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A Hazám
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Vérrel borított dombokon

Tükröződik a holdsugár,

Vérrel borított tájon,

Suttogom: „Szép hazám”!

 

Vad, zúgó széllel szemben

Könnyes szemem megsajdul,

Nem tudásom kiábránduló,

Sírjainkba ábrándozó.

 

Ordításom nem hallod,

Ordításom számodra halk fénysugár.

S meg nem szólalásod nem segít,

Nem létezik szép hazám.
 



Utazó Te ki messze jársz már,

te ki a Holdon vársz rám.

Mit hallasz, s mit látsz?

Úgy érzem nem vagy itt már!

 

Nem vagy itt, s hiányzol,

Hiányzol, mint a nevetés

Álmaimban még ott vagy valahol,

S ez kiábránduló képzelődés.

 

Égi kezed mutassa utamat,

Égi kezed segítsen,

Küldj egy jelet, ha itt vagy még,

Ha itt vagy még s nem mész el.



Ma lehet még élni,

Ma szabad még kérni.

Holnap fontos lesz szeretni,

Holnap muszáj lesz nevetni!

 

Ma lehet még sírni,

Ma szabad még menni.

Holnap fontos lesz hinni,

Holnap muszáj lesz bízni!

Még Lehet



Csillaghullás
Sötét ég fölöttem,

Csillag ragyog, rajta-

Alatta állok s v
árom,

Hogy eléjem hulljon majd.

 

Rég óta itt á
llok,

S nem értem,

Miért nem hullott még le,

A csillag az égen?

Volt aki megállt,

S azt mondta lehozza nékem.

De az ígéret elszállt,

És én itt m
aradtam véled.

 

Veled te csillag,

Ki az égen élsz,

Várod a megváltást,

Hogy könnyebben élj!



Nem bánt már a sötétség,

Nem kúszik mögém az árnyék,

Nincs már éjszaka mi fogva tart,

Nincs már démon mi terrorban tart.

Zene, mi volt,

Zene, mi elmúlt,

Zene, mi az érzéseidről szólt,

Zene, mi van.

Zene, mi most él,

Zene, mi mindentől megvéd.

Zene, mi lesz,

Zene, mi követ,

Zene, mi nem hagy már el sohasem!

Démonok

Ritmus, Dallam s Ütem



Messzi út,

Melyen eltévedtél

Messzi táj

Melyen csak te éltél,

Messzi völgy,

Melyben a te hangod volt a napkelte.

Messzi hegy,

Melyet megmásztál pár perce,

Messzi folyó,

Melyet átúsztál már százszor.

Messzi alföld,

Melyen álmodoztál máskor.

Messzi tenger,

Mit el kell érned,

Messzi sziget,

’Hol nem kell félned.

Em
lék

ek Kusza hajszál, mi szemedbe hull,

Elcsúszott rúzs, mivel küzdöttél 

piszkosul.

Mi jót láttál? Már te sem tudod.

Szemüveggel az élet már nem olyan 

ábrándozó.

Meg ígérted, hogy nem fog fájni,

De az élet a harcra teremtett, és

mondta, hogy

„Kifogod állni!”

Tükör



Céltábla
2020. JANUÁR

Mindenki gyenge pontja él,

És nem hagyom, hogy itt és most kiégj.

Vár minden mi kézzel fogható,

És az is mi csak szellemeddel vész.

Ne hagyd, hogy vihar legyél,

Az élet napfény nélkül igen gyér.

Este csillagként félj,
S kuncogva figyeld a földi eseményt.


