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Hinta 
 

Elárvult hinta, levél reszket rajta. 
Nincs már hinta-palinta,  
nincs gyermek, ki repülni akarna. 
Búsongó, őszi köd fojtogatja, 
hajnalra ellepi s betakarja. 
Vacog, rozsdálló lánca sikong és sír, 
vidám tavaszt vár, repülni vágy, 
napsütést akar és gyermekkacagást. 
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Csillagjaim 
 

Ha nézem az égen a csillagokat, 
ha vágyom, hogy az éj szele majd simogat, 
csillagjaim, csilingeljetek! 
Ha félem a holnapot s vágyom a tegnapot, 
csillagjaim, nekem ragyogjatok! 
S ha létem majd elmerül éteri mélyben, 
ott leszek végül a mennyei fényben, 
csilingelő csillagjaim, ti búcsúztassatok! 
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Kettős lélek 
Egyet nézek, kettőt látok, 
aranymadarat és sötét árnyat. 
Aranymadárnak szárnya ha lebben, 
Fekete árny jő még sebesebben. 
 
Egymással vívják harcukat, 
jaj, felismertem az arcukat! 
Megdöbbenek és zokogok, 
mert mind a kettő én vagyok. 
 

Kövirózsa 
 

Kövek között is rózsa lettem, 
aprócska, nem hivalkodó. 
Létem talán a természet csodája, 
sanyarú sorsom oly szívbemarkoló. 
 
Reményem, nézd a zöld levél, 
boldogságom, vöröslő fény a hegyén. 
Így igenlem az életet, 
hogy élni kövek között is lehet. 
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Tied maradok 
 

Hold udvarából földre szálltam. 

Fénysugarából emberré váltam. 

Amikor nézek, csillagot látok. 

Amikor szólok, csengővé válok. 

 

Sötét éjjelen lámpásod vagyok. 

Előtted járok, utat mutatok. 

Szíved, ha dobban, lüktetés vagyok. 

Két karod öleljen, tiéd maradok. 

Éji csoda 
 

Fénylő akár ezernyi csillag 
a pillangó szárnyú álom. 
Repül hozzád, magával ragad, 
s átrepít a bánatóceánon. 
 
Lelked vele a mennyben jár, 
csillag ösvényen, hold udvarán. 
Magával ragad, hagyod magad, 
egy éjjelre elvisz, a foglya vagy. 
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Kacér levél 
 

Kacér levéllel játszik a napsugár,  
a szélben riszálja s kelleti magát.  
Elbújik, kacag, más levélnek csókot ad. 
Durcásan elfordul, majd vágytól remeg. 
 
Csókot vár a naptól, nyújtózik, tetszeleg,  
nem sejti, e csók az, mitől hervadni kezd.  
Csak táncol, libben, lelkében ott a nyár.  
A kis levél buján a nap csókjára vár. 

Nyújtsd karod 
 

Égő hittel, vágyó vággyal, 
szembeszállok a világgal. 
Virág szirmán megpihenek, 
érted én harmatcsepp leszek. 
 
Viharos szél, enyhe szellő, 
ha kell, gyenge nő, esendő. 
Vagy szivárvány, ha akarod, 
csak értem nyújtsd ki a karod. 
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Sír az ég 
 

Sír az ég, de én boldog vagyok, 
az esőben vígan táncolok. 
Táncommal bűvölöm az eget, 
mossa, csak mossa le bűnömet. 
 
Szakadj rám, ég, verj csak, eső, 
táncom akkor is elbűvölő. 
Ha arcomon a víz csorog, 
senki sem látja, hogy sírok. 
 

 

 

 

 

 

 

 


