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VÁLTOZATOK

1

az ujjaidra gondolok 
csak dalok tünékeny dalok 
egy kevés emlék szerelem 
nem is kell ige ugye nem

csak dallam gyöngéd mormolás 
kis herceg ugye semmi láz 
az ujjaid az ujjaim 
bolyongva egymás tájain

csak játék könnyű szédület 
csak fUtólag ösztönileg 
ha emlék is nem fájdalom 
nem mondhatom csak dúdolom

kis herceg gondolj néha rám 
valami unott éjszakán 
érezd meg az ujjaidon 
hogy mégis róluk álmodom

2

volt volt is egyszer semmi kis énekek 
az ujjaidra gondolok évre év

hogy hullt veled játszottuk el hogy 
április és csak a dallam ősz van

színek ködök közt már csak a két szemed 
virágzik át a téren időn szavak 

szavak maradtak ujjaidra
gondolok ősz van a tél is eljön

kis herceg és nem hátha csak énekek 
tündér ha olykor változatok soha 

többé lehull már nem világít 
csak zörög és rohad és avarszag
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MIÓTA TART MÁR

mióta tart már ez a mediterrán 
hevületű nyár itt nap napra lobban 
ó mennyit ültünk azon a verandán 
ezekben a jelenéses napokban

forró napok és forró éjszakák 
játszott gerinced tűzhúrján az ujjam 
jelképek közt bujdokolt át meg át 
az utazó akartam nem akartam

tüskék szúrták a talpam néztelek 
nem az voltál már akit megszerettem 
az üvegharang ég vállad felett

az a fény még itt súlyosul felettem
minden elmúlik testre néz a test
nem kell már semmi ősz jön csend a csendben

ÍGY SZÓL AZ ÚR

igy szól az Úr az ítélet enyém 
denevérek cikáznak át a kerten 
átüt a bűn a sejtek felszinén 
a kapu mögött nincs más csak a tenger

csalás ez is termékeny öncsalás 
nem menthetlek fel nincsen rá hatalmam 
szép voltál hová folyik el a láz 
búvópatak állok szeles magasban

térdeljetek körém ó angyalok 
boldog sziget sötétség koszorúzta 
ne nézz rám többé csillag nem ragyog 
nem segithetek egyedül vagy újra

egyedül én is tücskök éjjelén 
igy szól az Úr az ítélet enyém


