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A harcos 

Nevető szellő, kuncogó orkán. 
Megtördelt búzaszál a forgószél útján. 
Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. 
Bősz hadon egy csendes felkelés. 

Ilyen egy nő. Titkot rejt magában, 
Fáradtan küzd ezernyi csatában. 
Elméje repül, a fellegeknél túljár, 
Továbbmegy akkor is, ha lelkét csak húzná. 
Nem felejt. Nem haragszik. Szívvel fizet annak, 
Kik a harc után is mellette maradnak. 
Mert ez harc volt, mit tested s lelked túlélt, 
Most pedig szíved szárnyal valami újért. 
Csatád kilenc hónap, s te könnyedén vetted. 
Most egy kis szív dobban, ott lehet melletted. 
Vigyáztál rá, életben tartottad, 
Kételyeid magvát a bús vízbe hajtottad. 
Mert azon az éjjel, mikor e csillag megfogant, 
A régi életed helyébe most egy új rohant. 
Testedből test, szívedből egy szív lett, 
Kezdheted tanulni a vidám meséket. 
Kis ruhák, kis cipők egy halomban állnak, 
Néma éjszakákon a jövevényre várnak. 

A nő: 
Nevető szellő, kuncogó orkán. 
Megtördelt búzaszál a forgószél útján. 
Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. 
Bősz hadon egy néma felkelés. 
Harcolsz tovább, hogyan eddig is tettél, 
Mert mától erősebb, anyává lettél. 
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Aki ma születik 

Aki ma születik, évezredes csodát láthat. 
Betonfal, betonváros árnyékában betonházak. 

Kipufogós illatártól terjeng a lég körbe-körbe, 
Gyerekkacaj tévénk előtt a fülünket jól betörte. 
Meghitt barátságok, beszélgetés online módban. 
A padon élő dideregve oly békés, s mégis szótlan. 
Kocsi-ciripelés tör át éjszaka a függöny felett, 
A szmog puha karja reggelente körül lebeg. 
Telefon, laptop, tablet. Kérem, van itt minden. 
Hogy beszélgetés? Igaz, idő csak erre nincsen. 
A vörös Nap minden este átbukik a panel fölött, 
Kutyák trillája zendül, kiket a nép már kilökött. 
Meghitt séta kéz a kézben, autók ezre mellettük, 
Hullócsillag helyett mi a lámpafényt is szeretjük. 
Egy lakásban él a család mit sem tudva egymásról, 
De van egy fénykép, mely őket egy családként ábrázol. 

Aki ma születik, évezredes csodát láthat. 
Milliárdnyi apró embert, kik egy szolgává váltak. 
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Szedett – vetett társaság 

Zaj nem moccan, hang nem hallatszik. 
Talán mindenki egy kicsit darabokra tört. 
Már nem értjük ezt, nem értjük azt sem, 
Összeírom hát ezt a piszkos kört. 
Hiába származik csupán egy anyától, 
Két hasonló is lehet teljesen más. 
Mi történik, ha nem két, hanem huszonöt? 
A különbségekért senki sem hibás. 
Üljünk le, és gondolkodjunk el rajta, 
Hány külön anyaméhnek gyümölcse termett. 
Hallgassuk, mit is mond a szívünk, 
S várjunk, ne hagyjuk el gyűlölettel a termet. 

Van köztünk néma, szavát alig halljuk. 
Van olyan, ki másokért kiáll hangosan. 
Van, ki énekel (jó hanggal vagy anélkül), 
S van, ki csak azt hallja, óránknak vége van. 
Van, kinek legfontosabb egy pöttyös labda, 
És van olyan, ki szandálhoz is zoknit húz. 
Persze piszkáljuk egymást, de szeretjük is, 
Örülünk, hogy van rajtunk kívül másik húsz. 
Míg egy megmarad örök pesszimistának, 
Más addig nevet, s minden szünetben sminkel. 
Van, ki a kémiához ért, van, ki minden máshoz. 
Olyat is találsz, ki ébrenlétet színlel. 
Van, ki ha tehetné, csak könyvekbe bújna, 
Addig másnak profilja lett a mindene. 
Van, aki ha beszél, nem érti meg senki, 
De így is egy nagycsalád lettünk szinte. 
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Család, melyben a gyermek nem tűri anyját, 
És emelt fővel szinte fejjel a falnak, 
Olyan anyával, kit sokan lenéznek, 
S kit nem érdekel, ha mögötte kacagnak. 
Büntetését elvetjük, s nem értjük olykor. 
Van már egy hazánk, kettő miért kell? 
Jó, ha beszélünk vele? Vagy hallgassunk? 
Minden gondolaton átfut néha kétely. 
Mégis, milyen jogon ítéljük el egymást? 
Miért nem lehet, ha nem tetszik, csendben tűrni? 
Személytelen, időgyilkos világunkban 
Emberi kapcsolataink összefűzni. 

Olykor két ember olyan, mintha száz volna, 
És van, hogy néha száz is tud egyként szólni. 
Nem törődünk senki mással, hát vigyázzunk. 
Ne hagyjuk az időt kezünkből kifolyni. 
És ha egyszer visszaemlékezünk erre, 
Inkább barátot lássunk, s ne ellenséget. 
Mert amikor valami baj volt, nem csak mi, 
Hanem Ő is ott volt, ki mellettünk fellépett. 
Ha tehetjük, induljunk, és ne csak álljunk. 
Ne legyünk olyanok, aki lépni nem mer. 
Tudjunk egymásnak szívből megbocsátani, 
Mert bármilyen furcsa, a tanár is Ember. 


