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ÁFRA PIROSKA  
 

Hangulat  
 

Tavaszi szelíd virágok,  

Bús szívemhez oly jól illetek, 

Elhaló bíbor sugárban 

Tündöklő reményre lelek. 

Szél vet árnyat vérpiros ajkaimra, 

Könnyű álom sző látszat-kincseket. 

Orgona ágán ringatózva csodás érzés 

Gondolatban együtt lenni veled… 

Ég és föld között távoli szép tó, 

Tükröd ezüstszínű folyó legyen! 

Elgyengít a távolság, ha egykor 

Szíved oly nagyon szeretett. 

Kövesd szemeddel az erdőt, a nap sugarát, 

Hozd közel magadhoz a vágyak fájó szavát! 

Eljössz-e velem oda, hol a könny-vizű forrás  

Halkan zokog? 

Hol szerelmesek bújnak össze, s csodára várva 

Felhőtlenül boldogok… 

Tavaszi szelíd virágok,  

Bús szívemhez oly jól illetek, 

Illatozó lila violák kelyhén 

Csend… beszédes, néma csend remeg. 
 

 

Illúzió 
 

Egy reggel langyos eső pergett le a régi ablakon, 

Ott állt ragyogón a gyöngyök zománca csodásan, csillogón. 

Szép volt, ahogy a gömbök tánca a sima üvegen szétcsapott. 
 

De tudd! A gyöngyök összetörnek vagy szétgurulnak szertelen, 

S majd elszakadt fonálként a szívedben lógnak,  

Mit nem kötöz össze már senki sem.  
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E szép füzérek magányos csöndje csukott pilláid díszei.  

Életünkre millió szikrát ontva, rejtelmek hangján üzeni: 

Csodát szül a perc, kezem nyakadba koszorúzva, 

Boldogságot ünnepel… 

 

Ilyenek vagyunk, hitünk megállítja az esőt! 

A végtelen álmot a hajnal eldobja, mint hűtlen szeretőt.  

 

S a nap fénye újra feldereng, átlövi sugarát szíveden, 

Mint a nyilat, őszi, piros vérű leveleken. 

Majd a cseppek gyöngysorként simulnak némán, az emlékeken. 

 

És leszáll az este, hol ezernyi csillag fénye lámpásként kigyúl, 

S a mélységből eltaposott érzelmeket felszínre veti a pislákoló  

illúzió. 

 
 

Álmodozók 

 

Két szemed könnyében hány szivárvány fér el? 

Az őszi ragyogásban mennyi elmúlás? 

A lélek árnyából felvillan-e egyszer az 

Aranyszínű nyár? 

És amikor minden nyugodni tér, 

Kell-e még a halkuló remény, vagy  

Hamujába szunnyad az érzés, 

Mint tűnő, csalfa fény? 

Bocsásd meg, ha néha hallgatag vagyok, 

Ha csak némán, a gondolataimban barangolok! 

Ha kereslek is, melletted érzem magam, 

És ha nem érlek el, fáj, hogy nem talál szíven szavam. 

Két szemed fényében hány szivárvány fér el? 

Az őszi ragyogásban mennyi elmúlás? 

A bársonyos égre írom létünk csillogó tavaszát. 

A futó szavak csöndje majd értelmet nyer talán,  

S ha a csillagok alszanak kéken, együtt álmodunk tovább. 


