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Páratlanul 
 
                                  
Én úgy szeretlek, 
Mint a kicsiny a nagyot, 
Mint a föld az elvetett magot. 
Én úgy szeretlek, 
Hogy én - már nem vagyok. 
 
Dacos, lehajtott 
Fejeden, sziromszádon, 
Csókolnálak egy szempilládon. 
Úgy ülsz szívemen, 
Mint a virág a száron. 
 
Nyitnálak, mint kulcs 
A megtalált ajtaját, 
Mint kinek nincs, féltett otthonát. 
Mint szemét a vak, 
Ki végre újra - lát! 
 
Én úgy követlek, 
Mint az árnyék a napot, 
Biztosan, mint a ma a tegnapot. 
Én úgy követlek, 
Hogy én - már nem vagyok. 
 
Helsinki-Tampere, 1996. szept. 22-28. 
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Altató útközben 

 
Még fönntartod hunytszemű arcod. 
A lenge álmok nehezen bírnak Veled. 
Most mégis lecsuklott büszke fejed, 
És mint száron a szirom, lágy, kiszolgáltatott. 
 
Izmaid ernyedten pihenik a tegnapot, 
Csak szíved ver őrző ütemet, 
S fényes hajad hajlik hozzám közelebb. 
Nem tudom, hogy volna jobb. 
 
Fordulok kissé - így több a helyed - 
De fölriaszt csüggő szemüveged, 
Ha karomat párnául hagyom. 
 
Legalább a zökkenés és villanás  
Lenne kicsit távolibb, puhább! 
Aludj. Úgy vágyom, úgy akarom! 
 
Kouvola -Tampere, 1996. ápr. 4-12. 

 
 

Még egy gondolatjel 
 

Vonalas irkalap.                                                         
Üres szántás. 
Téli, lankás, 
Bevetetlen sorok. 
Végükön meredő, 
Ferde kérdőjel, 
Mely mondatlan 
Dől el. 
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Nyitott zárójel 
Után csupán 
Még egy gondolatjel 
Fekszik sután, 
 
Vagy vessző. 
Esetleg kettő - 
Ha idő s tér 
Távolán 
 
Gondolsz rám  
Egyszer Te is. 
És akkor... 
Akkor talán 
 
Kacagó, vidám 
Három pont... 
Három csöpp, 
Víg poronty. 
 
De szemem 
Könnyes fátyolán 
Ez már csak 
Álom ám. 

                                                            
Kaukajärvi, 1996. márc. 15. 

 
                

Aritmia absoluta 
 

A tető rámszakad. 
Két szobám beázik. 
Csillárom, tapétám 
Leszakad, leázik. 
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Paplanom felhasad, 
A bőröm lehámlik, 
A húsom szétrohad, 
A csontom elmállik. 
 
Csak a szívem marad. 
Az, amiben Te vagy. 
Istenként ver és imád, 
Veri a Te imád. 
 
Érted van kibírhatatlanul. 
Kopog, de nem érted, 
Üt is, de nem érzed 
Hogy hív hangtalanul. 
 
Csak kétled és ítéled 
Minden moccanását, 
Minden kondulását. 
Pedig Tiéd az ütem, 
 
És Tiéd a mérték. 
Tiéd a botlás is és az érték. 
A dalok, a rím-hibák 
Zengő, hálaadó imák. 
 
Hát most elveszem  
A késed és felmessem, 
Hogy lásd: benne vagy. 
Gyere, nézd Magad! 
                                                                                  
Kaukajärvi, 1996. febr. 4. 
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Búcsú 
 
Fehér alapon kék kereszt. 
Széles, végtelen, nyugodt táj. 
Befogadott és most nehezen ereszt. 
Befagyott gyökér köt, tél és hideg: 
Életem kemény, dolgos része. 
De béke is, áldott béke, 
Hajló nyírfa puha, tiszta kérge, 
Sima tótükörben az ég magas kékje. 
Tavaszi csillogás, olvadó sínyom, 
Szarkák, sirályok, cinkék és májvirág, 
És igaz barátok igaz ölelése. 
És én, kit utam visszavisz, 
Mert letelt az ifjúkor magam-keresése: 
Finn föld, testvérként, sírva hagylak itt. 
                 
Kaukajärvi, 1996. febr. 2-4. 
 
Gemma 
 
Kétfelé tépem a gondodat, 
Fonalam sugaras gondolat, 
Foltozom vele az ingedet, 
Szakadó, vergődő szívedet. 
 
Kaukajärvi, 1995. nov.2. 
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