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Magdinak 
 

Mint börtönben, beszélőben, 
épp összeérhet a kezünk, 
jövőnkről nincs mit mondanunk, 
a múltunkról emlékezünk. 
 
A jövő vak és ködbe vész, 
Isten tudója, hogy az út 
hány kanyart rejt, hány eltérőt, 
s ki lesz, aki nyughelyre jut. 
 
Nyughelyre? Egyes-egyedül?  
Az tákolmány, mely összedűl, 
inkább rabként fogom kezed, 
míg sorsom cellámba vezet. 
 
Mert ott is rólad álmodom, 
felhők közt villansz csillagom, 
s az éjben tünde képzelet  
örökre egyesít veled. 

 
LehetLehetLehetLehet����

 
Lehet, hogy ez már szerelem?    
Nem fordult elő még velem, 
hogy korán, hűvös hajnalon 
szemem előtt szemének fénye, 
az égi kékség mély örvénye, 
s kezének puha, meleg selyme 
kísért, anyás öle, amelybe 
lehajtanám a fejemet. 
 



80 Múzsa és lant 

Nem tudom, hogy ez meddig tart, 
mikor omlik majd rám a part 
kegyetlenül és eltemet 
engem s minden emlékemet. 

 
Fekete�tóFekete�tóFekete�tóFekete�tó����

 
Völgyek szemgödrében 
fekete tó. 
Ilyennek lágy tükre 
csak néhol látható. 
Szemed mélyvize is 
fekete tó, 
nem tudom, gyógyvíz vagy 
méregitató. 
Bányalég, hegyomlás 
alkotta? Talány. 
Biztosan vész szülte 
rengő éjszakán. 
Hogy vonz a mélysége! 
Ölébe szédülök, 
zsongó örvényébe 
porondként merülök. 
Forgok a sodrásban, 
hegedű derekad 
helyett csak nevedet 
bírhatom hallgatag, 
szomorú hűséggel, 
bölcsen, mint az ősz 
tarka lemondása, 
míg az ár tetőz. 
Felszakad a felhő 
és egy holdcserép, 
csilló tükröd társa,   
a kihunyó kép.  
Sötéten kígyóznak, 
forognak vízkörök, 
bennem a szemednek 
emléke mindörök. 
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Úr�írÚr�írÚr�írÚr�ír����
 

Sort sor után kezed száguldva ír, 
percek alatt tele az ív papír. 
A kérdés az: e száguldás ura 
te vagy-e vagy a ceruza? 

 

Hiú�º�költő¡Hiú�º�költő¡Hiú�º�költő¡Hiú�º�költő¡����
 

Hiú a költő? Hát bizony hiú. 
Ha kicsi, ha nagy, ha lány, ha fiú. 
Méltán lehet jó verseire büszke. 
Hiúsága a lángolások üszke. 

 

FºgyöngyFºgyöngyFºgyöngyFºgyöngy����
 

Egy-egy koronán annyi a fagyöngy, 
mintha lombos volna a téli ág. 
Lehet-e gyöngy az ormótlan göröngy? 
Lehet-e szép a parazitaság? 

 

Semmi�sem�tökéletesSemmi�sem�tökéletesSemmi�sem�tökéletesSemmi�sem�tökéletes����
 

Itt semmi sem tökéletes. 
Te nem vagy elég ügyes, életes, 
ő meg csak félig üt téged agyon. 
E fogalmazás is csak képletes.  


