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BORNEMISZA ATTILA  
 

Már csak Te maradtál 

 

Akár a sápadt énekű szél. 

Akár a fenyők szélén a tűfodor. 

Akár a bodros hajú felhő-gondolatok. 

Már csak Te maradtál. 

Akár a rózsák hajnali kiáltása. 

A hamisítatlan nyár, a díszszalagos. 

Mely expresszvonaton száguld. 

Akár a palánta megmaradása a földben. 

A kifakadás, a növekedés. 

Már csak Te maradtál. 

NAP, te bűvös tál. 

Achátmozsarú emlékezet. 

Keverd ki ezerszínű életemet! 

S legyen benne szeretet-szedatívum! 

Legyen akarásimádata a földnek! 

S a zöldnek ezer változata. 

A magyar tájak zamata. 

A hegyek fönséges irgalma. 

A versek aranya is immár. 

Már csak Te maradtál. 

Imádkozásom nap’ munkám. 

Lerakott verseim a köz asztalára. 

Virágos ágam üzenetül. 

Hogy nem vagyok árva és reménytelen. 

Mert elégek bár a nyár tüzében, 

De ében éjeimben Te ölelsz át. 

Te vagy a tél, a nyár, az ősz és minden évszak. 

Maradj a kertek illata, világ-nagy! 

Reménységfal tűlevelekből. 

Falakat befedő drága borostyán. 

Drága Barátném, nekem már csak… 

Nekem már csak Te maradtál… 
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A Lélek szabadsága 

 

Úgy tiszta a lelkünk, ha szabadok vagyunk. 

Terheink cipelve egy csillagon lakunk. 

Ez a csillag porból, lélekből állt össze, 

Kéknyi ragyogással lebeg fent az űrbe’. 

Szabadok vagyunk, hisz képzeletünk lebeg, 

A Kutya csillagképben vagy a mennybe’ fent, 

Ott vagyunk az idő molyrágta kezdetén, 

Mi vagyunk a lélek, s mi vagyunk a fény. 

Mi vagyunk az élet és mi vagyunk a halál, 

S mi vagyunk, ha kell, a sors és a talány, 

Mi vagyunk a végzet, s botorkálni tudunk, 

A feltámadottak is talán csak mi vagyunk. 

Így szabad a lelkünk, szabad szeretetre, 

Szabad a holnapra fénylő végtelenbe’, 

Csigaházban lakunk, s ha kell, már nem élünk, 

Mindent-mindent szabad, ami tilos nékünk. 

Tilos a látásunk, tilos a hallásunk, 

Mégis mindent hallunk, mégis mindent látunk. 

Tilos a szenvedés, tilos a fájdalom, 

Mégis énekeljük, fáj a napi dalom. 

Szabad lelkek, szabad, szép egekbe vágyunk, 

Hiszen néha szürke, ragyás a világunk. 

Csúcsra érni szabad, mégis völgyben vagyunk, 

Pedig kín lepi el testünk, lelkünk, agyunk. 

Szabad a szerelmet egymásnak oldani, 

Mégsem szabad soha egymásba oltani! 

Vágyaink mézízű, Ámor-színű estjét 

Nézzük, és csak vágyjuk egymásnak a testét. 

Egyedül éljük meg, amit meg kell élnünk: 

Lélekszabadsággal FENT majd hazatérünk… 

 
*** 

Irodalom csoport a Facebookon: 

https://www.facebook.com/groups/magyarirodalom/ 
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