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Új erő ébred

Vasmadár az égen- nem szól rám senki,
hangosan kiáltom, hogy: hajrá repcsi!
Hófehér csíkot húz a magas égre,
képzelet suhan el a messzeségbe.
Felhők felett szállok, de nem ám gépen,
szárnyaim vannak, úgy siklok a szélben.
Támadás kürtje szól, mindennek vége,
indiánok jönnek, sziúk egész népe.
Fegyvert a kézbe, mindenki lóra,
katonák hullnak a homokozóba.
Egy igazi hős, aki nagyon merész,
egymagam vagyok a hét mesterlövész.
Ostorozom lovam, porzik a gatyám,
tíz perced van fiam- kiáltott anyám.
Voltam én még füstös mozdonyvezető,
róttam a tájat, sínen elérhetőt.
Hánytam a szenet a vasparipába,
verítékes munkám nem volt hiába.
Legendás volt, ahogy fütyült a gőz,
álomban álmodtam, lehetnék hős.

...Bőrgolyót rúgva képzelet cselt szövi,
én lettem a pályán a Puskás öcsi.
Szakadt Tisza-dorkó piliszka lábon,
még csak félidő van, s máris hat-három.
Űrhajós lettem a csillagok között,
velem jött ET, ki otthonról elszökött.



Fénykardom nem más, mint egy elemlámpa,
este kilenc fiam, mars a szobádba!
Pizsibe bújtam,- mely egy varázsruha,
várt reám újabb kalandoknak sora.
Hol zűr van a világban, ott hős terem,
repülni tudok, én vagyok Superman.

…Köpenyes vállam húzta nehéz táska,
nagy vágyakkal telve mentem iskolába.
Jó pár év eltelt a padsorok között,
álmomba lassan valóság költözött.
Lemosták rólam a játszótér porát,
rá kellett jönnöm, változik a világ.
Nem lehet, nem szabad, tegyél le róla,
ne igyál több bambit, nesze itt egy kóla.
Dobozban fekszik a meggyötört matchbox,
más szövi az álmom, virtuális Xbox.
Nagyra törő vágyam kicsit alább hagyott,
álruhát húzva öltök új alakot.
Volt néhány kísérlet, s olykor megesett,
ötször lettem vizes, mint hős Nemecsek.
Nem voltam többé grundok kapitánya,
bedarált az élet középszerű árnya.

.. A szerelem lángja szívem elérte,
nem a szöszi Barbie, hanem Hófehérke.
Fehér paripán vittem a nászútra,
ásó, kapa, harang meg a Káma-szútra.
Így van ez rendjén nem a sors fintora,
magával ragadott a Gyűrűk ura.



Felcsillan a remény hála a nőnek,
új álmokat szőve közös jövőnek.
Önálló fészek, telefon meg kocsi,
jó szakmával kézben meglesz az tuti.
Kényszerű álom, ha nem is aranyból,
építed a jövőt hozott anyagból.

Múlnak az évek, a gyerekek nőnek,
ebben az évben a nyaralásnak lőttek.
Retróra mulatunk ez a kedvenc nóta,
baboskendőbe csavart háromszor nyolc óra.
Nincsen már füstös, villanyvonat járkál,
csekkes tehervonat zakatol a párnán.
Bulvárlap oldalán az ideális derék,
gyorsan leméred, kétszer is belefér.
Lapozol egyet és elhatározod:
holnaptól egy kicsit tornázni fogok.
Kimondott szavad süt rád billogot,
bemelegítésként a konyhát felmosod.

... Tükröt tart az élet, amitől féltél,
gyermeked álmát mások elítélték.
Vigaszt keres nálad a könnyes tekintet,
dezsavű érzés szorongatja szíved.
 
Börtönödbe zárva kaparod a falat,
félelem sziklára épített váradat.
Mindegyik kőben döntéseid sora,
megkezdődik benned a múlt ostroma.



Új erő, ébredj! Még mindig van esély,
új álmokat szőhetsz életed delén.
Groteszk a szabadság, nagy volt az ára,
cellád ajtaja soha sem volt zárva.
 
Lefekszel este, lecsukod a szemed,
csend, ami körülvesz, tanítód lehet.
 
Vagyok, aki vagyok!- elfogadtad magad,
földi küldetésed jó irányba halad.

Tervezed holnapod, jövőd valóságát,
mai pillanatok átélt boldogságán.

Hova eltemetted múltadnak árnyát,
kőtáblába vésted álmaid listáját.


