Nem hiszem, hogy ez lenne az alkalmas hely és idõpont arra, hogy
elmeséljemaz élettörténetemet,hogy ki vagy mi vagyok. Úgy érzem,hogy ennek
nincs jelentõsége.Sokkal fontosabbaka gondolatok,az én gondolataim,és azok,
amiketa versekébresztenek
másokban.
Richard Bach illúziók címû könyvébeneztírta: "Olyan gondnincs, amely
ne hoznaa kezébenajándékokatneked.A gondokatazértkeresed,mert szükséged
van ajándékaikra."Az én ajándékaima versek...
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Tudod, hogy ellökött magától
Gyûlölöd és mégiskívánod.
õrült, vad álmokatvarázsol,
Megátkozés máris megbánod,
hogy megszülettél.
Fájón égetnekizzó könnyek,
Szenvedésedet
õ okozza.
Nem hallgatrád, nemis ért meg
Pedig õt is magánykínozza
fájdalmalettél.
Már ne keresdõt, elmentrégen,
Nem találod, mindenhiába
Szenvedésed
nem érhetvéget.
Hová mentél?Csaka halálba
menekülhettél.
Már végevan, nemérzel semmit
Csakfekszelott, fájdalmaknélkül.
Néha egy emlékbelédhasít,
Távozólelked beleszédül.
Kedves,mit tettél?

Élet
Élet? Mit jelent e szó?
Folyamat,melyetújra s újra élsz.
És kegyelmethiábais remélsz.
Élet? Tisztavizû tó.
Élet? Ki tudja meddig?
Talánaz elsõ, vagy az utolsó.
Ez a tiéd! Múlt? Elfelejtett szó.
Élet? Kitart a sírig.
Élet? Mire emlékszel?
Gyerek voltál, Istenben is hittél.
Most már tudod, hogy nagyot tévedtél
Élet? Most miben hiszel?

Élet? Volt, van, mindig lesz.
Már régennem hiszelaz Istenben,
csalódtálbenneésaz emberben.
Élet? Örök kínt szerez.

Felszálló köd,
suttogó szél...
A szívben bánatos dal kél.
Az arc szomorú,
a lány boldogtalan.
Sírja mellett a zokogó apa.
Az emlék oly eleven.
Miért kellett meghalnia?
A lány alakja ott lebeg,
Magányosan, a sír felett.
Vörös haja a szélben lobog.
Szeretett,
õt is szerették,
de olyan könnyen elfelejtették.
A férfi mást választott...
Nem látott más utat...
Apjához lépne,
vigasztalná...
Jaj, csak élhetne!
De tudja, õ csak egy bûnös lélek.
Az életet
nem tisztelte.
Másét elvette,
s végül a sajátját is eldobta.
Gyönyörû volt
és gazdag,
megvolt mindene.
De nem Iehetett boldog.
Az apa feláll,
indul tovább.
A lány sikítva kiált utána

"Várj!" mondja,
de nem hallja, más,
csak Õ,aki mindenthall és lát.
A lány zokogvaa sírraborul.
Önmagátsiratja,
miért volt oly bolond?
Ölt, mert szeretett,
s ki miatt ölt,
az szenvedett.
A lány bûnétsenkimeg nemtudta...
Vörös haja lobog a szélben,
zokogvaül

a sír tövében...

Búcsú
Fájó szívvel köszöntünkel.
Tudtam,többénemjössz vissza.
Hiába ígértél mindent,
Nem búcsúztattalaksírva.
Talán zokognomkellett volna?
Sajnáltama könnyeimtõled,
Pedigtudtam,többé nemlátlak.
Fájón gondoloka múltra.
Tõled nem eztvártam...
Talánzokognomkellettvolna?!
Ne félj! Többéén nemkereslek.
Nehézvolt tégedelfelejteni.
Ami volt, elmúlt. Am legyen...
Hiábapróbánakmegfejteni.
Talánzokognomkellett volna...
Titokzatosvoltál és maradsz,
Mint egyvarázs,egybûvösálom.
Messzetûnt veleda mámor...
Szívedetén nemkívánom.
Talán...zokognomkellett volna.
Túl korán ért végetaz éjjel,
és hamarjött a hajnal,
nemis törõdötta síró búcsúdallal.
Túl korán ért végetaz élet,
és hamarjött a halál,
beleszédülaz, kit a gyászszíventalál

Prófécia
Halványkék,könnyû szárnyakatnövesztek
Tengerekés hegyekfelett messzireszállok
Hallom sírni a nagy szellemeket
Akik haldokolni látják a világot
Átlépnékszáés százdimenziót
Bár tudnékvalahogysegíteni
De nem lehet egy életbentenni annyijót
Hogy meg tudjuk az embertmenteni
Világrengetõálmokatkergetsz,
Túltengbennedaz életerõ.
Még nemtudatos,amit márérzel:
Egyedülnemvagy elegendõ.
A megváltástnemcsakTe hordozod,
De én mellettedfogok állni.
Ez az Én örökösfeladatom.
Gyere! Továbbnem tudokvárni!

GaIadrielbúcsúja
"...I will dimínish,andgo into the West,andremain Galadriel."
(J.R.R.Tolkien: The Lord of the Rings)
1) Könnybelábadtszemmelvártam
az utolsó hajót
Fehértornyok, komor sziklák
nézik a távozót
Oly sok szépemlékvan, mit
itthagyni úgy félek
Mégis hajtnak,húznak
halványálomképek
Homályés köd borit immár
mindensziklát, tornyot
Túl a tágastengeren
vetekmár csak horgonyt
2) Számûzöttként
jöttem, hajtott
átok, s eskünk
De Arnan fényétláttuk, s míg
élünk, nem feledjük
Királynõ voltamitt, de az én
idõm lejárt
Elhagyomháte partot,hisz'
létünk nem ismer halált

Szavakkalítéltél halálra,
szemedbenláttama végzetet.
Talánegy percre,talán örökre...
de bíztos, hogy lelkemelveszett.
Világok határánbolyongok,
tõled távol, merés::z-egyedül,
mínt õrült s elvakultzarándok,
kí szentjétkeresi,mégismenekül.
Hogy szabaduljak,bármit megtennék,
innék a feledésvizébõl.
De az az emlék oly eleven,
semminem rejt el a szemétõl.

Ballada
Füstszáll fel a vízrõl táncol a halott lány.
Sebesitt a folyó,
s õ ott lépdel a habján.
Táncol a halott lány,
haja köd éskender.
Neveta hold jöttén,
de könny, mint a tenger.
Haja köd éskender,
mint palást,öleli át.
Szállrá vad õrület:
letépövet, ruhát.
Mint palást,öleli át,
takarjaragyogótestét.
Fényehalottsápadt...
Érzi az éj közeledtét.
Takarjaragyogótestét.
bár a szélcibálja.
Gyorsul-gyorsula tánc.
de bíIja méga lába.
Bár a szél cibálja,
sohael nemfárad.
Mosolya eszelõs:
suttogjaa vádat.

Sohael nemfárad,
eljön újra me újra.
A fiú áll a parton...
õ már régentudja.
Eljön újra meg újra emlékeztetõül.
A fiú nemmozdul...
Érzi: beleõrül.
Emlékeztetõül
a fiúra nevet.
Keze melléhezkap,
feltép régi sebet.
A fiúra nevet,
s kitépi a szívét.
"Tessék,nekedadtam.
Gyere,veddel: Tiéd!"

Vigasz
Nincs szükségünksenkire!
Állunk a szélbenszilárdan.
Lehet, hogy a karunkgynge,
de nem zokogunkhiába.
Szívünkezerszerösszetörtmár,
de keményvagy,húzd ki magad!
Mosolyogva lépj tovább,
ha másmár könnyekrefakadt!
Erõsekvagyunkegyedül,
túlélünk mindennagycsatát.
Aki gyenge,menekül;
mi legyõzzükaz éjszakát.
Néha talán kell a támasz,
egy erõskar, puhaágy.
De nembiztos, hogy ez a válasz,
ha olykor le is gyõz a vágy.
Ne nézzhátrasohasem!
A megoldása jövõ.
Maradj mega szemében
a kemény,büszkenõ!

