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Előszó

Kedves Olvasó! Szeretettel üdvözöllek verseskötetem első lapján!

Néhány éve még álmomban sem gondoltam volna, hogy egyszer verseket fogok írni. Persze ezek a
verselmények nem úgy születtek, hogy leültem, és elkezdtem képeket, rímeket fabrikálni, mert én
azt akartam.
Az  itt  leírt  gondolatok  -  nem  tudok  rá  jobb  szót  -  mind  kiáradtak  belőlem.  Leírtam  őket,  s
visszaolvasva  a  legnagyobb  meglepetéssel  nyugtáztam,  hogy  nemcsak  nekem,  de  másoknak  is
örömet okoznak, sőt akár hasznosak is lehetnek.

Épp ezért találod meg most őket itt csokorba kötve, kedves Olvasó!
Kívánom, hogy kortyonként fogyasztva töltekezz fel a bennük fellelhető napfénnyel kívül-belül!



Óriási köszönettel tartozom Ceglédi Rékának, Portrékának, akinek a díjnyertes fotóját kapta csinos,
stílusos ruhául ez a gyűjtemény! Köszönöm az unokanővéremnek, Mesterné Kovács Mariannak, hogy
figyelmembe ajánlotta az Underground Kiadó pályázatát! Köszönöm a páromnak, a szüleimnek, a
testvéremnek és mindenkinek,  akivel  utam során találkoztam, hogy inspirált,  elindított  bennem
valamit, ami jelen oldalakon ölt formát!
Köszönöm  tanáraimnak,  a  rengeteg  zenének,  képzőművészeti  alkotásnak,  könyvnek,  az
anyatermészetnek  a  folyamatos  támogatást,  és  hogy  általuk  egyre  inkább  önmagammá  válok!
De leginkább Nektek köszönöm, lelkes Olvasóim, akik már több, mint két éve velem tartotok, s
napról  napra  repesve  várjátok  az  újabbnál  újabb  írásaimat,  megosztjátok  velem  a  bennetek
megszülető  gondolatokat,  és  eljuttatjátok  barátaitoknak,  ismerőseiteknek,  az  arra  érdemesnek
tartott műveket! Köszönöm!

2019.12.29. Nyírtelek



Írok
Írok elképzelt valóságot,

valóságos képzeletet,

ákom-bákom rejtélyeket,

"Ezt most tényleg kellett?"-eket.

Írok meghitt csendÉLET-et.

Írok a tegnapról a mának, 

a mának a holnapról,

Isten tudja milyen honlapról.

Írok elvont mély kutakat,

handabanda szappanbuborékokat,

szomorú szeleteket,

víg nevethetnékeket.

Írok okosat és butát,

gőgöset és sutát.

Illetlent és cikit,

mit soha senki nem említ.

Írok "Ez meg mi ez?"-eket,

reád váró rejtvényeket.

Írok egyszerű hagymatörténetet,

magasat,

melyet mezítláb is bárki elérhet.

Írok kisgömböc pukkasztót,

szelencébe valót,

hekk-kendőt,

mit a hekk soha fel nem köt.

Egy azonban közös mindben:



igazság a magja, itt benn.



Téged látlak
Azt mondod, lapátfüle van?

Meglehet.

Én csak azt tudom, hogy mindig értőn figyel arra, amit mondok.

Azt mondod, hibás a fogsora?

Meglehet.

Én csak azt tudom, hogy fülig ér a szája, amikor megnevettet.

Azt mondod, lenne miből fogynia?

Meglehet.

Én csak azt tudom, hogy mind a tíz ujjamat megnyalom az étel után, amit nekem főz.

Azt mondod, kopaszodik?

Meglehet.

Én csak azt tudom, hogy tar kobakjával mindig, mindenre talál megoldást.

Azt mondod, nagyon ízzad?

Meglehet.

Én csak azt tudom, hogy szeretem, amikor tánc közben megizzaszt.

Azt mondod, görbe a háta?

Meglehet.

Én csak azt tudom, hogy segít cipelni a terheimet.

Azt mondod, sántít?

Meglehet.

Én csak azt tudom, hogy a világból is kiszaladna értem.

Azt mondod, kitágultak az erek az arcán?

Meglehet.

Én csak azt tudom, hogy egészen kisimul, amikor cuppanós puszit nyomok rá.

Azt mondod, borotválkozhatna gyakrabban?

Meglehet.



Én csak azt tudom, hogy vicces, amikor torzonborz arca összecsiklandozza arcom.

Azt mondod, kancsal?

Meglehet.

Én csak azt tudom, hogy a lelkembe lát.

Azt mondod, nagy az orra?

Meglehet.

Én csak azt tudom, hogy mindig kiszagolja, milyen mókával dobhatja fel az egyhangú munkanapokat.

Szerinted kacsaarca van?

Meglehet.

Ezt eddig észre se vettem.

Tudod miért?

Mert amikor vele vagyok, őt látom.



Eggyé lenni
Hallgatni a tücsökzenét,

míg egészen betölt.

Beszívni a Nap sugarait,

míg fénnyé válsz.

Követni a tenger ritmikus mozgását,

míg vele hullámzol.

Szemlélni a tűz lángját,

míg benned lobog.

Fülelni a madarak énekét,

míg dallá leszel.

Elmerülni az alászálló, sűrű, sötét fellegben,

míg felhővé válsz.

Érezni a szaporodó cseppeket csupasz bőrödön,

míg az eső benned esik.

Orrnyílásod kitárni a mentának,

s illattá lenni.

Nézni a tó tükör-csendjét,

míg a csend benned tükröződik.

Elmerülni a rózsás égboltban,

s színné válni.

Tapintani a fa gödreit,

míg fává leszel.

Vibráló csillagfénnyel töltekezni,

míg vele rezegsz.

Belélegezni a friss szellőt,

s széllé válni.



Belefúrni lábujjaid a homokba,

míg homokszemként peregsz tova.



„Milettvolnaha”
Ne maradj gondolat,
egy ki nem kelt mag,

egy tervezőasztalon elvetett ötlet,
egy naplóba írt álmodás,

egy lufi,

melyet szélnek nem eresztettek,
egy fiókban felejtett hímzésminta,

egy kotta,

melyet soha, senki le nem játszott,
egy ki nem kelt tojás,

egy agyagba nem öntött pillanat,
ki nem köpült vaj,

egy találmány,


