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Tavaszi tánc 

Hosszú volt ez a tél, sok volt a sötétség, 
hiába kelt fel a nap, ha a felhők védték, 
jéggé fagyott a föld, vele minden virág, 
olyan lett a lelkem, amilyen a világ. 
 
Ébredezik a táj, álmából nyújtózik, 
az erdő szélétől a kékellő tóig, 
a rét csendje elvész a pacsirta dalán, 
hát suttogok én is, megtör a hallgatás. 
 
Napfény-ragyogású, zöldellő már a kert, 
százszorszép bársonyát lágyan borítja le, 
örök reménységgel nyílik a pillanat, 
sugárzó szépséggel, mint tündér, elragad. 
 
Nyílik már örömben az ujjongó tavasz, 
patakként buzognak a szívbe-zárt szavak, 
és eláraszt mindent, felszakad a gátja, 
teremtő erővel nem is nézek hátra. 
 
A tegnap bezárult, érkezik a holnap, 
már nem számítanak, amik régen voltak, 
itt lüktet előttem a tomboló élet, 
bennem is visszhangzik, hiszen ezért élek. 
 
Mint egy szárnysuhintás, valami megölel, 
karjával rebbenve, tudom, az új jön el, 
levetve magamról az emlékek láncát, 
elringok szabadon tavaszi táncán. 
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Csak a szív 

Csak a szív, 
az ártatlan, a tiszta, 
aki a gyöngyharmatot, 
mint kismadár issza, 
zsenge fenyőmagot eszeget, 
örök szabadságért esedez, 
 
csak a szem, 
aki a lelkekbe lát, 
mint Pandora szelence, 
és nincs benne halál, 
csak halhatatlan szerelem, 
megőrzi benne az életem, 
 
csak a láng, 
aki maga a lélek, 
ég fényesen lobogva, 
míg a testemben élek, 
megóv a viharok szelében, 
majd visz tovább az égen, 
 
csak a szív, 
aki egy ragyogó virág, 
akkor is nyílik az örömre, 
ha zord és sötét a világ, 
mindent hisz, maga a szeretet, 
ami vétek, mindent elfedez, 
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csak az vagyok, 
tudom, semmi más egyéb, 
törötten is kristályként csillog 
az, ami benne örökre él, 
hitemmel vagyok egész, 
a feladatom immár kész. 

Zeng halkan 

Hajamba virágokat szórt a képzelet, 
jázmin-illatú a csend, csak emlékezem 
szád hűvösére 
és az avar roppanó neszére, 
ahogy estébe zárult végzetünkkel a nap – 
azóta nem is láttalak. 
 
Szemembe csillagokat rakott az idő, 
amióta remélve várom, ami eljövő, 
szívem mélyén a titkot, 
amit ajkam soha ki nem mondott, 
csak lüktetett, akár a sötétség ereje – 
mint valami mese. 
 
Szívembe szilánkokat mart a fájdalom, 
mégis tudtam, mindezt vállalom, 
erősebb a halálnál, 
és keményebb a sírnál, 
mert így akarom, amíg csak élek – 
és zeng halkan az ének. 


