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I. ITT ÉS MOST (2003)
Majd lesz egy nagy szüret
Egyszer majd lesz egy nagy szüret,
Mire feldolgozom minden fényedet,
Melyet rám ragyogtál szüntelen,
Hogy érleld mustármagnyi életem.
Mert fényt küldtél egy háború után
Fagyos földre vetült az éltető sugár,
Hogy melengessen, s feltörjön egy kis magot,
Hogy elmondhassam: teremtettél, s én vagyok.
Hogy mint pisztrángok pataknak sodrába,
Forrástól indulva érjen óceánba.
Megjárva közben minden örvényt
Ismerjek meg minden természeti törvényt.
Hogy magam mögött gyengét sose hagyjak,
Ha semmim sincs abból is csak adjak.
Az igazsághoz végig hűséges maradjak,
Megbocsássak, akkor is, hogy ha csalnak.
Tetteim közt ne kelljen mit bánjak,
Kitárhassam szívem az egész világnak.
Akkor lesz majd az a nagy szüret,
Mikor fényed éretté tesz engemet.
2003. január 5.
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Természet imádat
A természetet kerek szemekkel
bámulom, én így imádkozom.
Két kezem ha szembe fordítom, mint
kápolna kupolája úgy alkotom
A fenti világ felé Piramisom.
***
Tavaszi jégeső
Az ágak bólintottak, integettek,
Talán egy igent, talán egy nemet,
Zápor zavarta gerlék
Tisztelték meg a felleget.
Az ég könnyei jéggé dermedten
Pattogtak, ezer felé a fűben,
Mint eltépett nyakláncról
Szerteguruló opálos gyöngyszemek.
2002. április 20.
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Már nem kérdezek
Megbántottál!
Megbántottalak!
Te nem tudtál róla! (?)
Én nem tudtalak!
Szavaink úgy zúgtak
Egymás mellett el,
Mint célt tévesztett,
Mérgezett nyilak.
Megbántottál!
Megbántottalak! (?)
A bánat voltam
Mikor szemed reám akadt,
A tűz voltam, eloltottál,
csak hamu maradt.
Villámok voltunk,
S kérdőjelek,
Te lépni féltél,
Én meg nem léphetek.
Úgy távolodtunk,
Mint lassan mozgó hegyek
Fél-igazság voltunk?
Ma már nem kérdezek.
2003. január 24.

8

SORSOM LÁBAD ELÉ...
Itt és most
Nem jutalomból vagy a földön
Hanem, hogy beteljesítd magadat.
Levetetted szárnyaidat,
Hogy felvehesd a sarudat.
Indulj hát el s vigyed véghez,
Mi előzőben elmaradt,
Feladatod teljesítsd be,
Ne pusztán csak vágyadat.
Mert a sárban, porban, vérben,
Mindennek értelme van.
Nem biztos, hogy így akarnád,
S jönnél újra hasztalan.
Ne a sírkamrádat készítsd,
Építsd inkább szellemed,
S az ég és föld katedrálisában
Önmagadat megleled.
2003. augusztus 22.
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Mi a vers?
A vers üzenet,
A lélek suttogása
Mint egy sóhajtás a betegszobába.
A vers madár trilla
Alkonyat előtt,
Mielőtt puhán alászállna.
A vers kuncogás,
Lovak dobogása,
Ménesnek hajnali mezőre vágtája.
A vers tűzpattogás,
Vagy dorombolás
Rágömbölyödve kemencepadkára.
A vers ritmus
Hárfa húrján,
Nyárfalevélen illanó hullám.
Mi hát a vers,
Forma vagy tartalom?
Kritikus teszi csak boncasztalára.
Nekem a vers: Üzenet,
A lélek suttogása!
2003. december 19.
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Ami a „BENNE VAGYOK”-ból kimaradt
Ott feszülök minden útmenti keresztben,
Esővíz engedő csatorna ereszben.
Ott küszködök minden gáton,
Utolsó lehelet vagyok halotti ágyon.
Élet vagyok nappal, éjszaka meg álom
Utamat keresem, tudom megtalálom, s
Akkor a lelkemet kezedbe ajánlom!
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II. SZÓ-FESTMÉNYEK SZÓ-TÁRLATA 2004
Ki temet el?
Ki temet el engem,
Hogyha én elmentem,
Kharon ladikjában
Hogyha áteveztem?
Ki temet el engem
Néma kegyelettel,
Ha lelkem már messze jár
A kapott kegyelemmel?
Ki temet el engem
Szomorú örömmel,
Fedetlenül hagyott
Titkolt szerelemmel?
Ki temet el engem
Ki látja, elmentem?
Rab-ruhám itt hagytam,
Hogy szabaddá lehessem.
Nem is kell senki lám,
Hogy majdan eltemessen,
Nem voltam semmi más
Csupán lélek és szellem.
Budapest, 2004. február 24.
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Embernek lenni...
Feküdtem kitárt karokkal,
S a napkorong fényes nyilakkal
A Földhöz szegezett,
Miközben bükkfák szürke, sima
Törzsei táncoltak köröttem,
Mint révült tekintetű dervisek.
Szememben fehéren égtek a fények,
Lelkemben jajgatott, fájt ez a tánc,
Fülemben a fehér lovak patáinak
Ritmusa kanyarodott a fennsíkra,
S testemben megreccsent egy ág,
- csigolyáim évgyűrűinek fodrozata.
Feküdtem kitárt karokkal a földön
Szereteted szegezett oda.
Alázatod szegezett oda,
A Te kínod szegezett oda,
Hogy tudjam meg mi a szeretet kínja,
Mi az alázat kínja, mi a Te kínod kínja:
Embernek lenni az ég alatt!
2004. április 18.
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Milyen cél hajthatott?
Állsz a Világmindenségben
Arcod beragyogja a hajnali nap.
Parányinak is alig érzed magad,
Majd e ragyogást vissza tükrözve
Már a Világmindenség is Te vagy.
S elindulsz reggeli utadon,
Nem úgy haladva mint a csillagok
Mindenütt tétova, vagy sietős,
szertelen tetteid lenyomatait hagyod.
S a nap végén amikor visszatérsz,
Fejed rőt napnyugtába fúrhatod,
Csak tarkód táját nyomja a kérdés:
E pontosan működő világrendben
Téged vajon milyen cél hajthatott?
Budapest, 2004. május 24.
***
Égi ajándékok
A szemedet kaptam az égen
Átragyogott a horizont eső függönyében.
***
Közel az ég, a csillagokban benn vagyok
Ez az a lét amely a szivárványban fenn ragyog.
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Szent-Iván éj
Lágy esti széllel felém hullámzó harangszóban
Veréb etette csippegő pelyhes fiókáját,
piciny búvóhelyén, amikor a lélek mélységeit
kutatni kezdtem én, odafent az ég szélén!
Amikor lovak vágtáztak éjféli felhőkben
Tajtékjuk lepergett illatos esőben.
Akkor a nyári éj maga volt az álom,
bolygóról-bolygóra vitt lélekvándorlásom.
Harangszó adta meg a jelzést;
Engedd a lelkedet csendre heveredni,
Vályogból tapasztott folyosóidon
Egy korsó vízzel meg lehet pihenni.
Felhőboglyákat húzott a Göncöl-szekér
Langyos volt, melankolikus a júliusi éj
A Tejúton is vidáman korzóztak,
mint idelent, Szent-Iván éjjelén.
Bárányok is vonultak az égen
felhő-bundájuk fodrozott fehéren
Szellő suhintott közéjük, őrszem
vigyázott a Kutya-csillag-képben.
A Hold-sarlója vágott rendet a
Tűzfényű felhők mezején,
csillagokkal világítottak, hogy
merre lépjek, Szent-Iván éjjelén.
***
NEM KELL SEMMIT TENNI, CSAK LENNI!
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A természet nászutazása
Amikor a pipacsok lángoló
csókot festenek mezők hullámára, s a
Vadrózsák lehelet szirma ölelkezik
Árkoknak partjára,
Az akácok fehérben, bólintanak Igent
Templom kapujába
Akkor az Június,
a természet új nászutazása.
***
Ébresztő
Csendes esőkopogásba
Fúrtam a fejem,
Fölém borult az éji párna
S nem találtam a helyem.
Hajnali órán került az álom,
Chopin gyász-zenéjét hallgatom
A madarak már reggeli köszöntőt
Küldtek be a félig nyitott ablakon.
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Még egy esély
Gyűrt arcodon öreg Föld
homok dűnék ráncai,
Fájdalomból ácsolt lövészárkok sáncai
szabdalják keresztül-kasul a világot,
mit az ember annyit szeretett és annyit bántott.
Cápák pusztulnak végtelen óceán partokon,
útjukat tévesztve tengeri nyomokon
mit mágneses terek mélyítettek számukra
ezredéven át, állatok ezreinek még élő
faját vezetve vándorlásukon.
Ma madarak pusztulnak olaj ragacsában,
felettük sikoltva rajzolnak társaik köröket,
mi mindent alkottunk már
és mi minden örökre elveszett.
Földünket már kizsigereltük,
Lelkünk tapló páncélban áll.
Rohanunk, harcolunk, Miért?
Kit újra és újra felfeszítünk az a Király!
Nekünk szólnak a karzaton e korszak végi
harsonák - halljatok hát! Szimfóniájával
A Vég-telen még egy utolsó esélyt kínál!
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A nyári Mátra
Alpakka-fényű sudár bükk fák
Sorakoznak erdő homályában,
majd, mint frissen égetett cserép
kivillan a vörös-fenyők törzse,
és pompás gyönyörű virágok tobzódnak,
kúsznak ágra, hajtják fejüket öreg rönkre,
Bújnak - tárulkoznak, az út kanyarok
minden hajlatába.
Erős, mézes balzsamos illat árad
Földünk csodás zöld-gazdagsága
- Betölti minden érzékszervem, Istenem milyen szép most a Mátra.
2004. július 2.
***
Az est belépte előtt
És akkor megálltak a levelek
A rezdülésben, a billegésben,
Az ágak vigyázzba merevedtek,
A fecskék pedig boldog kavargásba
Szánkáztak, s fel-alá merültek
az égi fényben. A felhőknek rózsaszín fátyolt
Küldött a lebukó vörös nap korongja,
Majd a felhőben szétterült
Egy alvó öregasszony arca.
Velence, 2004. július 20.
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Zuhanó repülés
Miközben lábam gyökeret eresztett,
Karjaim szárnyakká váltak,
Így kötődtem erősen a földhöz, míg
lelkem és szellemem odafönt jártak.
Napfényt keltő remegő hajnal volt,
- Álomképek még szemhéj mögött vártak, Csüggedt fájdalom hasította koponyámat,
szorongás hurkolt csomót az ébredésre
- s nem tudtam: Hogyan kiáltsak?
2004. július 23. Velence
***
Az emlékezet barlangjában
Csókja mint tölgyfahordóban érlelt óbor,
Bőrének illata mint harangvirággal,
Kakukkfűvel tűzdelt széna-boglya,
Haja mint erdő mélyén megbúvó
vargányák barna bársonya.
Szeme a játékosan futó, figyelő,
megtorpanó őzgida tekintete,
Kedves, játékos, komoly
Barna bőrzakója simára feszült
A finoman kidolgozott izmokon.
Szépvonalú kezét vállamra húztam és
Belefúrtam arcom ez illatokkal vegyülő
férfias dohány aromába,
hogy újra és újra lekússzak
– mint a megszállott barlangász –
az emlékezet cseppkő-barlangjába.

20

SORSOM LÁBAD ELÉ...
Szemlélődés öreg akác alatt
A fának csupasz ága, mint fúvott üveg
Vékonyra húzott szála
Bele szúr az ég kékjének
kristály kupolába.
Öreg törzse matuzsálem nyújtózkodása,
Zöld levelei vidáman repkedő
légben lubickolása.
S e szín-pompát a sugárzó
Délutáni fényben, melyet vidámított még
lepkék-tánca, mert a fecske fiak
Csak naplementekor érkeznek a
Bachanáliára.
Egy félig kész hatszögnek fátyolában
Pók ringatózik, szorgosan csak a lába jár,
Miközben az istálló háromszög csúcsára
Tétován körbenézve letelepszik
egy idegen madár.
Lassan átlényegülök e fénybe,
ez alkony előtti életképbe,
melyet a nap rőtülő fénye fest
csupán félig élő - de mégsem halott öreg fának, korona hegyére.
2004. július 24. Velence
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Napsugár kompót
Belső kamrácskámba – így nyár időn,
meggybefőttek mellé a polcokra téve –
el kellene tenni a napsugarakból télre,
hogy táplálékom legyen hideg napokon
a fénye.
***
Szó-festmények!
Az árnyak és a fények
Kertvégétől- kertvégéig értek,
Madarak szárnyukkal vezényelt
Koncertet adtak a légnek.
Az égen elvonultak a nyájak,
Udvart söpörtek a hold-világnak
A csillagok a holdba belenéztek
- mint kerek tükörbe hogy lássák, milyen szépek.
***
Ringató
A 100 holdas Pagonyban élek,
S Mici Mackónak mesélek,
Aztán brummogására figyelek,
Mi odabent dörmög, kesereg,
Belső csipkebokrom mögé bújva
Melynek bíbor bogyói lángra gyúlva
Édes nektáros tápláléka,
Játékos, táncos kicsi bocsnak,
Ki inkább fél most barlangjában
S talán ezért, téli álmát alussza.
Apró szussza jelzi csak létét
Tavasz váró boldog születését.
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Megérkezés a Megváltás mezejére
Az öregség amikor eléri
Lelked küszöbét,
Belefészkeli magát
Csontjaidba mint a szú,
S szemedre szürkén
Homályosodik a ború,
Lábaid tétován húzza
Jobbra és balra, olykor
Cseresznyefából hajlított
Botjára szorulva.
S nem érted miért
A reggel? S miért az este
A pihenés ideje?
Hisz pihentél egész nap.
Mert sem fénynek, sem melegnek
Nincs már rajtad ereje.
Fázol mélyen belülről
S percenként mindenről
Elfelejtkezel.
Félve készülsz, mennél
Már, mert minden nehéz,
De ragaszkodol, mint
Kincsekhez egy felemás
Meleg zoknihoz, s nincs
Semmi – olyanná tűnik –
Mi jobban érdekel.
Talán nem így törvényszerű
Talán tehetünk még érte:
ép lelkünknek ép testünk
legyen a fészke, tegnapi napjaink
a holnap félelmei előli menedéke.
A szeretet, nyitottság, kíváncsiság
Kulcsaival nyissunk mindig utat
A frissebben tartó szellem kertjébe.
Élni úgy, hogy a vég ne fájdalom,
Csalódás, agresszió, vagy mély
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Belezuhanás legyen az érdektelen,
Magunk sem tudjuk mire várakozásra,
Mert érdektelen megállásunk,
feladásunk lesz
A tettek halála.
S ha már önzően nem figyelsz
Csak táplálékod bevitelére
És a természetes kínlódó kiürülésre,
Talán egy tiszta pillanatban
Felvillanhat egy szép fényes kép,
Kinek nem fogadtad el kezét?
Kinek nem kellett vezetése?
Már nem kérdezi, hogy akarjuk-e
Csak jön s kinyitja a kaput, hogy beléphessünk
Az Ő fényességes mezejére.
2004. szeptember 29.
***
Feláldozott!
Mire ezer hibámat elkövettem,
s homlokommal föld porát söpörtem,
A szívemet patak kövére tettem,
A forrás-víz tükrében felfedeztem,
A Megfoghatatlan nyújt kezet fölöttem.
Arcomat a kézben megfürdettem,
Tükör-cserepekből lelkem kiemeltem,
Könnyeimben a múltamat pergettem,
hogy a fejemet még egyszer felfelé emeljem.
2004. október 1.
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Békés Karácsonyt
Áldott a hó
mi hull alá,
hogy a világ
szennyét betakarja.
Ne seperjétek alá
lelketek, hogy
felszállhasson
a magasba.
Hogy felülhessen
ez éjszakán
fenyő hegyére
angyal szárnynak,
s így küldhesse,
hirdesse igénket:
Békességet Mindnyájunknak!
az egész Világnak!
Budapest, 2004. december 19.
***
A híd túl oldalán
Amikor fiatalságod hídja
átível a túlsó partra,
s betontuskóba cövekel acél karja,
még visszanézel a folyó felett,
de tudod, hogy visszatérned
már nem lehet.
Semmit nem hoztál magaddal,
úgy érzed minden ott veszett,
de nem! A híd íve a Te életed.
a pillérek is a Te vereted,
s a zúgó, örvénylő folyó útja is
sorsod volt, küzdelmed, végzeted.
Budapest, 2004. december 21.
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Nap-táram
Január milyen ár?
Február mire vár?
Március a tavasz!
Április kis ravasz!
Május a szerelem!
Június-t szeretem!
Július, fele út,
Augusztus - elmúlt.
Szeptember a tan-út.
Október őz szavú,
November ősz hajú,
December Szent-Király
A Jó Pásztor merre jár?
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III. SORSOM, LÁBAD ELÉ... 2005
A hegytetőn hiába állsz
A hegytetőn hiába állsz,
ha a mélyből nem Te indultál,
ha bazalt oldalát nem Te jártad,
mert nem a csúcsra jutás
a célja a tapasztalásnak.
Feldobhatod a vashorgot
a felső sziklán álló társnak,
a szikla bizton áll, felkiáltójele
az utad végén elért feljutásnak.
S ha felértél, vissza kell jönnöd,
hogy begyógyítsd a felhorzsolt vérted
hogy milyen volt éghez közel lenni,
a földön térdelve majd megérted.
Budapest, 2005. február 16.
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Kavics és szikla
Szirtnek oldaláról apró kavics görgött
odalent a mélyben óceán hömpölygött.
A kis kavics útja egy sziklánál ért véget
koppanva megtorpant, mint egy megigézett.
A szikla komoly volt, évmilliók óta
mosta az óceán gömbölyűn fodrosra.
A kis kavics nézte Őt, tisztelte, s remélte
a szikla köszöntésére megven az esélye.
Fülébe csengett egymásra-koppanásuk magas C-je
fel sem mérte milyen végtelen az Ő picinysége.
Izgett-mozgott még kicsit, majd vesztébe esve,
de a szikla-nagyság a kis kavicsot észre sem vette.
a kis kavics, sőhajtott - itt nem sok a reménye,
belefúrta oldalát a szikla repedésbe.
Szél és Víz elemre bízta: egyesülnek egyszer?
együtt, vagy egymástól taszítva nyeli el őket a tenger.
Budapest, 2005. január 19.
***
Most kínálom
Verseimet (egyenlőre) epigrammra mérem,
a piacon így talán lesz velük esélyem,
kínálom, kóstolják meg, vigyenek belőle,
ne „poszt-humusszá” váljék majd a temetőbe.
Budapest, 2005. február 19.
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Vénusz tűz
Matt-arany fátyolon át tündöklő ragyogásban
font át a fény, s e fényes burokban mint egy tojásban
ültem a világmindenség közepén.
S ahogy nőttön-nőtt hálóját terítve
ez a szeretet szövevény, mint egy léggömb emelkedett
spirálisan vibrálva felfelé, könnyedén.
Már emelt is lágyszövetű aura-burkába,
mint bimbóból kinyíló virágszirom
vajúdott, s vénuszi tűz született
gyöngyházszín pörgésben a világra.
2005. január 31.
***
Holnap HOL-NAP?
Készültem, készültem
folyton a Holnapra,
oly annyira, hogy elmaradt a MA.
Éltem volna bele a holnapba,
de az mind messzebb járt előttem haladva.
S e futásban gyakran elfeledtem,
hogy Tegnap és Ma – ha volt –
miért is siettem.
Budapest, 2005.február 19.
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Prof. Dr.Papp Lajos szívsebészhez
Professzor Úr!
Én nem egy betege voltam,
Én az egészségese vagyok!
Nem úgy, hogy kezével szívem érintette,
hanem, hogy szavaival valamit visszaadott!
Végig kísértem egy Embert a Golgotán,
Ki ezer fájdalom után, ácsolt
kórházi kereszten bevégezte,
lelkét a kezembe helyezte,
mert hite nem volt csak önmagában,
s az ország jó néhány orvosában.
De minden stációnál cserben hagyták
hibát – hibára halmozták,
s azt sem mondták, hogy „bocsánat”
ahogy nem tette a világ az Ács Fiának,
azért, hogy hamisan hurrogtak Kajafásnak.
Nem a szenvedést nem viseltem,
hanem, hogy elment, s Én tehetetlen......!
Az „éjszakás” a gépet kikapcsolta,
pedig szíve még három nap dobogta,
..egy pap járt itt, Ő volt ki a legtöbbet adta...!
Egy orvos utolsó „árulása”?
Átsegítette a másik világba!
- láttam ott állt a kapujába,
visszafordul még, szeme kérdez
majd a végtelenbe réved,
s már csak a szíve van velem
- minden fájdalom kegyelem, kezét fogom kétségbe eső csendesen.
S én nem hívtam azóta őket gyógyítóknak,
bezárult fülem az orvos szónak.
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Mindüket egyetlen kalap alá tettem,
megbocsátottam, de nem tiszteltem.
S mit több tucat doktor elhibázott,
Ön mint egy sebet kivágott
másfél évtized fájdalmából,
hogy végre elengedjem, útját megáldjam
s a doktoroknak is ezt kívánjam!
Ön miatt most mindnek megbocsátok,
„Jöjjön el a Te országod”!
A lelkem békéjét tette helyre,
ezer kérdésemre megfelelve
Csak meghajolok Ön előtt,
mert mindükért tette,
kell-e mondani a vérnek,
hogy merre folyjék az erekbe?
Mert természetes, mint
a Teremtő szeretet-ereje.
S ezt éreztem minden áradó szavába
köszönöm e néhány szóval,
Professzor Úr az Isten áldja!
Budapest, 2005. február 7.
***
Egy kiállítás képe előtt
(Olasz Ferenc: Krisztus a hóban, 2004. Karácsony)
A hóban Krisztus áll,
hódombon, hófehéren.
A gerincen végig remeg,
feljajdulsz és befogadod
a döbbenetet a képen.
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Az idő marta, sérült alak,
némán kiáltó jel a léten,
a világ felett áll a hóban,
feketén és hófehéren.
Ott áll Ő, hogy megérintsen
Ott a világ végéig is állva,
hogy megmutassa feketén-fehéren,
egyetlen tisztaság, az Ő tisztasága.
Némán, sérülten, kétezer éve
hóban hófehéren állva.
hangtalanul is azt kiáltja; sérült,
nem pusztult az igazak igazsága.
A hó szűz körötte mozdulatlan,
nem mintázzák térdek koszorúját,
de lelkedbe kongatják fájdalmas búgással
a süppedő, hófehér csend súlyát.
Halott hófehér világ, pedig lángolnia kellne
az áldott szeretet perzselte szótól,
átölelni, betakarni óvón mentve,
a bennünk munkáló mardosótól.
Csak nézzük, Ő a hóban állva,
e fagyban mégis a mi lelkünk fázik,
mert csak Ő áll egyedül a dombon
a megosztott, megfagyott világtól- világig.
Egy Felkiáltójel, mégis kérdés:
Nem értitek, - miért éltem?
konok-hitetlen, sérült lelketek
mikor olvad fel szeretet egységben?
*
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De ahogy itt állok hóban fagyban,
rozsda martan egy hófehér képen,
ez azért lehet, - nem gondoljátok?
mert Hiszek! Hiszek az Isteni emberiségben!
Budapest, 2005. február 16.
***
Ön-élet-rajz (faragás alatt)
Egy rajz az Ön-életemről.
(Önözöm magam?), mert hát
ki másé is lehethe az Én Életem,
mint Öné-let.
Leadom Neked, lásd hogy ki is vagyok?
De hát ki is vagyok?
Egy 9-es szám - ha összeadom
ma már nem csekély életkorom
kapott számait, s e mindösszenre
már Pythagoras is azon felfedezést tette,
ez a szám - a 9 - a számok legteljesebbike.
S érzem ezt valahol – ahol elindultam –
bizonytalanná csak az utam közben váltam,
mert e tökéletességet gyakran nem találtam,
sem magamban, sem másban, kiváltképp
ebben a beleszülettem világban,
ami mintha - nem az én világom volna,
mintha eltévedtem, s rossz bolygóra szállva,
a jegyet már megvettem, a sort hosszan állva,
végig megyek hát e járaton, hogy lássam,
lélekben, szellemben, gazdagabbá váltam?
Lélekben növekedtem, szellemben bölcsebben?
hogy a testet e rajzban ne is emlegessem.
Ön-életem van, tehát születtem, számokkal,
betűkkel mindezt megjelöltem, lehet nem is
én voltam a „jelöltem” – de jöttem, lejöttem,
hogy munkámat keressem.
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Minden munkát elvállalok, mert hogy így tanulok,
adjatok, adjatok, amit Isten adott.
Adjatok, mert Ti is így kaphattok
ez a körforgásban nagyon fontos dolog.
Vállalok mindent, föképp Önmagamat,
de ez még magamnak is elég jó nagy falat.
Önéletem kezdtem kicsiny gyermekkorral,
éppen befejezett világháborúval, minek a vége
anyaméhben ért el, ami utána jön – mondták –
az lesz tejjel, mézzel...., szavak vannak, - vastapsok
kísérik, az embert mindig és mindennel kísértik.
S az ember elindul, s néha még két lábon, néha
meg úgy érzi, az egész csak rémálom,
és halad- halad előre a hosszú „liba”-sorban,
vagy viszi a tömeg, vagy néha úgy kiruccan
bele-bele kóstál, a fekete levesbe, arca is beleér
egy fájó-tenyeresbe, s a balegyenes után tétován megáll,
talán nem jó kanyart vett a „körnek forgalmánál”?
Voltam én pártos, és voltam pártatlan,
gyermekként megvádolt, felnőttként ártatlan,
voltam én bankos, s voltam „zsúrnalista”,
mindent elvesztettem, s arról hosszú lett a lista.
Így telt Önéletem jó harmada fél-re,(?) sikeredett vagy nem
- végre megértettem itt vagyok- s mi végre?
Fülem lett hallásra, szemem a látásra, Ott-Honi
szavaknak befogadására. S innentől működtem,
mint egy svájci óra – 9-et mutatott minden jelben
léptem, az egységes időtlen Világmindenségben.
Innentől életem nem az Önéletem,
hanem Tiéd Uram most már felismertem,
arcodat magamban kellett, hogy keressem,
Enyémet ami volt, Benned elhelyeztem, s a
rajzolat – faragást ezzel befejeztem.
De a kép „vég-képpen” csak akkor lesz készen,
ha minden életem idelent megéltem!
Budapest, 2005. február 19.
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Miért Nem?
A mellkasban mint egy mély seb,
mint elakadt rögök a vérben,
mint angina pectoris dübörgött
hajnalban bennem a: Miért Nem?
Miért született ez a tiszta
– vagy tisztító? - tűz,
ha tombolnak belűl a viharok,
(vagy ezért tombolnak viharok?)
hajnalban könyörgő sorokat írok
mint Tatjana írta levelét Anyeginhoz.
Miért hittem, hogy csak meghitt
beszélgetésekre vágytam, ezer témában,
halk zeneszó és egy tea mellett,
vagy ez magamnak is csak ámításra kellett?
Pórusom mást vibrált ? - Szavakban ezt kértem!
Netán Ő ijedt meg? – Nem értem! Nem értem!
Kínokkal korbácsolom esténként a lelkem,
remélve megértem mégis mit vétettem?
De Krisztus sem válaszol. Arcában – egy képen vulkánok, mély titkok ülnek; - jelen szenvedésem holnapot mélyít magába, örök lenyomatként
melyet dombor-szemhéja zártan lepecsétel!
Budapest, 2005. február 26.
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Remény-sugár
A bánat töviskoszorúja
sebzette fel fejem,
valamit elengedtem,
mi sosem is volt velem.
Csak egy csillagszóró
karácsonyi égen,
felröppent szikra volt
ez a kis reményem.
2005. február 27.
***
Síneken – zakatolások –
A pályaudvar sínjei között
egy Inter-City Rapid robogott
de váltó-állításaimról
e szerelvény mit sem tudott.
Elrobogott ellenkező irányban
harminc esztendő sűrű élet,
a szemafor zöldre váltott,
s én mindinkább befelé beszélek.
A semmi rácsán kapaszkodtam
fejemben zakatoltak – kerekek-kerekek
... „nem ártani senkinek! senkinek!”
úgy éljek életet!
mégis kevés volt ez a világnak,
a vagonok elrobogtak, kerekeim elkopottak
csak II. osztályú utasa voltam
alázatnak és robotnak.
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Átrezegtem a fák között
vagy a fák rezegtek bennem
Egy élet voltunk
A juhar és én
a bozót-aljzatú rengetegben.
Lombok között átsütött
a kékség illúziója
a kettő közötti lét emelt fel,
vagy az tapasztotta
gyökereim a porba.
S állunk itt fákként,
vagy fákra nézőn,
mag-szórta sorban
(növekedésben?)
minden oly ismerős
és mégsem tudom,
hogy előbb emlős,
vagy juharfa életet éltem?
A hó már semmit nem takar el,
a szeméthegyek tájra domborodnak,
a levegő eget ha nagyítón át néznénk
könny borítná szemünk, undorodnak.
Itt semmi káosz nincs eltemetve
köröznek felettük a varjak,
új pólus felé billen a világ,
s e pusztulásból majd újra sarjad.
Ahogy elhagynak megszáradt,
megfagyott szántóföld rögök
e rögökbe arctalan belevénülök,
fogaimmal még egyszer megrázom
a kárhozatokat,
utánam új nyomokon húzzátok
a boronátokat.

38

SORSOM LÁBAD ELÉ...
Te drága föld,
Te kincses szivárvány golyó,
ne engedd, hogy mint vásári
kaleidoszkópba nézzenek,
megrázzanak s keressenek,
atomok üresítsenek és kísérletek.
Te vagy a tudó, te hordod hátadon
a fényeket ( fény – képeket)
Az esőerdőket is Te siratod
a mi lelkünk a te szikes talajod.
Te szabd meg számunkra határaid
tanulja meg végre ez a galád
sem leigáznia sem szelídítenie, nem kell!
Nem rabszolga vagy és nem
könnyű némber,
hanem a nagy körforgás csillag-kereke
melyre – még rövid időre – küldetett
csupán az embernek nevezett lények
- lehet, - tán utolsó egyede.
A vonat halad,
a sínek valahol összeérnek,
időtlen lesz az utazásod,
s illúzió, hogy ott véget érnek!
*
(A pályán haladó – szó- zakatolások feljegyeztettek
2005. március 2-án egy expresszvonat film-ablakán.)
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„Piroska néni keze”
/Gondolatok Olasz Ferenc fotográfiájához/
Egy kéz, mint a fák kérge
végig gyűrűzve, gyökeresedve
benne évmilliók erezete,
minden dolgok fenyítő neheze,
vagy áldón megálló levegő ege,
simogató fordulás házőrző nyakára,
vagy botra simulás, tétova elindulás
a jó öreg hófehér hajára.
Pihen egy kéz és a párja,
egymásra téve
mint elázott mezőn a búza kéve,
várja a napfény melegét
kráterek, völgyek üzenete
egy évszázad tevékeny vésete,
munka, mi embert emberré tette,
minden ott lüktet az erekbe:
háborúk és születések,
harangszó és temetések,
a létezésnek minden kínja
e kezet csak az idő íjja
csókolta meg ráhajolva,
mélyen, mint a pince boltja,
kőben őrzött kagyló forma.
Megfáradt, szép öreg kezek,
múlt század lehel rá békét,
megérdemelsz minden tiszteletet.
2005. március 19.
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Verdesek
Szeretet nélkül olyan vagyok,
mint lyukas mák-gubó,
melyből kihulltak a szemek,
olyan, mint a szárnya-sérült
madár, - csak verdesek.
2005. április
***
Első vacsora
Szent kehelyben bor voltam,
asztalodon maga a pohár,
hogy ajkadhoz érjek, mikor felemelsz
a karthausi első vacsorán.
Budapest, 2005.május 30.
***
Jöjjön hozzám...
Mindent akarok Uram!
Nem birtokolni, csak adni
élni és élni hagyni.
Meglátni szemében
mint egy látomásban,
szerelmetes fáklya lobogásban
az élet-tűznek minden fényét
csüggedt évek felszálló reményét.
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Jöjjön hozzám, edénykével,
hogy töltsem csurig szeretettel
csak így kérem, csak így kérem!
mert másképpen meg nem értem,
mért áll oly konokul ellen,
Nem „Én Istenem” van, s
nem egy másik Isten,
ki mást akar én ellenemben.
Egy hatalom van
ki átkarolta vállunk,
hogy egymásban
az Ő arcába lássunk.
***
Hallgat most
Hová tart az utam?
merre vezetsz Uram?
hallgat most a szavad bennem,
könnyeimbe temetkeztem.
Fáj a lelkem, fáj-e lélek,
semerre sem keresnélek ... (ha
itt hajolnál az ölembe,
kezem bújna tenyeredbe.
Hosszú hajad simogatnám
szavak nélkül is hallgatnám
S szemedbe vetült gondolatnál
lelkem madara elcsitulna,
ha napom Veled alkonyulna.
***
Ne félj!
Feltámadott testemben
feltámadott a tenger,
hogy összezúzott kövek között,
rohanva eltemessen.
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A lelkemben lobogott
ezernyi menekülő fáklya
láng-nyelve végig korbácsolt,
s mindenki ugyan azt kiáltja:
Ne félj! A szeretet nem szakadék!
a szeretet vér - gyöngyöző szép szó,
köldökzsínórtól kígyózó arany fonál,
nincs kora, őszülő hajhoz is méltó.
2005. március 19.
***
Elfáradtam
Meglettem, keveset mit tudtam megtettem.
Életem csomókba rendeztem,
kisimítani nem hagyta a szálat
egy mindenkor felbukkanó bánat
csimpaszkodott a kutya, szorítva bokámat,
hogy lelassítsa önnön rohanásom
szilajon ne vágtassak át a világon
születéstől érlelődő, beért elmúláson,
e tengeri csomók voltak egy-egy állomásom.
Minden állomáson valakit elhagytam,
rózsakoszorúval fájón betakartam,
csak Isten hallgatta meg, hogy én mit akartam.
küszöbére ültem, s szóltam: elfáradtam.
Budapest, 2005. június 4.
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Azt hittem
Azt hittem .....!
Azt hittem ......!
Mily kevés a hitem, rájöttem.
hiszen megtenni semmit nem mertem,
hogy csodáidat elkönyveljem.
Ha nem jön, hogy felkeressem,
ha nem szól, hogy megkérdezzem,
ha nem hív, hogy megüzenjem
ha kérdez hát átöleljem,
Ha itt áll csak érezzem,
minden érzékemmel éljem
Hogy Te küldted őt,
végre higgyem!
***
Szavak nélkül
Szavak szálaival kötöttem meg hajam,
szavak szálaival gúzsba önnön magam,
szavak hálójában vergődik a lelkem,
szavak nélkül magam mutatni nem mertem!
Most a mondandómat szemre-szívre bíztam
Velük állok némán ezért hát elébed,
Hagyom, ők mondják el – ha tudják –
Tenéked!
***
Épül a világ
Kis dolgainkból épül a világ
szalmaszálból tapasztódik a fészek
köldök zsinórtól vágott szárnyaink
repülni tanulnak s messze érnek.
2005. június 20.
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Hol keresselek?
Hol keresselek, ha nem akarod,
hogy keresselek?
hol szólítsalak, ha a templom ajtók
mind zárva vannak,
hol kiáltsam világgá a hiányodat,
ha a sziklafalak már mind
leomlottak fájdalmaim súlya alatt.
Azt mondtad Uram, hogy keressem,
kétségeimet karja közt temessem,
bizonyosságomat körmömmel kiássam
Megtaláltalak! Ezt világgá kiáltsam!
***
Már könnyű
Tenyerembe fektetem az álam,
mert az „állam” én vagyok!
minthogy záporosan jól kisírtam magam,
most felhőtlenül nagyot kacagok.
Ha kacagni is tudtam már magamon,
a mérföldkövön rövidet pihenek,
mielőtt a Hold felé indulnék
egy-csillaglépcsőt célba veszek.
A Tejúton is zöldre vált a lámpa,
egy Nyilas-Kentaúr a sarkon áll,
ez életünkben is volt közös vágta,
Életvölgyünk Bükk-lábainál.
Odalenn a völgyben egyre gyűlnek,
kiknek futama még indításra vár,
vizeken átkeltem, lángokban lobogtam
kopogtatok szivárvány- lelkek égi kapuján.
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Ki keres....
Gyermekként hogy kerestelek,
Ifjúként meg is tagadtalak,
Vitákban az égig kiáltottam:
- Mutasd meg magad!
- Mutasd meg megad!
Mert hol temérdetlen a nélkülözés,
s embert gyűlölet koncol fel,
hol létezhet egy ilyen világban
- vagy azon túl - Isten?
Dolgom tettem alázattal,
szavát fogadtam minden feljebbvalónak,
Te figyeltél örökvaló szemmel
nagy csendben adtál oda a jónak.
Létezésed még titok volt előttem,
a természetben minden létezőt szerettem
csak embert, s Istent nem tiszteltem.
Feljebbvalók megváltoztak,
fejemre töviskoszorút húztak,
A sors lesújtott keményen én rám,
ott álltam magányos, bénán,
akkor kiáltottam utánad
Te csak megfordítottad a hátad
az éjben arcodba láttam, s
rájöttem nem Te, én álltam háttal!
Fél - élet kellett a fordulásra,
keresés, tagadás, lázadás, fegyelem
eszmélés: - nincs más feljebbvaló,
Csak Te! s ez a Kegyelem!
2005. július 5.
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Szeretetre ítéltetett!
Kereslek, mert fáj a csend.
Csak zúgott, s nem tudom mit üzent
a Szent László templom harangja
a hegyen át, a fáknak lombja
féltőn befogadta, s hagyta, hogy
titokká érjen ez a zúgás,
s mint felfakadó forrás, - rohanva –
lelkem békéjét szerte zúzza,
fülem mellett egyre húzza:
keressél, hogy keresselek,
kereslek, hogy szeresselek,
mert az ember nem magányra,
nem fogcsikorgató hiányra,
de szeretetre ítéltetett!
2005. július 9.
***
Felfelé
Elfutó gyökerekkel fúródom a földbe,
Ezer év, porladom, mégsem örökre.
Ágaim madarak szélcibálta háza
Földből élek – felfelé – égi fohászra.
2005. augusztus 10.
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Jöttem
A kendő vagyok
mi letörli a homlokod,
engedd, hogy átnyújtsák Neked,
ha féltenek!
Egy lépés vagyok,
Cirenei egy rövid útszakaszra,
ki leemeli a terhedet,
ha engeded!
S talán nem Neked – de a kendőnek –
van szüksége homlokodra,
- Simonnak a mozdulatra, hogy segítsenek!
Ők lesznek többek így!
Őrizzenek!
Rádszabottan még halom feladat,
elfáradtál, csak pihenj
de ne add meg Magad!
A hajnal is akkor hasad
mikor mélységek minden sötétjét
bugyrában tartja már az éj.
(Annyi terhet rónak ránk csak,
mi szív-lélek-testbe belefér
Napra, Nap tárja a kaput
Az Élet, életnek folytatása.
A léleknek a szenvedés,
az Útnak a Fény a megtisztulása.
Élni kell! Mert csodálatos
Benned - Isten országa!
2005. július 12.
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Sorsom lábad elé teszem
Sorsom lábad elé teszem,
háti tarisznyámba Te emeld!
Sorsom lábad elé teszem,
köves csigolyámba magad szegeld.
Sorsom lábad elé teszem,
Benned nem félrerúgott kolonc az életem,
sorsom lábad elé teszem,
hogy rátiporhass ha vétkezem.
Sorsom lábad elé teszem
A rend, kuszált föld-munkákra mered,
csillagporként épülök szikládba,
ha létemre borul tenyered.
Mindnyájunk sorsa a Te asztalodon
szőttessel fedett, tápláló cipó,
csak áldásoddal válik szabaddá
az áldatlan lelki-igavonó.
Sorsom lábad elé teszem,
zarándoklatom egyedül nehéz.
Bokámon húzom a föld-golyót,
csak nyomát lássam, hogy merre mégy!
2005. július 16.
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Szólok búsulókhoz
Kenyered, - mit pihentében szakajtó ringat –
Mond, miért sírva eszed?
Magját vetetted, szemmel növesztetted, aratod,
szárába épülte - erőként - verejtékedet.
Borod, sűrű vörös vér levét
könnyeddel vízzé miért hígítod?
Egy mennyegzőn Kánán fordítva tette ezt,
ki ma is egyetlen, igaz vigaszod.
Minden rácson át konokul dalolj,
Dalnak örül ki vezérli Nemzeted!
Ne hajtsd le örökké búsongón fejed,
Könnyebb a fájdalom, ha felfelé emeled!
2005. július 22.
***
Orgona-szó
Orgona sípok búgnak, pörgő örvény
magával ragad e hang, égi törvény.
Falak hűvöse égő homlokodra tapad,
Emelkedsz, mint a kobra bűvölni hagyod magad.
A zene ezer rezgéssel vibrál
irányít, sorsokat rendez, cirkál
mint felhúzott, elakadt játék autó.
Orgona sípok búgnak, sodró hegyi folyó,
tiszta forrástól induló, felrántó tajtékkal tisztító.
Áradón áradó mint az első szó;
az Ige! Világra kiáltó!
2005. július 30.
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Így szüless!
Fák odvaiban vagyok hangya,
hogy felépítsek egy birodalmat.
Korona, fényesen uralkodó,
hatalommal egységest megosszak.
Egész vagyok, s milliárd részlet,
a romlás virága, s az orchidea,
Hód lakhelye a víz alatt,
Póznákra telepített gólya palota.
Vagyok fent, s én vagyok lent is
szólt Hermész – mindenütt jelen!
Én vagyok a Teremtő és a teremtett is
Így szüless! Benned is én vagyok jelen.
2005. augusztus 4.
***
Miről szólok?
Ha számotokra már nem létezem,
Ha szívetek egy kicsiny sarkában nem kuporgok,
Akkor miről szólok?
Ha hajnali ébresztésre nem kértek
kávét nem kell vinnem a vekker szóhoz,
Akkor miről szólok?
Ha vajas kenyeret nem kell kennem,
vacsorát nem terítek a sóhoz,
Akkor miről szólok?
Ha köröttem sorra elköszöntek,
s nem kell sietnem aggódókhoz,
Akkor miről szólok?
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Ha jó szóval sem kell, hogy szolgáljak,
Mondandóm senkihez nem íródott,
Akkor miről szólok?
Ha kérdéseimre nem feleltek,
S nem tudjátok, hogy értetek halódok
Akkor miről szóltok?
2005. augusztus 7.
***
Kötődés
Istenben szeretlek Téged
Te benned Istent szeretem.
Hitetlenül, lassan jöttem Hozzád
Idő-tövis vérezte térdemen.
Régi magam cipelem karomban,
e vízbe fulladt, halott gyermeket.
Tévedésem minden szüleményét
megszenvedtem, s mégis szeretek.
Megfordultam csendesült szélvészként,
Mint Saul tette Damaszkusz alatt
Nem tagadok semmit ami múltam,
Villámsújtott faként ott maradt!
Köldökzsinórom még mindig húzom,
azóta hány földrész elszakadt,
végét látni testemre csavartam
Szelíd, nagy erővel Te hozzád köt az!
2005. augusztus 20.
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Emlék háló
Hajamba ezüst szálakat húznak
éjjelente hulló csillagok.
A Szinva-híd pillérén – fényes évek ívén,
emelt karokkal egyensúlyozok.
Felettem a varázs-palást.
Szikrát szór az angyal-sarkantyúk villanása
Alant a patak szagát kerülgeti habjának ránca.
Ifjúságom minden tánca
egy fehér hajszállal szövődik belé
a mindenség hálójába.
Emlékezet halmazból áll össze
a világ óriás varsája.
Budapest, 2005. szeptember 26.
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