
Simek Valéria

Mikor a kertben

Mikor a kertben jártál,
s a felhők elszakadt 
ruhájából egyszer csak
előbújt a Hold és leesett
almafáid közé, éppen a
pincéd tetejére, mely
azonnal megroppant.
Te gyorsan besiettél a
konyhába és kabátod
zsebéből kiráztad a
lámpád fényét, hogy
megvilágítsd a történteket.

Között

Dél és vacsora között
asztal és szék között
tányér és kanál között

búza és liszt között
megkelt kenyér és kemence között
felszegés és harapás között

Beszéd és hallgatás között
gondolat és tett között
ébredés és elalvás között
velünk vagy, Uram.
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Felismerés

A képzelet fogadómban
nyitva áll az ajtó.
Ha belépsz, asztalomhoz
ülhetsz kávét szürcsölve,
kép-szavakat nézegetve.
Törzsvendég is lehetsz, ha
nem tördeled össze igéim,  és
felismered a mesékben a
ravaszkodó  bundást.

Vác
        / Imrének/

Hanyatt bukfencező életörömben
ragyogsz gondod alól, mert
belül  szabad vagy.
Május van, lobog a nyugtalan
fák haja. Kebeldagasztó
szavak szállnak feléd, így
hetven felé szánkból.
Szándékaid tisztaságának
aranyfedezetét az Úr ismeri
egyedül. Szemed tábortüzét
élteti ez a nap. Kacagás
fodrozódik, pohárcsengés.
Arcod a jóság önti el.
Estéli harangszóban a
Duna-parton sétálsz.
Itt kaptad a legtöbbet,
az életet, az egyszerű
emberek szerető melegségét.
Az évtizedek hajnalait,
naplementéit, változó
szépségeit. Szerelmet…
Gyermekkorod világnyi
nyarát, ahol a csillagokra
nyitottál ablakot.
Hűséged szívedig térjen.
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Fészkelő fény

Szobámban égő gyertyaláng,
hát itt vagyok, hát itt vagyok,
nekem gyújtotta meg anyám.
Mint a hold fehér tava,
ringatózik mellettem,
őrzi még, őrzi még a lelkemet.
Anyám szemében 
fészkelő fény voltam,
kis gyertyaláng, egy ölelésből
kibomló szerelemdal.
Nem vagyok több, mint e
lepkeszárnyú kormos tánc,
csak apró fény, csak apró fény,
mert elment ő, az anyám.

Versekben múlik el

Csípőd ring, táncoló szoknya,
rozmaringágon eleven inga.
Rügy reped, ezüstöt cseppent
tollad hegyére.
Arcod árnyéka vízbe merül,
letörlöd az opálos derengést.
Versekben múlik el az estéd.
Hűvösen zizeg a hárs, a bodza,
mályvarózsa fölvacog.
Magadban  jársz, felméred
a bejárhatatlan utat.
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