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PROLÓGUS

A költő levele a szerkesztőhöz:

Szerelmem, 
ez nagyon szép
és nagyon értő;
köszönöm.
Mindössze két módosítást javasolnék:

1.:
a válogatás címe legyen:

AJÁNDÉK VAGY
--- ez az előszóval is „összevág”...

2.:
és ha már a számokkal játszunk, 
miért ne lehetne 62 vers?
[melyik csibémnek tekerjem ki a nyakát, 
hiszen mindet én költöttem ki?]
És a hatvankettes is érdekes szám;

6 + 2 = 8 A nyolcas pedig alaktanilag
a évnélküliséget, a VÉGTELENT mintázza...

Már csak azt találd ki, hogyan és miből
és kivel adassuk ki??? 
Csókollak SZÜLETETT MÚZSÁM: N+H+P+¤
* A költő születési évére, 1955-re utalva a szerkesztő eredetileg 55 verset 
szeretett volna válogatni a szinte számtalan szerelmes versből. A kiválasztott 
versek számát először 75-re, majd 62-re szűkítette. A versek számának további 
csökkentését a költőre bízta, aki úgy döntött: maradjon a 62 vers, hisz számára 
is mind kedves volt.
A számokon végül a költő váratlan halála módosított. A szerkesztő úgy határo-
zott, hogy mind a 75 verset közzé teszi.
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A költő és múzsái

Húsz éves koromban meghatódva álltam Csokonai sírja előtt. 
Lenyűgözött a sír hátsó lapján olvasható felirat:
„-- a múzsáknak szózatja, 
A sírt is megrázkódtatja
S életet fuvall belé.”

Akkor, a sírkertben nem tudhattam, hogy sok évvel később  
N. Horváth Péter költőről jut majd eszembe a sírfelirat. A szerelem 
poétájáról, aki ugyancsak sokat szenvedett életében, de múzsák-
ban nem szűkölködött.
Hány múzsája volt NHP-nek? Nagyon sok. Tizenötöt számoltam 
össze, de nem teljes a jegyzék.
Először 9 éves korában lett szerelmes.
A kórházban, ahol a betegségét kezelték, meglátott egy 18-20 év 
körüli lányt, aki fülműtéten esett át, bekötözött fejjel ült az ágyában 
szomorúan. Nem volt szép, de a költő vallomása szerint a lányok-
ban, nőkben, a belső szépséget is látta.
A látvány nagy hatást gyakorolt rá és elszomorította, hogy a fel-
nőttek nem értették, kinevették a furcsa vonzalom miatt. Az is-
meretlen lányhoz évekkel később, húsz éves korában írt verseket.
Sokat volt egyedül, befele élt, az emlékeit nehezen engedte el, 
vagy egyáltalán nem tudta elengedni.
Betegsége miatt magántanuló volt, de havonta egyszer-kétszer 
bevitték az iskolába, ilyenkor volt alkalma ismerkedni. Érettségi 
előtt összebarátkozott egy osztálytársnőjével. A kiszemelt lány 
bevallotta, hogy kezdetben riasztotta a tolókocsi, de megszokta a 
látványt, összebarátkoztak, és NHP beleszeretett. Meghívta, hogy 
látogassa meg otthon. 
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A történet számára szomorúan végződött. Sok évvel később a 
következő vers született:
Hol a lány, kit öcsém lenyúlt?
Valahol él még nagymamakorban;
nem izgat már, csak egyszerű múlt, 
s az sem érdekel igazán hol van.
(Töredék -22)

A vers keletkezéséig enyhült a csalódás okozta fájdalom.
NHP könnyen írt szerelmes verset, olykor a vendéglők teraszán 
megpillantott pincérlányok is kaptak tőle hódoló verseket.
Az édesanyja által sokat használt Burda szabásmintái „tár-
saságában” talált egy fotót. A fotóról egy nagy szemű, szép, bar-
na lány nézett a költőre. Kinagyíttatta a képet és több másolatot 
készíttetett róla. A szekrényei ajtóinak belső oldalára szereltette, 
de voltak plusz példányai is, amelyeket az utazásai alkalmával 
mindig magával vitt.
Ha éppen nem volt múzsája, vagy távol volt, a képet nézve írt nagy 
meggyőző erővel. Az érzések, gondolatok benne éltek, de mert festő 
szemmel nézte a világot, szüksége volt a vizuális élményre.
Emília, az a lány, aki 20 éves korában veszítette el a látását és 
került tolókocsiba, a költő fiatalkori nagy szerelme volt.
Vallasz (Egy vak lánynak) című versében így ír:
„Lezárt szemeidben sárga napraforgók, 
Van Gogh virágai mesélik, hogy voltak.
Hiába temetik csönd-hideg koporsók, 
benned tovább élnek makacsul a holtak.”

Emília NHP hatására kezdett verseket írni. Az irodalom és 
művészetek iránti érdeklődés, a sérültek kirekesztettsége erős 
szálakkal kötötték a költőt élete végéig Emíliához.
 NHP1985-ben a téli utcán meglátott egy fiatal zenélő párt. 
Mindig vonzódott a zenészekhez, ő maga is próbált zenélget-
ni, könyves szekrénye aljába be volt szerelve egy kis billentyűs 
hangszer. Kedvenc zenéit hallgatva, a dallamot kísérve, a bal lába 
nagyujjával játszott a billentyűkön.

 A zenész pár elbűvölte a költőt, összebarátkoztak, és be-
leszeretett a gyönyörű szőke angyalba.
Évekkel később Nürnbergben, a múltba visszapillantva, az Egy 
kép rólad című versben állított emléket a szőke tüneménynek.

Nézem a tüzet, s nézlek téged, 
arra gondoltam, biztos nem érzed, 
mit érzek én.

Köröttünk minden, akár a díszlet, 
s odakint germán-holdtölte díszlett.
idilli fény.

Így látlak most már, ha felidézlek, 
ülve a padlón festői képnek, 
s ez az enyém.

Váltakozó vonzalmak után következett Júlia, aki ugyancsak mély 
nyomot hagyott NHP lelkében. Könyvterjesztőként került kapcso-
latba a költővel. Zűrzavaros családi háttere volt, elvált, egyedül 
nevelte a 14 éves fiát.
Nem riasztotta a poéta testi sérültsége, már-már testi szerelem is 
alakult közöttük, de Júlia családjában súlyos tragédia történt, nem 
bírta elviselni a csapást, öngyilkos lett.
 NHP több fájdalmas verset is írt a veszteségről. Most a November 
elsején címűt idézzük:

Megint magam vagyok, mint ahogy mindig volt...
- Tűnődöm az őszbe szédülő ég alatt. -
Lassan nem vagy csak egy sárguló gondolat, 
valami festménnyé szelídült régi folt.

Gyertyája sem ég már esti ablakodnak, 
s magukra maradtak ott kinn a sírcsokrok, 
múltunkat karolva egyedül imbolygok, 
miközben csontjaid odalent vacognak.
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A költő részére általában fájdalmasan értek véget a szerelmi 
történetek, de a fájdalom enyhülése után humorosan is tudta 
szemlélni az emlékek némelyikét:

Mari, akivel sok kellemes nyári órát töltött egy kertben beszél-
getve, férjhez ment. A költő egy Bob Dylan dalra írt szöveggel, az 
Ablak alatti nótával így reagált a változásra:

„Asszonyom, ha végképp nincsen kedve, 
eltűnhet, de tűnjön el sietve.
Olyan gyorsan azt se lássam merre, 
mert a végén még segítenék.”
...
„Nem óhajtom senkitől elszeretni.
Uránál jobb úgysem lehet senki.
Üzenetem éppen csak annyi, 
könnyes búcsú szerenád helyett:
Hogyha mégis felidézne álma, 
forduljon a másik oldalára.
Megnyugtatja hű élete párja, 
joggal nyújtva biztos életet.”

Az újdonsült férj jogtanácsos volt. A „Joggal nyújtva biztos életet.” 
sor, a férj foglalkozására utal.
A költő barátja CD-re rögzítette a dalt. Elküldték a „hűtlen” 
lánynak, aki azt írta, hogy karácsonyig nem bontja ki a csomagot, 
majd szenteste meghallgatják a dalt.
Karácsony után nem jött újabb üzenet és a poéta remekül szóra-
kozott elképzelve a meglepetést, amit a dallal okozott.
Egyéb humoros dolgok is történtek NHP-val.
Az idős gyógytornásza helyét egy fiatal égimeszelő lány foglalta 
el, aki rendszerint arasznyi hosszúságú miniszoknyában, mélyen 
kivágott blúzokban érkezett a tevékenységre. Alig végeztek pár 
gyakorlatot csörgött a lány mobilja. Lakásközvetítéssel is foglalko-
zott, az ügyfelei gyakran keresték.

Néhány hasonló óra elteltével a költő közölte, hogy nem óhajtja 
zavarni az ingatlan ügynökségi munkát, nem tart igényt tovább a 
gyógytorna órákra.
A család újabb gyógytornászt szerzett, aki megfelelt a költő ig-
ényeinek és rövid idő alatt bele is szeretett. Emese testi közelsége 
már-már szexuális élményt jelentett a poétának. Ekkor írta a 
legszebb szerelmes verseit: Amikor eljön, A tekintete, Amikor 
távozik, Csapda, Valóban?, Mint Fény, Mint Gyík, Arcod, Gyönyörű 
Éva, Messze jársz. Most, az Amikor eljön című verset idézzük:

Amikor eljön, a teljes ígéret
hitével fekszem a keze alá, 
mintha az életem megáldaná
s általa vágyam céljához érhet.

Öröktől ismerős, jó érintése
magához csendesít otthonosan;
testemhez meghitten sok köze van
s lelkemet ajánlom kéretlen érte.

Mélyen a hétköznap felszíne alatt, 
magasan bilincsem s korlátom fölé
szárnyalok, de úgy fest, az ég az Övé.
Melyikünk mennyboltja túl földhözragadt?

Szép fecskeröptének nálam a titka;
egy óra múltával földet érünk.
- Mindössze ennyi a küldetésünk(?) –
S amikor távozik, sosem néz vissza.

A Mint Gyík című vers közel húsz évig érlelődött, formálódott a 
költőben. Fiatalon írt egy gyenge változatot, amelyet nem pub-
likált.  
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Figyelte a környezetében megforduló lányokat, a vendéglőkben 
a pincérnőket, nézegette az aktfotó gyűjteményét, az egymást 
követő múzsákat, végül a gyógytornász adta meg a végső ihletet a 
vers megszületéséhez.
A Mint Gyík című versben van egy érdekes részlet:

„Araszolva sípcsontján lefelé, 
magamat fonnám a bokájára;
mutogatná felvágva vele:
„szombati ezüst” és milyen drága!”

A költő egy ezüst bokaláncot ajándékozott Emesének és boldog 
volt, hogy a lány nemcsak elfogadta, viselte is az ékszert.
A vers egészében festő-költő szemmel látott-megírt gyönyörű ero-
tikus álom.

És még egy álomszerű csoda a poéta életében...
Tunyogi Henriett, balerina mozgás kultúrája, művészete, 
nőiessége szintén nagy hatást gyakorolt a költőre.
Henriett összegyűjtötte azokat a verseket, amelyeket a férje, 
Vásáry Tamás zongoraművész írt számára különböző alkalmak-
kal. A verseket egy kis kötetben kiadatta. NHP-t kérte fel a versek 
javítására, ő segédkezett a könyvecske előkészítésében. Munká-
ját a művésznő a kötet utószavában megköszönte.
A költő szobája falán haláláig őrzött egy kisméretű, bekeretezett 
plakátot, amely Henriett egyik budapesti fellépése alkalmával 
készült.
Egy versel is tisztelgett a művésznő előtt. A verset sajnos nem 
tudjuk idézni, még nem került elő a hagyatékból.
Viki a szép, tehetséges, fiatal csellista lány sem volt közömbös a 
költő számára. Hozzá írta a Fürdesz és bort iszol című verset.

Szeretnék hab lenni körötted a kádban;
áttetsző, testetlen, illékony ölelés.
Lassan elolvadni attól, amit láttam.
- Egy fürdésnyi élet ennyiért, nem kevés.

Lennék íz a szádban, amikor bort iszol;
bíborszín érintés bársonyos nyelveden.
- A nap fáradtsága egyszerre nincs sehol, 
ha súlyát s unalmát csókommal elveszem.
Körötted - s benned - létezni szeretnék...;
rajtad kívül másnak csupán tárgyként jelen.
S mikor túl vagy rajtam, jöjjön csak a nemlét, 
de együttlétünkre tovább emlékezem...

2010-ben nehéz időszak kezdődött a költő életében. Elveszítette 
az édesanyját, gondozó és támasz nélkül maradt. Ami addig biz-
tosnak látszott az életében hirtelen eltűnt, semmivé lett. Erre az 
időszakra esett egy sok fájdalommal, csalódással átélt szerelem 
is.
Cili, aki a vonzáskörébe került, maga is inkább támaszra szorult, 
nem tudott biztonságot nyújtani a költőnek.
Szép kis négysorosok is születtek ebből a szerelemből pl.:

Szavaim nem állnak össze már versé, 
de hozzád amúgy is kevés a szó;
minden rím csupán a korlátot verné, 
s a lényeg nem lenne olvasható...
(Töredék 1)

A Töredékek között van néhány cizellált, műgonddal kifaragott 
négysoros, de hiányzik belőlük a meggyőző 
erő. Két évvel a Gyönyörű Éva keletkezése után, igazi nagy 
élmény hiányában nem volt könnyű újat mondani a szerelemről.
Meggyőzőek, már-már gyilkos erejűek azok a versek, amelyekben 
a költő a világba kiabálta a fájdalmát, elhagyatottságát. Ilyen a 
Nincsen című verse:

 Nincs kiért és nincs miért.
S, ha már nincs senkiért, 
érdemes a semmiért, 
mikor már nincs, aki ért?
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A költő kimondta a legfájdalmasabb szavakat: „mikor már nincs, 
aki ért”.

Mi lehet rosszabb egy költőnek, mint az a tény, hogy nincs aki érti?
Életét, munkáját hiábavalónak érezte, kiszolgáltatott volt, szerete-
tlen környezetben élt, csak a barátai álltak mellette.
A „végső napokra” a szerelem poétájának Isten adott még egy 
esélyt, még egy szerelmet, ebből a szerelemből született a Látod? 
című vers is.

Látod?

Számba veszem bőröd minden csillagát, 
és föltérképezem összes jeled.
Élvezve, szép lelked hogyan csillan át;
éjszakám meghitt lesz együtt veled.

Bevilágítjuk a nagy sötétséget;
fellobbantom régen éhező lángod.
Bizonyítsuk be, hogy él még az élet!
Látod a fényünket kedvesem, látod?

NHP előtt tisztelegve idézzük még egyszer a Csokonai sírján ol-
vasható sorokat:

„-- a múzsáknak szózatja, 
A sírt is megrázkódtatja
S életet fuvall belé”

            Beluk Ibolya



Misztikus szerenád
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Szerelem
Mint az ágaktól búcsúzó megnyúlt esőcseppek, 
úgy rezdülnek bennem a feléd vonzó erők, 
ahogy szürkületkor fényjelek születek
egy várost rajzolva ki a szemlélődő előtt.

Mert minden egyes csodát újra költ a holnap.
Hisz tudja, ez az érzés elavulhatatlan, 
és szeretném, ha úgy éreznél hozzád tartozónak, 
hogy sarokkőnek lássál, ha szétnézel magadban.
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Misztikus szerenád
Szeretnék Istenhez elérni benned
magammal hozva az alázatot.
Szeressél anélkül, hogy hitem elvedd, 
úgy jöjj el, mint aki föltámadott.

Szeretném azt hinni:Te vagy az élet, 
nem les ki árnyékod mögül halál.
Szeressél, s rájössz: A test igévé lett, 
fogódzót bennünk a bűn nem talál.

Szeretnék úr lenni időn és téren, 
dajkálva őrizni magamnak itt.
Szeressél, ennyi csak és majd elérem, 
s áttöröm mindkettőnk korlátait.

Szeretném fényessé tenni a választ, 
tudássá emelni sejtésedet.
Szeressél, ne legyek én, aki választ, 
hanem te ítélkezz sorsom felett.

A dal háza
Jó lenne a titkot leírni rólad, 
szavakból, ha csak a másolatod, 
valami keveset így birtokoljak, 
ha már a teljeset megtagadod.
Érteni megfejtve miért adsz többet, 
mint akinek fölizzó teste az ár, 
jól tudva, nem kötsz meg, és én se kötlek, 
s innen, és túl rajtad senki se vár.
Alakot keresett benned a lelkem, 
házat a dalnak a hajnalokon
menedékül, ahová hazamenjen
 tükörbe mélyülni hallgatagon.

Jössz-e?
Mindenki nézhet, 
s csupán én látlak.
Benned az élet
mélységes távlat.
Nincs emlék rólad 
betonból, vasból.
Ahogy a holnap, 
szívemben alszol.
Elérsz-e hozzám
föladva megad?
Vagy utad rossz tán, 
másfelé halad?
Kérdésre indít
minden új reggel, 
ha várnom nincs mit, 
hitem is vedd el.

Május
Szeretnélek együtt vinni a kereszttel
csillagos jelként, hogy ím beteljesedtem.
Nincsen már hatalma a földnek felettem, 
erős az áldás, és többé nem ereszt el.
Simulj hozzám, akár Szent Györgyhöz a páncél!
Sárkányölő lándzsa legyél a kezemben!
Legyél a királylány, akiért verekszem, 
kiben az éjszakát átvirrasztó láng él.
A csőcselék ellen hívlak erősségül.
Bújtass el, hadd legyek utolérhetetlen.
Találj meg úgy, hogy senki se keressen, 
s mindenki számára meghallgassak végül.
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Öleljél, mint a víz, amikor keresztel, 
eső gyanánt hullj rám hűsen és csendesen!
Tegyél bizonyságot, miként most én teszem!
Együtt szeretnélek hinni a kereszttel.

(! )
Tekints szét bennem szemed színével, 
falaim fesd át április-kékre!
A lehetőség előtted térdel, 
s úgy szeretnélek szeretni érte.

Zöldülj titokká május mélyén, 
rejtőztess el, mint követ a moha!
Ne vetkőztessen tovább a szégyen:
Miért nem kellek senkinek, soha.

Melegre vágyom, önts rám tüzedből, 
ébressz a vörös júniusra!
Bűneim sötét hatalma megdől, 
hozzád emel a tétova pára.

Add rám tudásod fényből szőtt ingét:
Július déli napsugár-sárga
legyek majd, amikor elmegyek innét, 
érett az édes találkozásra.

Tisztíts meg tűzzel minden salaktól, 
méltóan augusztus szín-aranyára!
Káprázat, önzés, kétség se hajszol, 
s megtérek Tebenned arannyá válva.

Hetedik mese

Félig írt meseként estem ki kezedből, 
lényegem elsikkadt toll és tinta között, 
betűim fölhasadt gerincén kiszökött, 
s a földről csak üres papírként veszed föl.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy rövid esténk.
Mosolyból fűztél hajamba virágot.
Közös titkainkra gyertyaláng vigyázott, 
mintha még sokáig cinkosok lehetnénk.

Ismételhetetlen találkozás marad:
Életem utolsó veled szőtt meséje.
Emlékeim között így nyúlok feléje, 
s tudom, ritka mívű, csodálatos darab.



Szelidíts meg

Szelídülj hozzám, ne mindig máshoz, 
hisz mindenki más könnyedén elhagy.
Áldozatod a szemükben nem nagy, 
s a beálló baj majd téged átkoz.

Szelídíts meg, hogy legyen kit félnem, 
mert Isten hozzám túlon-túl gyengéd, 
de mintha mindezt magadért tennéd, 
ha nem lát senki, hajolj le értem.

Szelídíts meg egy mozdulat által, 
és ismételjed, míg biztos leszek, 
alászállhatnak föntről az egek;
övezz tagadott, elviccelt szárnnyal.

Szelídülj hozzám, legyél a lényeg, 
a forma mélyén rejlő titok, 
a végső szó, ha magamra nyitok, 
tükör, ami a szemeddel néz meg.



Legyél 
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Legyél
Lobogjál bennem, ahogy a csend ég, 
ne légy szokatlan, váratlan vendég!
Ne hass csodának!

Legyél rám nyíló ablak tavasszal, 
fák alatt zölddel terített asztal;
siess, ha várlak!

Ne hozzál hosszan elnyúló kételyt, 
szerelmes inget, mit a bűn szétfejt, 
s átszab magának.

Vigasztalj meg sok elborult estért!
Tudd, hogy a lélek, és nem a test kért
tőled bizalmat.

Ne sejtsél szikrát, sziklát se bennem!
Nem vagyok mentsvár, megértő szellem, 
kit az ég adhat.

Itt ülök aggból, s gyermekből gyúrtan.
Félek, az álmom álmokon túl van, 
és el nem altat.

Szem és kéz

Hadd bújjak hozzád az árnyak elől, 
nekem több nem kell, mint simogatás.
Ringass, ha kétségem sétáltat le, s föl, 
mért tennél úgy, ahogy mindenki más.

Legyél a figyelő szempár a dalból, 
ki soraim között lát is, ha néz, 
az aki békét köt, s nem pedig harcol, 
ennyire sosem volt ismerős kéz.

Hol nem volt

Tárulj föl előttem, hogy megcsodáljalak, 
hisz, ez az éjszaka tetszésre szán
mindössze értem nyílt szép tárlatán.
Ne díszítsen más, mint tőlem kapott szavak.

Mámorba vezető kortyok és illatok
lánymeleg zugait adnád nekem, 
hol nem volt így otthon még senki sem, 
s hol valóságosan egyedül én vagyok.

Örömest

Amit ma érzek, holnap is legyél te, 
tegyél boldoggá, belőled élve
hozzál színeket, formát a képre, 
és úgy foglak szeretni érte, 
mint ki fest.
Hadd legyen köréd keret a szoba
megőrizve, mint senkit még soha.
Névre szólóan személyes csoda, 
míg kettőnk lelkén ide és tova
leng a test.
Mikor az időt csak szívünk méri, 
elközelíthet közénk az Égi...
Habár az élet szentivánéjnyi, 
értelmét benned át tudnám élni
örömest.
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Gyengéd

Amíg hagyod nekem
most te vagy a világ
tisztán elevenen
visszatükrözi rád
azt a belső békét
mivel bűnbe ejtesz
mintha már nem élnék
s nem köthető helyhez
egyedül ha rajtad
rejtőzködő részlet
jelzése egy gazdag
szépen ápolt rétnek
hol elheveredhetek
végső ítéletig
párnám füvek helyett
gyengéd érzéseid.

Szavak és mondatok

Nem virrasztok tovább, túl régóta várlak, 
de ha megérkezel, kelts föl jó szavakkal!
Szép értelemeként a betölthető vágynak, 
mit testem és lelkem közösen magasztal.

Túl régóta várlak ahhoz, hogy ne jöjj el, 
mert a téged sejtő, körüljáró szavak
egyszer földet érnek lassuló körökkel
alakot ölteni, mikor kimondalak.

Ahhoz, hogy ne jöjj el nem fűződik érdek
parancsolat szerű tisztes mondatokkal.
És ha felőled az ígéretek élnek, 
vajon a száz év hoz el, vagy a most azonnal?

Nem fűződik érdek hozzá, hogy rab legyél, 
csak szavak őriznek, és titkos mondatok.
Már mondtam, kegyelmem nélküled csupán fél, 
S amíg megszólítasz, mindössze alhatok.

Nem szerelemből

Visszaesőként hiszek egy lányban, 
aki még lehetnél te is akár.
Bár lassan egyre kevésbé bátran
hívom, hogy szeressen valaki már.
Nem szerelemből, annak itt vége, 
az csupa csábító andalítás.
Tisztábbat várnék vágyam fejébe.
Más kéne, valami egészen más.
Nem játék, ami sebesre karcol, 
s a haszna végül a keményeké.
Kinőttem én az árnyékbox-harcból, 
ütni már nincs kedvem senki felé.
Nem láncra fűzve, sem holtomiglan...
Néhányszor legyél velem barátságból!
Bármilyen öröm, úgyis elillan, 
nem vagyok bolond, ki többre számol.
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November elején

Megint magam vagyok, mint ahogy mindig volt...
- Tűnődöm az őszbe szédülő ég alatt. -
Lassan nem vagy, csak egy sárguló gondolat, 
valami festménnyé szédült régi folt.

Gyertyája sem ég már esti ablakodnak, 
s magukra maradnak ott kinn a sírcsokrok, 
múltunkat karolva egyedül imbolygok, 
miközben csontjaid odalent vacognak.

Egyedül Ő

Nem tudom, vagyok-e, s meddig vagy még
ebben az életben érinthető, 
vártam, és készülődsz nagyon is rég, 
s nem ketten döntjük el, egyedül Ő.

Ne félj, hogy késnék, vagy elsietnéd, 
pajzzsá nőtt kudarcunk számottevő.
Mikor tárulsz rám, és nyílok feléd, 
nem ketten döntjük el, egyedül Ő.

Ez végre nem párbaj, de párbeszéd, 
lelket és testet is melengető.
Mennyi jut belőle, s mikor elég, 
nem ketten döntjük el, egyedül Ő.

Följebbről

Tested egy magasabb lélek árnyéka, 
de, ami szádon át sétál belém, 
mámorba dönthet, és gyógyíthat néha, 
füllentve, éppen most csak az enyém.

Hanem a másik, a följebbről sugárzó, 
az hozott színt rád és körvonalat, 
tehát az Ige, a mindenki iránt jó, 
fedett föl nekem egy sóhaj alatt.

Pitypang

Őrizz meg engem tekinteteddel;
Ne sóhajts felém, ne hűsíts széllel.
Vágyad, hogy érints, végleg temesd el;
mindössze csupán lelkeddel érj el.
Meg ne ölelj, mert azzal megölnél, 
kiszökne üres titkom a gömbből.
Nem menthetsz meg, ha szeretni jöttél, 
- magányom bentről bárhogy dörömböl...
   
    



  

Lányok
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Faragott kép

Szavakból csináltam faragott képet, 
s beleszerettem, mert nem volt másba.
Most bűnöm fölmérve a szégyen éget
báb-üres voltát naponta látva.
Ím kontár varázslót hirdet a művem, 
nem tudtam életet hazudni a testre, 
hűtlen se lehetek hozzá, de hű sem, 
ha árnyat fektetek ágyamba este.
Nem öltött lelket, hogy több legyen nálam, 
ahogy a szerelem magától felnő.
Nem akart lenni, hogy létét vigyázzam.
Eltűnt, mint fák közé bújik az erdő.

Akt arckép után

Már csaknem húsz éve élek veled.
Egyetlen ismerős sziget az arcod, 
bár összes titkait bezárva tartod, 
és mégis, nap mint nap elém teszed.

Senki más nincs hozzám ilyen közel.
Élsz, mint a csend mélyén húzódó dal, 
mely meg sem születik, így meg sem hal, 
kiszámíthatatlan, mikor jön el.

Utazom esti-kék szemed színén
elragadtatottan, érzésem után.
Egyre több leszel, mint csak portré csupán, 
egyedüllétemből támadt szirén.

Néha, már úgy tűnik, érintelek.
Lassanként, akár egy élő alak, 
testeddé lesznek a rád írt szavak, 
s bújtatnak bársonyos, intim helyek.

Tükröm

Ittjártad még csendben átlengi szobámat;
emlékező bőröm őrzi érintésed.
Jó volna sűrűbben viszontlátnom téged, 
bár a jövőnk túl sok reménnyel nem álltat.

Tudod, gyorsan hűl a tőled kapott meleg, 
ahogy kihajtanak belőle a dalok, 
egyre élesebben újra magam vagyok, 
s délutánom tükre kéken beleremeg.

Valóban?

Valóban te volnál, “AKI”-re vártam, 
vagy csupán rászed az elveszett türelem?
Megmaradt vágyamat játszva ki ellenem, 
röptet, hogy rájöjjek, sosem volt szárnyam.

Valóban te lennél az, aki szeret, 
s meglát a hozzám nőtt álarcok mögött?
Eloszlatva sóvárgást, kételyt és ködöt
kínálva öl-meleg, jó búvóhelyet.

Volnál-e valóban nekem szánt modell, 
kibontakozva sok eltűrt év alól
- ahol hit képében magányom dalol -
a végső “ LÁNY “, aki elsőnek jön el. 
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Úgy

Nem vágynék árnyék után éjjel, 
hogyha eldajkálnál, ha nagy a sötétség, 
s tudnád, nem a kéj szól, ha kérném: Ölelj még!
- Tested függönyét értem húzva széjjel.

Ha elmész, nem hitem, de világom inog.
Követlek míg tudlak, tágra nyílt szemekkel.
Érzésem, hogy szeretsz, soha sem ereszt el, 
mégis; ha nem vagy itt, átölelni ki fog?

Fürdesz és bort iszol

Szeretnék hab lenni körötted a kádban;
áttetsző, testetlen, illékony ölelés.
Lassan elolvadni attól, amit láttam.
- Egy fürdésnyi élet ennyiért, nem kevés.

Lennék íz a szádban, amikor bort iszol;
bíborszín érintés bársonyos nyelveden.
- A nap fáradtsága egyszerre nincs sehol, 
ha súlyát s unalmát csókommal elveszem.

Körötted – s benned – létezni szeretnék...;
rajtad kívül másnak csupán tárgyként jelen.
S mikor túl vagy rajtam, jöjjön csak a nemlét, 
de együttlétünkre tovább emlékezem...
(2007.4.4.)

Lányok

Csendes művészet volt élni nélkületek, 
s őszintén csak versben beszélni rólatok.
Papíron élni ki minden hevületet, 
kivárni veletek eljövő holnapot.

Kitartóan várni bennetek magamat, 
belőletek tudni meg ki vagyok voltaképp.
Csókotok békából emberré felavat, 
s előbukkanok, mint átpingált régi kép.

Tűzre vethető és pár perc alatt elég, 
de a kihűlt hamu már senkit sem melegít.
Tünékeny melege ennyire volt elég
művészetnek csupán, s nem lehetett élet.
(posztumusz)

Boszorkány

Nézem a nőt amint naponként változik, 
ígéreténél is többet mutat, 
semmiből hazudva életre kincseit, 
s kofaként kínálja varázsukat.
Keresi bennem a simulás pontját, 
ügyesen forgatva hangulatom, 
s ha már mennyei biztatást sem lát
álmom szegi, s nem alhatom.
Egyetlen pajzsom van: Várni, hogy vénül, 
s az idő beszántja arcán a bájt.
Megromlott tokjából kiperdül végül
amire vágynom annyira fájt.
(posztumusz)
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Mint Fényt
Szeretnék hajnali fény lenni arcán, 
testetlen csókoló simogatás;
függönyök - szűrte virradat - halvány, 
amire eszmélni egészen más...

Egy hosszú mondatból állna a sétám, 
- csak kevés kötőszó és fölös rag.
Egyetlen “alany” se utaljon énrám, 
csupán a csoda, hogy milyen nagy.

Szelíd ecsettel húzva vonalból
teremne első igém homlokán, 
ahogy a vágy álomittasan rajzol
és kibetűzve is csupa talány.

Rebbenő szemhéján még csöppnyi éjjel
indulna útjára egy újabb sor, 
- nem lesne mögüle fürkésző kétely;
jön-e még szép reggel valamikor.

Kandi tekintettel, gyöngéd ujjakkal
orrának kis, egyenes vonalán
figyelném, szavaimból ha marasztal;
lelkére mennyit vesz, mit von a „LÁNY”?

Mosolyán gyöngyöző, sok kisegérfog, 
fehéren villan és velem örül;
bánat és fagy sincsen, ami el nem fogy;
ígéri minden jel ajka körül.

Ponttal fejezném be gömbölyű állán, 
ha Róla bármi is kimondható, 
- de csupán festett kép, faragott bálvány -, 
nézni és látni kell, nincsen “Rá” szó.

Mint Gyík

Szeretném bejárni otthonosan, 
testének minden kis rejtekhelyét
- mint gyík -, ha fázik, vagy melege van -, 
kényelmes fészek után nézve szét.
Lapulnék fektében, füle mögött.
Átsurrannék kecses nyaka alatt.
Élvezném, hogy még fel nem öltözött
s kedvemért, egyedül ágyban maradt.
Ámulnék s tátanám szemem és szám, 
előbújva puha hónaljából:
vállán a kaptatót fölvállalnám, 
belátva, ilyen táj nincsen máshol.
Elnyúlnék mellének meleg halmán, 
bimbóján pihenne pici fejem, 
- az élet zsivaját meg sem hallván, 
egy világ álmodna ottan velem -.
Sétálnék, hajnalban hűvös hasán, 
harmatot innék köldökéből.
(Beteges mindez és bűnös talán, 
- egy szava, mosolya oldozna föl.)
Elverni unszoló éhségemet, 
megrágnám szemérme finom füvét, 
tetszhalott módjára, amíg lehet
hagynám, hogy dajkál, hogy ringat a rét.
Beszívnám földjének langyos szagát, 
szelíden felborzolnám a gyepet;
úgy tűnne, minden szál mámort ad át, 
suttogva vallja be, hogyan szeret.
A tovább csábító barangolás
vezetne bal combján térde felé, 
jól tudva, kalandom milyen csodás
és nincs helyettem, ki megtehetné.
Elmerengenék a térdkalácsán, 
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mennyire gömbölyded formája van;
- “amit “ a teremtő tetszésre szán, 
meg lehet szeretni halálosan-.

Araszolva sípcsontján lefelé, 
magamat fonnám a bokájára;
mutogathatná felvágva vele:
“ szombati ezüst “ és milyen drága!
Kicsit elidőznék a lábfején, 
- sok ember feje sincs ilyen okos -, 
egy villanásnyit talpa közepén, 
nem várva, míg fölkel s agyontapos.

II.

Megsejtve legbensőbb gondolatom, 
nagyot nyújtózkodna hasra fekve, 
“engedélyezné”, hogy folytathatom;
mert kedvem keresni tartja kedve.
Megolvasnám jobbik lábujjait:
pont ugyanannyi - e, ahány a bal?
- Hiszen a szépség az úgy is tanít, 
ha nem száll szembe a szabályossal. -
És csámpáznék tovább kirándulva, 
bársonyos talpának lejtőjén föl, 
mintha egész üdvöm azon múlna
s nem nyugodhatnék a sejtelemtől.
Kerek sarkáról sem lecsusszanva
meglovagolnám az achillesét;
cirógatnám, amíg elszunnyadna...
- Zsongana az élet fölötti Lét.-
Déli fény üdvözölne vádliján, 
- harangszó, bordal meg lakodalom-, 
fülelnék, akár egy vén indián..;
- bárhogy is, utamat föl nem adom-.
Legapróbb részlete is megkapó;

- méláznék térde szelíd hajlatán -
vászon és ecset, hol kevés a szó, 
vagy fotó mondaná el igazán, ...
Jobb combján delelnék jót napozva
- bőréről betűzné mesém a nyár-, 
kettőnkre nyugalom záporozna, 
amilyen egyebütt sehol sincs már.
Feneke bájos dombja között
hosszasan játszanék élő hidat, 
kémlelvén odalenn az Ördögöt, ...
- de angyalt találna, bárki kutat-.
Gyönyörű csípőjén s derekán túl, 
gerince mutatná az útirányt.
-Nem téved el, aki arra indul, 
megértést remélve maga iránt.-
A lapockával őrzött mezőn
izgató gondolat csigázna fel:
Lágyan és örökre érinthetőn
belesimulnék, mint tetovált jel.
Elérve ismerős, selymes nyakát, 
tele a látottak élményével.
Szeretet, hála és vágy járna át, 
hajába merülve nyugodnék el.

 
    



 

Modellre várva
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Festek

Néha már szavam ecsetté váltan
formázza, festi, amire vágyom.
Élővé válik, ami csak álom, 
átélhetővé, mint íz a számban.

Akár egy üres nyári hétvége, 
telítve fénnyel, s mögötte semmi;
jó lenne örök birtokká tenni
mindent feladva és félretéve.

Ölelhető törékeny látszat, 
mégse kövessék büntető hétfők, 
de csendes esték, jók és megértők, 
ahol az éber álmokat láthat.

Csöndtől a csendig

Kezdetben kiürült szombatok jöttek, 
s beszélni kellett a hallgatás ellen.
Nem tudni, bújt-e már mögéje szellem, 
testből, vagy lélekből támadt az ötlet.

Akkor még nem adtam senkinek tovább, 
magyarázatba csak azután fogtam:
Hová is készülök eljutni, honnan.
Mindennap megtalált, s hívott a csodád.

Betűk és szavak és mondatok felett, 
akár az érintés, úgy értél hozzám, 
Időtlen függtél a pillanat hosszán, 
rád vártak bennem a lakatlan helyek.

Azóta tanítod, s tanulom titkát
egyedüllétemben örökös ketten:
Hogyan lesz legtisztább hangsúlyod bennem, 
váratlan zörejek hiába tiltják.

Eljön majd – aki ért ebből a csendből - 
alig-írt festetlen mosollyal némán, 
végtelen április kékjével néz rám.
Szentgyörgyös páncélom földre hull, s eltör.

A „régi instrumentum” dala
Megtalállak-e téged
életem egyszeri hosszán, 
vagy a kétség mégse téved, 
senkinek nincs keze hozzám?
Megsejtve bennem a hangot
előkeresed egy dalban, 
mit a világ sose hallott, 
magadnak pengetve halkan.
Nyári estén magány ellen
bélelni a sötét szobát
hű társat találva bennem
karod szeretettel fog át.
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Szentivánéj

Süt rólad Szent Iván ünnepének fénye, 
ahogy az elmúlt nap kilopódzik gyáván, 
s egy testté simulunk össze közös párnán
zavartalanságunk semmitől se féltve.
Lelkemből futja be lelked a pára, 
tíz ujjam megteszi, amit bőröd áhít, 
rád rajzolja vágyam hieroglifáit
egyetlen hajlatod sem hagyva magára.
Éjszakánk a hajnal álommá fényezi, 
szívom ölelésed ózon lehelletét, 
dajkálsz megmaradunk sosem bomolva szét.
Duettünk egekig érően éteri.

Mámor

Minden száll elveszett illúzióm
visz egyre lejjebb, a felszín alá.
Életem rábólint jóváhagyóan, 
s nincs, ki a miértet megmondaná.
Csak megyek valami esős úton, 
alattam egy szombat kövezete, 
tavasz, vagy ősz lehet, nem is tudom, 
szürke a világ és vak- fekete.
A mámor kitartva velem marad, 
a tócsák alól is visz fölfele, 
véletlen – mosolyból rám hullt darab, 
s illetéktelenül élek vele.
Így kapva könnyebb és kisebb a seb, 
fájdalma csupán a test bánata, 
folyik az élet, de mástól ered;
mindössze szétnézni térek haza.

Esőben gyertyával

Hol lehetsz mégis, ha nemcsak bennem?
Miért váratsz, miért hagysz őrültté lennem?
Hol van a határ, míg játék mindez, 
meddig ad lángot, erőt hithez?
  Sötétlő éjjel.

Hosszú esőben őrzöm a gyertyát
egy szeglet mélyén, s nincs, aki meglát.
Hiába féltem utolsó tüzem, 
kabátom alól csak nekem üzen, 
 céltalan ég el?

Modellre várva

Meggyőző eséllyel adom a különcöt
úgy, mintha végül is nem volna kényszer, 
hogy célom perverz és kérésem ütődött.
Végig se hallgatja senki sem kétszer.

Várom a lányt, aki eljönne modellnek
látványt és érintést kínálva nekem.
Festéket s vásznat is belőle teremtsek, 
használva ecsetként a szám és szemem.

Ne váljon sértetté benne az önérzet, 
mellém szegődni egy éjen át társul.
A szellem fölemel, míg a vér megéget
- lehet bár szent a kéj, mely hozzá társul.



Engedje át magát kalandos jókedvvel
gátlás és vágyak nélkül ajándékképpen.
Romlatlan játékunk egekig nőjön fel, 
s bennem az akt róla örökre éljen.

Teljességed

Ne öltözz előlem hétköznapokba, 
füstlélegzetű, varjúszínű télbe.
Nem lehetsz önmagad lakatlan odva, 
hová a május sohse tér be.

Még megcsodálható házad, a szépség, 
még misztérium, még élő dal, 
világíts át vele, míg benne fény ég, 
míg ki nem alszik, és meg nem hal.

Miért is tiltanál el szavaidtól, 
aktod beszéde rejtett szöveg, 
nászra nász felelhet, de amit titkol, 
csak lélek által fejthető meg.

Végül is mit tudnék ígérni érte, 
egyetlen kincsem látványod titka, 
félig írt verseim teljessé téve
beteljesülni hozzám jöjj vissza.
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Rajzolat a kövön

Hosszú estéimre hagyj magadról jelet, 
maradj múlhatatlan rajzolat a kövön.
Emlék, hogy máshoz így nem volt, s nem lesz közöm, 
kiért elsimulnak bennem árkok, s hegyek.

Legyél az egyetlen beváltott ígéret
ezen az utolsó, még védhető helyen, 
ahol teljesülhet, hogy teljesülj velem
szép jutalmaként a kényszernek, hogy élek.

Add meg értelmét, hogy érdemes volt várnom, 
poharamba ízét az utolsó kortynak, 
azt a szomjúságot, mit csak mámor oldhat, 
s ha józan maradnál, hát az Isten áldjon!



56 57

Egy kép rólad

Néztem a tüzet, s néztelek téged, 
arra gondoltam, biztos nem érzed, 
mit érzek én.
Köröttünk minden, akár a díszlet, 
s odakint germán-holdtölte díszlett, 
idilli fény.
Így látlak most már, ha felidézlek, 
ülve a padlón festői képnek, 
s ez az enyém.

Csak a nincs

Nem tudom, élsz-e, de hiányod ismerem.
Ahogyan a fogságban született állatok
sejtik, hogy életük idegen állapot, 
s érzésük bélyege átviszket mindenen.

Mint kitört-üvegű, védtelen ablakon
a szoba melege elhagyja fekhelyét, 
s esti sötétségben a faggyal félrelép, 
eltűntél, akár egy sosem volt alkalom.

Hangszerek álmában rejtett zenedarab
könnyű dallamív a lecsukott zongorán.
Szó, ami meghalna, hogyha kimondanám, 
csak a NINCSEN, jelöli s mégis felém halad.

Lakatlanul

Nincs eső, ami megtisztít engem.
Napfény se nyílik továbbvezetni, 
s nem dajkál holdfény, hiába fázom, 
világtalanul mély kút az álmom.
Oldalán vaskos, éles kövek.
Ki rendelt végül ilyenné lennem, 
hogy alattam és fölöttem semmi?
Jónak és rossznak sarkig kitárva, 
se kulcs, se lakat, se őr a házra.
Akárki közelít, mind bejöhet.
Lelkemre test még nem tett pecsétet, 
testemben nem járt még senki lelke, 
senki se látta úgy, rám találva, 
mintha tükörből nézne magára, 
vagy eggyé forrna össze két fél.
Lakatlanságom horzsol és éget
kongó huzattal színültig telve.
Valakit várok, aki betöltsön.
Legyen, ha több nem, baráti kölcsön, 
másnapra emlék, álomfehér.

  



Gyönyörű Éva



Jelen van
(Korniss Dezső: Angyal )

Mindenki fölött őrködik valaki.
Őt keresem hosszú évtizedek óta.
Legtöbb mondatomban ő öltözik szóba, 
az értelem lángját életben tartani.

Rejtőzik előlem, de érzem, jelen van, 
éjt nappallá téve, fáradhatatlanul;
tanít, ha tanulok, s ha elvétem, okul...
Ha ablak nyílik rá, legfeljebb álmomban.

Ő lopódzik minden ismerős arc mögé;
legyenek számomra mégis vonásai.
Kedves zenéimben őt hallom játszani;
vers, ha van jó versem, az is csak az övé.

Kezedben
 ( 2004 )     

Nem vágytál rá, és soha se kérted, 
negyvennyolc éve haldoklom érted.
Harminchat éve kereslek téged, 
- tán át nem érzed, és meg sem érted.

Harminchat éve indultam útnak, 
mint akik mindent, mindenről tudnak;
de a szerencse és a hit túl vak...
- akit feldúlnak, szolgál az Úrnak.

Ne hagyj magamra, fogadj el engem.
Nem nyugszom meg már, csupán öledben.
Ne küldj magamba, világgá mennem.
Tied a lelkem, - kezem kezedben.

Amikor eljön
Amikor eljön, a teljes ígéret
hitével fekszem a keze alá, 
mintha az életem megáldana
s általa vágyam a céljához érhet.

Öröktől ismerős, jó érintése
magához csendesít otthonosan;
testemhez meghitten sok köze van
s lelkemet ajánlom kéretlen érte.

Mélyen a hétköznap felszíne alatt, 
magasan bilincsem s korlátom fölé
szárnyalok, de úgy fest, az ég az Övé.
- Melyikünk mennyboltja túl földhözragadt?

Szép fecskeröptének nálam a titka;
egy óra múltával földet érünk.
- Mindössze ennyi a küldetésünk (?) -
S amikor távozik, sosem néz vissza.



Ha egyszer
… igen, ha egyszer úgy ölelne át, 
ne legyen csak a pillanat műve;
nem visszafogva s őrizve magát, 
hanem szabadon alámerülve...
Igen, ha egyszer úgy ölelne át.

...igen, ha egyszer úgy ölelne át, 
vállalna válla áttetsző bőre...
hagyná beszívnom nyári illatát.
- Éjjel is napfényt innék belőle.-
Igen, ha egyszer úgy ölelne át.

...igen, ha egyszer úgy ölelne át, 
fejem a saját testévé téve, 
lekottázhatnám szívének dalát.
Meg az Isten se büntetne érte.
Igen, ha egyszer úgy ölelne át.

...igen, ha egyszer úgy ölelne át, 
szelíden, fogna két karja közre, 
elsimítva a vágy mozdulatát, 
- illúziómat sem összetörve...
Igen, ha egyszer úgy ölelne át.

...igen, ha egyszer úgy ölelne át, 
megmaradhasson a későőszre;
míg tél fedi el mindkettőnk nyomát.
- Őt látom bennem tekintve körbe, 
mert nincsen más, ki így ölelne át.

Amikor távozik
Amikor távozik, sosem néz vissza, 
hiába követi tekintetem.
Árnyékként vetülök vissza szobámba, 
kettesben maradok megint velem.

Marad a megszokott kérdések köre, 
körülkerítve az életemet:
Akiért indultam, hol késik, jön-e, 
vagy ez a feladvány el is temet?

Száz éve ébredek úgy; bárcsak lenne...;
jönne a Lány, kiben szót kap szavam.
- Akiről tudom jól, nincs más helyette, 
nélküle nem vagyok saját magam.

- Megtalált, - s nem eszmél bennem magára?
Nem veszi észre, milyen silány, 
ócska és közhelyes, fals kényszerpálya, 
amin jár nélkülem, s hol a hiány?

Úgy

Úgy szeret, ahogy egy járókelőt, 
napfényes, törvényes, szép délelőtt.
Kedvemért öltözik csak alig fel.
- Csiklandozza, hogy az utca figyel. -
Nincs kockázat, hisz az utca figyel...

Úgy szeret, akár egy kisgyermeket, 
akitől ”sebet kapni „nem lehet;
aki nem ítélet és nem ítél, 
akit a bíróság el sem ítél.
- Megteszi úgyis az utolsó tél. -
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Úgy szeretem, mint a napot a nyár, 
akkor az óra se időre jár.
Amikor éjjel is sok egy szál ing, 
s álmunk a szentiván hajnalán ring.
- Bár lennék szép testén hűs fátyoling.-

Úgy szeretem, mint egy korty jó italt;
mámora ellazít s ölében tart.
- Fűtött szobám mélyén bimbózó ág, 
rajta pár biztató virág.
- Megmenekíthető a világ.
   2005.10. 24.
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Gyönyörű Éva
(Korniss Dezső: Barbár Vénusz)

...így pingáltalak fel vágyaim falára, 
s bevilágítottad barlangomat.
Nem sejtve, szerelem lesz majd az ára, 
- elgázol, akár egy expresszvonat.

Százezer év óta emlékszem rád;
várlak te állandó, gyönyörű Éva!
A tényt, hogy ismerlek, mért tagadnád, 
ha más mellett élsz, és rejtőzöl néha.

Bőrödön csókjaim fekete hege;
kimond és óv a szám: tizenhárom.
Mintha ma lett volna, vagy néhány hete, 
jöttöd átélem, s újra látom.

A teremtményem, de istennőm vagy.
Hatalmad rajtam a legnagyobb erő.
Tüzelj, és bátoríts, el sose hagyj, 
nőj bennem, ahogy szenvedély, ha nő!
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Messze jársz
(Korniss Dezső: Kompozíció)

Az arcod már eltűnt; foltokra esett szét.
Ha emlékezni rád, s rajzolni szeretnék, 
idegen lesz a sík megbicsaklik a toll, 
s agyam papírlapján sem talállak sehol.
Elszakadt az eddig hozzád vezető szál.
Élsz, de ez a viszony bántóbb, mint a halál;
tudom nem régen múlt, mikor ismertelek, 
- bámulom a bennem üressé vált helyet.
Ahogy minden éjjel magamra maradok, 
figyelem e rólad összerótt alakot
- messze jársz mögötte, mégis nagyon közel -;
nem néz vissza, ha megy, kísértetként jön el.
Ébressz fel kezdettől ismerős kezeddel, 
térdeplő értelmem rontását te vedd el!
Lerajzolnám újra – mások is szeressék;
nem igaz, hogy arcod részekre esett szét!

Kétfelé
Két fecskék ülünk a leszállóág(y)on.
- Gubbaszthat szép csendben harcolva velem, 
percenként tudatva, hogy törvénytelen...-
Lassanként ősz lesz már és újra fázom.

Halkan is megértem, lejár az időm.
- Kétfelé szállunk el kétféle szárnyon. -
Majd mindig eszembe idézem, midőn
arra riadnék föl, repülni vágyom.

Ha itt hagy, nem nézek újabb nyár után
délelőttök nélkül, magamban, alszom.
Ősz lesz és korai szürkület csupán.
Emléke marad a tél ellen pajzsom.

- Az érdekességem lehullott rólam;
fekszem a fölégett utolsó táblán, 
minthogyha fentről a havazást várnám, 
de azt sem látom jól, hogy az ég hol van.

Gyáva vers
Bele fogódznék jó szavaidba,  
ha még egy csöppnyit bíznék magamban,  
s nem volna mindez halálos hinta: 
Ha nem kívánom, miért akartam?
Ott várakozol szélesre tárva,  
csupán be kéne vallanom: Élek. 
De vaspáncélként őriz az álca,  
résein nem fér ki, csak a lélek.
Nem tudok mást, mint rímekbe ölni 
rád csavarodó gondolatomat,  
s bár érintése nem éppen földi,  
megnéz és éjjel körülsimogat.
Itt tőlem többet nem lehet várni,  
minden más bátor-butaság volna. 
Ki gyáván okos, érheti bármi,  
s ha “költő”, akkor verset ír róla.
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Szavakban

Mindössze szavakban szeretkezem,  
ennyit nyújt nekem e jutányos élet; 
kéretlen erkölcsöt és tisztességet; 
csak ezért nem vesztem el a fejem.

Ezért hát nem vesztem el a fejem,  
s érzéki utakra senki sem csábít,  
kijárni együtt a test iskoláit; 
én ezt is ajándékszámba veszem.

És azt is ajándékszámba veszem,  
mikor rám valaki lélekkel tekint,  
azután gyorsan a párjára megint; 
belátva, miért is nem kezd velem.

Bevallva, miért nem kezd ki velem; 
mindegy, hogy három év, egy hónap, két hét,  
látni a szeretet elejét s végét; 
megértem, pontosan hol a helyem.

Pontosan megértve, hol a helyem 
- bár vágyam lényege el sosem veszett -; 
képekben élek a valóság helyett,  
s egyedül, szavakban szeretkezem.



Elröppenek
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Ádvent
Akkor légy velem, amikor más nem;
mikor egyedül ülök a csenden;
mikor szobára hívom az Istent, 
mert túl nagy már a sötétség itt lent.

Elfoglalt az Úr, nem jut el hozzám, 
messziről néz csak egy élet hosszán;
legyél helyette mennyből az angyal;
ne tűzzel jöjj, de ölelő karral.
(2008.12.20.)

Ha
Ha nincs utánam benned csak bűntudat, 
S uralja szíved a féltés és félelem;
lassan elhiszem én is, hogy vétkezem, 
ha vágyam vágyadban üdvösséget kutat.

Ha tévút csupán, miért indított meg?
miért mutattad meg hogyan ölel karod?
Éld át szabadon, hogy önmagad adod;
ha hiszel, nem seb lesz belőle s újabb heg.

Ha szót keresnék rá, azt írnám, szerelem, 
- bár a nagy szavakat nehezen vállalom...
De ha rád gondolok, enyhül a fájdalom, 
mert egyszer, délután együtt voltál velem...
(2oo9.III.5.)

A szivárvány napja
Szeretnék enyhülést, gyógyulást hozni rád;
csókokkal kötözni lelked minden sebét;
boldogságom fényét benned árasztva szét, 
mert utam végül is elhozott hozzád.

Semmivé bájolnám akárhány kételyed
egy életre szóló egyetlen délután;
s ha járna még öröm, te lennél, Te csupán;
a Lényeg álmában egyesülve veled.

Fogadj el, és áldj meg sorsom olajága;
ölelj virággá, tegyél önmagaddá;
ha hittel szeretnéd, Isten sem tagadná, 
tudja rég hajózom kikötőre várva.
(2009, 3.1.)

Áldott öböl
Álommá tetted az életemet;
életté varázsoltad az álmom, 
lélekben ne kelljen egyedül járom, 
mert testem testedben talált teret...

Napfényes szép öböl, jó kikötő;
így vártam rád, mint egy tépett hajóra.
Áldott az Isten, és boldog az óra;
értem vagy általa csodatevő.

Kergetősdit játszik lélegzetünk;
otthonos vendég lett nyelved a számban, 
két kezed kényeztet, s fölfedez bátran.
Szeret az Ég is, ha szeretkezünk.
(2009.3.14.)
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Csendben
Szeretnék a csended lenni, 
mikor nincs melletted senki;
- amikor csak Isten figyel-
hogy legyél még valakivel...
Nem elvonni szeretnélek, 
hanem ahogy a Szentlélek;
mindig együtt lenni hárman, 
a Világnak világában...
(2009.3.17.)

Elröppenek
Mikor elhagysz, füst lesz korom és némaság, 
minden elég, ami rosszat hoz néha rád...
idelent ég minden, de odafent lángol;
elmenekülnek az angyalok a várból.

Feketedik a rom, pernye száll a széllel, 
úgy röppenek vele, hogy már sose érj el.
Varjúszárnyon szállok, nem leszek már bagoly;
értelmét sem fogom látni, hogy átkarolj...

Biztatlak majd, mikor másnak adod magad, 
ha mellette leszel, legyél végre szabad;
tótágast áll a jel, mit lelkemben hordok;
felejtsd el hajlékát, ezt a vénhedt roncsot!
2009.V. 6

Dal neked
Hajad sátrába menekülök innen
- mikor fölbosszant, vagy elszomorít minden-, 
rám borul illatos, könnyű, sötét fátyla;
úti- köpeny tested mennyországát járva.
Elidőzöm minden ékes fordulatnál, 
lelked kísér, mintha az árnyékom volnál.
Lámpásom két szemed varázslatos fénye;
bátran elszegődhet csillagnak az égre.
(2009.6.4.)

Aki már nem szeret
Ő, akit szerettem, s aki már nem szeret,  
elromlott, akár a rossz óraszerkezet: 
az elem merült le, vagy rugója tört el? 
– Mintha vitáznék egy sok-számjegyű törttel. 
 
Amint lebontottam, épített új falat,  
betéglázta magát szinte pár nap alatt. 
Újra szabad vagyok, ám enyém a börtön; 
egyedüllétemet életfogytig töltöm.
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Igazságom
Szombaton születtem, apácát szerettem,  
az Isten szeresse holnaptól helyettem! 
 
Négy gyerek után is Jézus menyasszonya,  
aki szívét felém már nem nyitja soha. 
 
Itt fekszem hitem dőlt kápolnája alatt,  
kaparva és rúgva a rám omlott falat. 
 
Huszonnégy kőmíves sem lesz elég hozzá,  
aki ezt a romlást egyszer helyrehozná. 
 
Nincs kit befalaznom nélküle, magamért. 
Így jár, ki másoknak, magából maga mért. 
 
Soha nem állva be szabott mérték alá,  
igazságom sem jön, aki kimondaná…

     



Veréblány
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Érted?
Megmentesz attól, ki nem értett engem;
ki nem értette, érte kell lennem...
Vagy sejtette, hogy érted vagyok, 
s veled jönnek a végső napok?
( 20012.3.6)

Vágylak
Beléd villámlok, mint fény a fába;
s arra gondolok, lehetne, hátha;
átölelnél egy fényes napon, 
s szeretnénk egymást nagyon- nagyon.

Úgy szeretnélek, ahogy vagy.
Nincs más reményem kicsi, se nagy...
Csak arra vágyom, legyél velem, 
még utoljára én kedvesem.
(2012.3.6)

Hátha
Te szép vagy Drágám, én pedig csúnya
Te kifinomult, és én meg durva.
Három kereszt áll a Golgotán;
Melyik az enyém, tudod talán?
A középsőhöz nincs jogom;
nem támadok föl harmadnapon.
Lator sem vagyok, de vétkezem.
Ölelni s ölni sincs jó kezem.
Azt sem tudom, hogy mi van még hátra, 
de boldog leszek, ha eljössz – hátha...
(2012.3.11)

Veréblány
Sétálgass rajtam avatott kézzel, 
és suttogd nekem, akkor mit érzel, 
ha torz testemen találsz egy helyet, 
amit még éppen szeretni lehet.
Lágyan cirógasd elárvult herém:
odaadóan legyél az enyém, 
Kényeztesd kézzel férfiasságom, 
mióta élek, utánad vágyom, 
mert nem véletlenül szerettem beléd, 
te távol élő, tündéri veréb.
(2012.3.26.)

Járj be!
Kívánom minden porcikádat, 
s azt, hogy ne légy már csupán álom;
érezni, amit tested átad, 
míg lelked felém végleg kitárom.
Azt kívánom, hogy bejárj engem, 
mint új lakó egy rég lezárt termet.
Segíts egy percre elfelednem
minden rossz órát, mely magányt teremtett.
(2012.3.29.)

Vátán
Hajad illatától otthonos még párnám, 
és hiszem, nemcsak voltál, leszel még velem, 
túl a nekem adott földi ígéreten;
s én kitartok érted, mint őrszem a vártán.
(2012.4. 29)
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Távoli társam
Te vagy nekem a feltámadás;
halálon túli halálos élet;
a gyönyör, amit ember elérhet, 
s nyomodba nem jön már senki más.

Távoli társam, jó szeretőm, 
kiért megérte „túlélnem” kicsit;
váratlan ablak, mit Isten kinyit, 
legyen még szépre időm s erőm.
(2012.5.15)

Mindenki után
Az utolsó lány vagy, kit Szent György küldött, 
hogy első legyél mindenki után, 
és elhoztad a már nem remélt üdvöt, 
semmit se kérve, csak adva csupán.

Az a lány vagy, aki lelkével szolgál, 
szép testét adva át a lelkemért;
jó menedékemül bársonyos oltár, 
áldozat értem, mit a lelke mért.
(2012.6.12)

Szent György Lánya
Légy üdvözölve Szent György szép lánya, 
kivel először nem vagyok árva;
mert voltam család s szerető mellett.
- Nem kellettem, és senki se kellett...

Most, hogy már szeretsz, tudom ki vagyok;
álmaim tőled és benned nagyok.
Úgy fogadtál el, ahogyan senki
- árnyékok nélkül – s jó veled lenni.
(2012.6.12.)

Teljes fényben
Hosszú éjeken át vártam rád Kocsárdon.
Te is ott vártál, de nem láttam a ködben;
hatszáz kilométer lépésnyire tőlem, 
s nem láttad, hogy én is azt a páncélt hordom.
Két egyforma láncing sajgott a testünkön, 
fagyos magányból és forró vágyból szőtten
- a vonat is késett, amin érted jöttem -
esély sem látszott, hogy megírom, s elküldöm.
Minden zárva volt, hát nem sürgönyözhettem, 
ám egy régi fohász forgott az agyamban:
ha nem üzenhetek a tied megkapjam, 
s mielőtt késő lesz találkozzunk ketten.
Lassan felszállt a köd, kikékült felettünk.
Észre vettük egymást, teljes fényben látlak;
amíg élsz, őrizlek, s őrzöl a világnak.
S elhisszük, hogy minden kínunkat feledtük.
(2012.6.13)
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Ajándék vagy
Istentisztelet, ha szeretkezel velem, 
s hazudik az a pap, ki azt mondja vétkezem;
mert fentről elküldött ajándék, vagy nekem, 
amit nem cáfolhat szűk földi értelem.
(2012.6.17.)
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Misztérium

Az öröm virágzik versé hallgatásod nyomán;
kopott mankójú szavaim tovább nem hadarva.
Lényeg, ami senkinek nem látható igazán, 
s amit sosem múlhat felül földiek hatalma.
Megfejtetlen hidat verve közted és közöttem, 
ezer múltunk üzenetét hordozzák magukban
a világról, amit köréd csókokból kötöttem.
Különös jegyesség veled, s már elmúlhatatlan.
Ahol látás váltja le a köznapi optikát;
időn és falakon túl kísérve lépteid, 
gondolatod útját amint érzéssé bomlik át, 
alászállok lelkedben a legmélyebb helyekig.
Ekképp tükröződve vissza kilométerekről, 
akár, asztal mellől, vagy az utca kövezetén.
Tested eltitkolhatatlan varázsát fogva föl, 
s életed rejtett kódjait sugározva felém.

(2012.9.11. - két hónappal a halála előtt.)

Egy csepp könnyért

Beléd rejtőzöm a hétköznapok elől, 
ahogy fái közé menekül az erdő.
Mielőtt életem minden reményt megöl, 
hadd legyen kettősünk örök csodatermő.

Lettél a lány, akit régen elképzeltem, 
kiért hű bizalmam tanítgatott várni.
Vágy és cél maradtál; benső ünnep bennem, 
s nem vesztél homályba, történhetett bármi.

Érinthető vagy már; lelked testet öltött;
csókolható lettél, érző és érzéki, 
nem ecsettel festett, vagy szavakkal költött, 
s én pedig általad beavatott férfi.

Szeretnék csendesen elnyújtózni rajtad
— legyél pázsitos rét, a „Varázsló kertje”;
tárd rám rejtekeid, s titkait bevalljad —, 
szememből egy könnyet mély kutadba ejtve.

2012-VII.-13.
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EPILÓGUS     

A költő levele a szerkesztőhöz:

Egy szerkesztőm!

Szerintem Te meg én, fogunk még
egy-két meglepetést okozni a világnak...

Azt hiszem, minden említhetőt kiszedtél belőlem;
látod-látod, miért kezdtél egy ilyen uncsi pasival, 
aki ennyire egysíkú, s ilyen gyorsan feltérképezhető?

Legyen kellemes napod!

Csókollak Verebem: N+H+P+¤
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