jön el. Vállán palástja kék. 

 

Ha lép, fűszálak hajlanak elé. 

akár magam: ma érte szép vagyok. 

Szemében furcsa szenvedély ragyog. 

A léptem arra visz, csupán felé. 

 

Karjában ős-erő. Értem, ha nyúl, 

már mindenem alél. Csak ő vezet. 

Mellette élni égi élvezet. 

 

Egymásra nézve szem homályosul. 

Trónusra ültet. Párja én vagyok. 

Fölöttünk sors-jel: kettős csillagok. 
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A költő hangja 

 

Mint csendes koppanás ütemre szól 

egy halk zene: a nemzet szíve ver. 

Kíséretként szél zümmög énekel. 

A lelkekben csoda: ragyog s dalol. 

 

Visszhangként szól a hang: költő szava. 

Morajló lelkeken végigsöpör. 

Mint napsugár csak árad s tündököl. 

Honnét fakad? Belőle? Általa? 

 

Melyik fél kelti fel a szív szavát: 

a nép mint alkotó nagy képzelet? 

Vagy költő-váteszünk ki száll veled? 

 

Csak szól s a nép ismétli válaszát. 

Az egy a sok mind egyre megy. Marad 

vezér s tömeg. Lásd egyfelé halad. 
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Népemhez 

 

Hány éve már, hogy nyugtalan szívem 

remegve dobbanó ütem szaván 

a társaimnak halkan így üzen: 

magyar, ha vagy, ne mondd, „sosem”, „talán”! 

 

Szívünk, ha egy ritmusra ütne most, 

nem kétség marná mind a lelkeket, 

nem  játszanánk a váteszt, főokost, 

de tudnánk, ez mely ápol s eltemet. 

 

Harsány a szó, de mégis puszta űr 

eltompult mély zeng válaszod helyett. 

Népem bánat-mocsárban elmerül. 

 

Kiútját köd takarja, rengeteg. 

Halk szó, ha csendül, mégis ráfigyel. 

A szép igékre csendesen ügyel. 
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Kihunyt csillagok fénye 

 

Talán csupán csodás illúzió 

a csillagképek ékes otthona. 

Bár látod, mégis furcsa vízió: 

halott a fény, bár látható csoda. 

 

Fényévek távolán megérkezett 

s sziporka-öltönyén tündér szavak. 

Ránézni ámulatnyi élvezet: 

ragyog az égi pompa-díszű hab. 

 

Tejút: szerelmes éjeken opál 

fényével kedves szép szemén pihen. 

És Vénusz vibráló tüze dobál. 

 

A Mérlegen harmóniát üzen. 

S a távoli csodák itt vannak, itt! 

Kihunyt tüzük ragyog, felékesít. 
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Dematerializáció 

 

Csend teljesült. Por lett halvány szavad. 

A táj egy némaság. Időnk halott. 

A szótlan jó nihil elringatott. 

Lépésünk mégis koppan és halad. 

 

A Semmi lelke ért utol: a csend. 

Nincs rezdülés és színe sincs. A hang 

belül fakad. E néma űr-harang 

visszhangzik lelkeden és dalt teremt. 

 

Mint tiszta füst a lélek oszlik el. 

A mozdulatban Isten-elv s hited. 

Talán nem érthető még senkinek 

 

e dal mely égi helyről énekel. 

Rezegve-múlva hullanak kezek 

és szétfoszlottan visszaintenek. 
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Murawski Magdolna eddig legkülönlegesebb 

kötetével találkozik most a Kedves Olvasó.  

Sajátos filozófiájának mintha összegzése volna 

ez a válogatás, mely főként a 90-es évek 

világát tükrözi. Nem kizárólagosan, mert a 

klasszikus igény mindig időtlen idősíkokon 

mozog. Maradandó értékeket hagy és közös 

gondolkodásra hív. Már aki nem rohan el 

mellette mai tempóval. 

A filozófia felkészülés a „másik életre”, a földi 

életen túlira, és ez a mostani versgyűjtemény 

olyan, mint egy búcsúzkodás. Murawski 

tudatosan készül odaátra, és semmit nem bíz a 

véletlenre. Tájversei séták és vidám 

ficánkolások az általa csodált Nagy Természet 

hatalmas rengetegeiben, tisztásain és rétjein. Békeszeretete szólal meg ódában és szabadversben, 

ugyanakkor plasztikusan ábrázolja a háborút és háborús szándékokat is. Eddig kevésbé ismert 

hangszíne, a szatirikus is megszólal, játékos formában int vissza jókora szamárfület vagy ölt nyelvet 

azokra, akik csak a bevett formákat és témákat tolerálják egy költőtől. 

Ezoterikus versei olyan ősi tudást hordoznak magukban, amellyel meglep és ugyanúgy meghökkent, 

mint máskor a gunyoros hangvételével. Mondandóját nem tukmálja rá másokra, csupán felkínálja a 

lehetőséget, hogy mások is betekintést nyerjenek egy távoli, izgalmas világba, s ennek segítségével a 

mélyebb megismerés szintjére jussanak el. Nem tűri a sekélyest és felszínest, dacosan és 

következetesen a klasszikus igények és formák mellett teszi le a voksát. Időmértékes versei mégis 

harmonikusan illeszkednek a modern versformájú költemények közé. A kettő együtt él benne és 

költészetében, mint ahogy prózája is édestestvére lírájának. Mindent átgondol és a maga módján 

értelmez. Sajátos válogatását itt-ott megtűzdeli szerelmes versekkel, azt illusztrálva, hogy minden 

költő repertoárjában mintegy kötelező témaként szerepelnek ezek is. Leglényegesebb mondandója 

mégis a filozofikus. Az, amit ő rendhagyó életével tapasztalt földi életében és nem szeretne 

ismeretlenül hagyni, elvégre ezért érkezett töredelmes útjára az emberek közé. Prométheuszi élet? 

Talán abban az értelemben, hogy az égi lángot nem magának hozta le az égből, hanem embertársai 

javulására. Kell, hogy javuljanak? Igen, amíg egymást gyilkolják, bántják és kegyetlenül pusztítják az 

erdőket, a benne élő lényeket, és nem veszik észre, hogy Isten fenséges, pompás templomait dúlják.  

Irónia és önirónia egyaránt sajátja. Ars poeticáját is megfogalmazza, mint már annyiszor, korábban is, 

arra utalva, hogy a költő élete során életszemlélete is változik, csiszolódik. A kötet záró verse az 

anyagból az anyagtalanba való áttűnés könnyed ábrázolása. Nem könnyű átélni, de érdemes. 

 

 


