
SIKLÓSI JÁNOS VERSEI

Falu Tamás

Nyolc vagy tizenkét sor Csak ennyi vagy
de minden s21avad friss szívdobbanás
szeretem apró kis dalaidat

Falu Tamás

Egyedül élsz egy csendes faluban
szelíd életed nekem biztatás
dalaid drág,a gyógyszerek nekem

Falu Tamás

Örülök mindig amikor üzensz
hangod olyan mint egy simogatás
ha fáradt vagyok szavad felüdít

Falu Tamás

Halkan rejtőzve szólsz mint a tücsök
versed köznapi és mégis csodás
ünnep nekem ha nallom hanqodat

Falu Tamás

Csupa bölcsesség vagy csupa derű

csupa apró kis sikoly oolk sírás
ha fáj a szívem belőled olvasok

Falu Tamás

Dalolj dalolj írd kis dalaidat
szívből örülök hogy hely,eden állsz
beszélj hadd halljam szép szavaidat

Falu Tamás

Egyszerű vagy emberi és igaz
ilyen szerényen nem szól senki más
szeretem csendes kis doalaidat
Élj még sokáig jó Falu Tamás

Piros barackvirállok

Párás hólé csurog a sötét bakhátakon
Egy sárgarigó átvillámlik a szőlőkarók fölött
Mintha minden barackfa élő piros tűz volna
Bamckvirágtól vérzik a levegő

a gyümölcsösök piros virágsziromban áznak
A tavasz ma piros barackvirágnyelven szól
a tavasz ma piros ba11ackvirágnyelt.'en beszél

A barackfák tűnődve járnak' föl-alá
a kakukk mintha a végtelenből szólna
a szőlőhegy tele van barack'l)irágok piros felhőivel

a szél tele van piros szikrákkai és parázzsal
a fény tele van szikrázó tűzfoltokkal

a gyep tele van piros és rózsaszínű lángokkal
mintha vérrel kevert tűz hömpölyögne a földön

Piros ruhába öltözik a heg'y
ruháján fehér gyöngyök a fehér pincék
s élő fáklyaként járnak abarackfák
Néhány fa hirtelen magasba röppen
tüzet dobál a napba
lángokat szór a sápadt nappali holdr.a
majd szirmot verítékezve újra a földre lép

A szőlők fölött minden piros piros
az égből is piros barackvirágeső hull
s a szirmokkal együtt hul1tiak alá az első csil'ogó seregélyek
s a szirmokkal együtt röpködnek az első t,av,aszi lepkék
Amerre nézek mindenfelé piros barack,virágszirmot sodor a szél
A tavasz ma piros ba11ackvirágnyelven szól
a tavasz ma piros barackvirágnyelven beszél
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