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Álom

Ezerszer felidézem azt a napot
Mikor először láttalak…

Búcsúzáskor tovább tartottad
Kezedbe kezem…

Azóta fogva tart egy álom.

Ám az idő múlása rádöbbentett,
Hogy képzeletem szüleménye csak
Mit vonzalmad jelének hittem én

S kiszíneztem szépen…
De álmomból mégsem ébredek.

Ragyogás

Alkony csorgatja olvasztott aranyát,
szinte kigyúlnak tőle a nádakon

lengő bugák, míg ringatják a tavon
a Nap lágyan elomló fényfonatát.

S míg búcsúzva veti fénylő talárját
emlékeink lobbanó parazsára,

jöjj, merülj velem a múltnak tavába,
keresni szerelmek tűnt ragyogását.
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Villámok

Az álom újra elhozott nekem.
Kart karba öltve sétáltunk a parton

A szél-fodrozta hullámokon
Megcsillant a leszálló alkony.
Néztük a kecses hattyúkat
Amagas-röptű sirályokat

De én mindenben csak téged láttalak.
A lenyugvó Nap vörösre festette az eget

S én riadtan bújtam hozzád
Mint ki közelgő veszélyt érez.

A sápadtan derengő túlpart felől
Viharfelhők gyűltek az égre sötétlőn

S a váratlanul lecsapó villámok
Összetörték édes álmomat.

Tévedések

Templomi orgonák hangja
Téli szél zúgása a fák fölött

Csillagos ég kupolája borul rám
Gyertya lobban holdudvar oltárán.

Sugárkoszorú övezi arcod
Lehunyt szemem pillái mögött
Te lehettél volna a minden

Múltam s jövőm tévedései között.
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Őszi levelek

Aranyló őszi levelek közt
Az elmúlásról susog a szél.

Rőt avar terül lábam elé
A parton, merre járok én.

A tóra szürke köd borul
Eltakarja a késői fényt.

Szívemre is rátelepszik néha
Kioltva benne minden szenvedélyt.

Életem alkonyán mit is várhatnék mást,
Mint a feledtető, jótékony magányt.
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Örök emlék

Örök emlék marad
az első pillanat,

mikor megláttalak.

Jöttél felém,
csak néztelek én

s szívemben kigyúlt a fény.

Döbbenten álltam
remegő lábbal,

tán csodára vártam.

Nem tudhattam
mi történt velem;

rám zuhant a végtelen.
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Sötét virág

Szívemben kibomlott
A szenvedély sötét virága,

Vágy borzolja bíbor szirmait.
Hervadás lesz mégis a sorsa

Szél csókolja harmat-könnyeit.

Őrizve hűségem tépett rongyait
Szétzúznám rabságom láncait,
De önnön börtönömbe zárva
Csak vágyódom a szabadságra.

Elhulltak virágok és vágyak
Nem éltette őket remény és a fény.
A télben csak jégvirágok nyílnak,
Míg szívemben nyarak tüze ég.


