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Látásmódok

KEZDŐ VERSEK

Barátság
Abban az időben, mikor a barátság érdek,
És csupán csak véges határidőre szól,
Van egy csapat, aki minderre rácáfol.
Számukra nincs kényszer, helyette csak
Könnyed hangulat bonyolult témákkal,
Kerülik a nihil estéket eljárt sémákkal.
Az irónia, humor és komolyság náluk
Egy egészet alkot, keresik a kalandot,
Bejártak városukban minden parkot.
Öt barát, ötféle személyiséggel áldva,
De mégis közös hangra tudtak jutni:
Ezt tudva könnyebbnek tűnik aludni.
Ez a barátság márpedig örökre szólhat,
Állít bárki bármit, kérdezd az élet bíráit,
Mi titokba fedjük egymás perspektíváit.
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Az igaz Barátok
A barátság tovább él, tovább él.
Négy Lélek, akár az égtájak:
Észak, Kelet, Nyugat s persze Dél.
Ki nappal csendes álomba merül,
Észak: kinek éjszaka a nappal,
A Késés Mestere kétségtelenül.
Ki a vezetés mestere, aszfalt az ágya,
Kelet: mit, miért s hogyan lehet?
Megkérdőjelezhetetlen memóriája.
Ki felderíti a Könyvek Országát,
Nyugat: ahol minden banális,
Ki bírálja az irodalom torz ágát.
S hátra maradt egy utolsó irány,
Dél: hisz délben oly fülledt minden,
Akit nem bánt az alkoholhiány.
Így létezik örökké a négy áramlat,
(Még ha az élet másképp is írja)
A kohéziójuk bárhová eláradhat.
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KEZDETEK

Változás
Borús az ég,
Esőcseppek hullnak szaporán,
Nem tudom még,
Miért keltem ilyen korán?
Kezeimmel bentről
Érzem az esőt,
Eme szörnyű létből
Csak a jövő adhat erőt.

Félidő
Eljár felettünk az idő,
De még el sem hiszem, hogy eljő
A dermesztő téli szellő,
Mely átjárja egész testemet.
Hideg lábamról egészen
Eléri reszkető fejdíszem,
Félj, itt van a téli szellem,
Mely átjárja egész testemet.
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Összeforrt szívek
Szeme fényét,
Szíve mélyét,
Teste lényét
Keresni ér.
Hangja súlyát,
Szíve búját,
Álmai álmát
Elrejti még.
S ha egyszer belenéz szemedbe,
Többet nem rejti érzelmit keretbe.
Nem dadog, ha téged meglát,
S majd együtt készítitek a fejfát!

Mámorban úszva
Kinézve a világból,
Nincs jövő, csak nyílzápor,
De felkelve az álomból,
Megérint a Remény Mámor.
Álmodozó angyalok!
Csitt legyen, hallgassátok!
Legyen tett a szavak mellett,
Vagy mégis csak ennyire tellett?
Remény Mámor, segíts minket,
nélküled elveszítjük lelkünket!
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