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Változások bent és körös-körül, 

megérinthetnek észrevétlenül… 

vagy eltűnhetnek, soha ki nem bontva. 

 

Részlet: Impulzus 
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Tűz van benne… 

Nem megfestett kép, nincs is vásznon, 
csak bennem élethű, s azt játszom, 

hogy él… megérintem. 
Tudom, hogy van, s nincsen… 

Valóságszerű elképzelés. 
Kezemhez simul a szívverés, 

mint szilaj a csendhez. 
Út a végtelenhez. 

Bármikor, bármit készíthetek. 
Fakóból csupa élénkeket, 
szürkéből izgága színeket, 

csendéletből ritmust, tetteket… 
s engedem szabadon, 

amikor akarom. 
 

Hallod, hogy dorombol az idő? 
Próbáltam. Nem szelídíthető. 

Marad örök vadóc, 
burjánzón csupa kóc… 

masni rajta a gyerekkorom, 
mi egyre kisebb… távolodom. 

Átfésült képzelet, 
s bennem a kisgyerek 

kelti a napot. Fényt, merészet, 
s az égre egy tengernyi kéket 

ígér. Buta játék… igézet? 
Mint az alkony, mikor sötét lesz. 

Tűz van benne, mindig más… 
kerettelen vágyódás. 

* 
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Bennünk lélegzik… 

Ha félnék, vagy félnél ezen az úton, 

te vigyázz rám, s én a kezemet nyújtom. 

Fényhez és sötéthez alkalmazkodom 

itt, ahol talán próbaidőm töltöm 

ebben az állandó ismétlődésben. 

Megküzdésem e kócolt élet ösztön, 

költöm, bogozom tiltakozásképpen, 

s ha félnék, vagy félnél ezen az úton, 

te vigyázz rám, s én a kezemet nyújtom. 

 

Fonódó sorsunk mint életfa ágak 

törnek, de mégis egymásra vigyáznak. 

Láthatatlanul, mégis láthatóan, 

vihar és szélcsend szól rólad és rólam. 

 

Ha lennék, vagy lennél elégedetlen, 

én majd megmentelek, s te ments meg engem. 

Ifjún, éretten, lelkesen, csüggedten, 

hogy visszanyerjem, időnként elveszik 

az élénk szín a szürke sziluettben. 

Érezz, hogy érezzem, bennünk lélegzik 

a jó, amiért születtél, születtem… 

s ha lennék, vagy lennél elégedetlen, 

én majd megmentelek, s te ments meg engem. 

* 
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Nyomot hagyott… 

Csak álom volt… de itt hagyott 

egy ébredésbe égett képet. 

Árnya fölém magasodott, 

mint egy baljós istenítélet. 

Rét, mező-mocsárvidékek. 

 

Tisztán érzem, hogy féltek 

valamit… könyörgök, kérek… 

 

Makacs vízió, felhőörvény. 

A leszálló köd homályosít 

éleket, s nincs kiút, ösvény. 

Erdőt és földet iszap borít, 

nincs menedék… elszomorít. 

 

Tisztán érzem azt, hogy féltek 

valamit… könyörgök, kérek… 

 

Mentenék az iszonyatból 

valami kedveset… enyémet. 

Kímélném a borzalmaktól. 

Talán odafönt, ha szétnézhet… 

repüljön, keressen fészket. 

 

Tisztán érzem azt, hogy féltek 

valamit… könyörgök, kérek… 

 


