


Bevezetés

Őrizd meg életed legnagyobb kincseit ...

... a jóságot, a szeretet és a békességet. 

Ha az emberek nem kedvesek hozzád, 

te mégis jóval viszonozd őket és szeretettel légy mindenki iránt. 

Az élet legsúlyosabb perceiben is derű és békesség legyen a 

homlokodon. 

"Minden embernek a lelkében dal van,

És a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének,

Az hallja a mások énekét is szépnek."

Babits M.



»A szeretet a jóság törvénye. Az örökkévalóság törvénye. 

Az élet törvénye. 

Az igazság, az összhang, a szépség, a mindeneket összefogó és

 egybekapcsoló nagy együttműködés törvénye, melynek 

összhangjában az óriási naprendszerek 

éppen olyan fontosak, mint a legapróbb porszem" 

Wass Albert

"A Boldogság barátságossá tesz, a megpróbáltatások erőssé,

a szomorúság emberségessé, a kudarc alázatossá.

Egyedül a REMÉNY visz előbbre ..."

Mindazt amit hiszel az az igazság.

Nem azért mert az az igazság, hanem azért, mert te azt

hiszed és azt képzeled el.

Az igazságban nincs illuzió, mert az igazság nem illuzió.

"Végtelen szeretet az egyetlen igazság, 

és minden emellett illuzió." David Icke

                            



Rácz János Verses Könyve

Voltál Te Már Úgy

Voltál Te már úgy,
hogy nevetésed,
át ment sirásba,
s mint egy árva,

csüngtél a világban…?
 

Voltál Te már úgy,
semmi is sok volt,

kutattad, hol a bûn,
ami miatt lakolsz,

mint kutya csahólsz...?
 

Voltál Te már úgy,
Anyádba kivántad magad,

s minden ami halad,
számodra késõi bér,

kérdezték, ennyi elég...?
 

Voltál Te már úgy,
meghalnod lenne jobb,

amikor ott voltál,
gyáván visszakoztál,

KIÁLTOTTÁL, segitsetek...

Voltál Te már úgy,
kedved elhagyott,

emberekhez fordultál,
- közben útálkoztál, -
kerested  ami volt...?



 Voltál Te már úgy,
részegre ittad magad,
gondoltad valaki akad,

ki téged befogad,
fejedre teszi kezét...?

 
Voltál Te már úgy,

szét feszit az indulat,
kinlódik benned a tudat,
keserves gúny sem segit,

nincs Ember, ki kielégit...?
 

Tudom, voltál Te már félszeg,
büszkén hivalkodó, szemérmes.

Nevettél, de rosszúl esett,
kértél volna, de kinek? 
Igy múlik el az életed...

 
Büszke vagy. Mondd, mire?

Addnál ha volna, de kinek...?
Szégyeld magad! Képes vagy?

Vagy, keress járható utat.
Ha nem? Térísd meg önmagad! 

 
2001 Miskolc.

  Úton Eltaposott Béka

Mint úton eltaposott béka,
feküdtem én, árván, kinyúlva.
Szél erejét próbáltam kifogni,
erőtlenül, belekapaszkodva,
hogy a föld megpenderült...

S rútan ordibáltam,
trágár ön magam.



Felhőkkel kiszélesített utakat,
könyörgőn tapostam,
mintha célom lenne, 

s nem kóbor őgyelgésem,
vagy saját temetésem...

 
Amint ott ültél, 

ítéletet remegve szendén,
áttaposva életem,

különben is megtipórt,
testünk szerelmén,
ígértél. Emlékszel?

S elfeledtél...
  

De nem vetek semmit a szemedre.
Nincsennek csodák...

Hiába raknék ide, az öledbe,
vagy az éhségtől hasadozó hegyekre,

kóbor csillagot.
Hidd el, egyre menne.

Gazdagabb nem lennél,
se jobban önmagad...

 
Múltkor, 

mikor magamban voltam,
azt gondoltam,
hogy Te jössz,

én már nem játszom a közönyt,
mert valóban belülről semmit érzek,

s nem bánt, 
hogy tested többé már nem érzem.

Azt gondoltam,
hogy a hírnév a csúcsra fel emel,

s Te rádöbbensz,
- no persze későn, -

hogy bennem mindent elvesztettél,
amit gondoltad szereztél,
vagy netán, szerezhetnél...



 De Te, nem döbbensz rá semmire...
Gondolatokat hagytál fejemben,
éhező testemben vágyat, Utánad,

ami e pillanatban, érzékeim pazarlása...
 

1981 Miskolc.

Éhségsztrájk
 

Úgy döntött a szomszéd malaca,
hogy ne hízzon a gazda valaga, 

éhségsztrájkot tart.
A  döntés fejből érkezett a gyomorhoz,

de kinek van kedve a nyomorhoz?
Igy a moslékot mind megette.

Nem is volt Ö szocialista...
 

Valamikor 1980 körül írtam ezt a verset...

Töpörödötten
 

Töpörödötten és rökönyödötten,
önmagam sorsába törötten,

flörtöltem magamban önfeledte,
míg véletlenül észrevettem,
útálom magam veszetten...

 
1982 Miskolc.



Kenguru Erszénye

A kenguru erszénye elveszett,
pont mikor lopni ment szegény,

kérte, a keselyű segítségét,
hogy megtalálni szíveskedjék.

A keselyű nem is volt tétova,
a fehér felhőkig emelkedett,
ott kérte a sütkérező Napot,
a kenguru erszénye elveszett.

A Nap sugarait vonogatta,
- s jobban fel szívta önmagát, -

keselyű megégett odalent,
mesének majdnem vége lett ...

A mesének még nincs vége, 
ki segít szerencsétlen kengurun?

A Nap sóhajtott, - Soros György, -
Ő a halottakból is pénzt fabrikál...

Így már teljes a mesénk.
De! miért járkál szerte a világba?

akit minden Országban köröznek,
napkeltétől és napnyugtáig, főleg...

Erre van magyarázat, - felelte a Nap,
és mosolygott, - "kinek ISTEN nem adott, 

annak kovács nem képes csinálni". 
Huncutul, hunyorgott, eltűnt a felhőkben...

2017 Július 06. Pierre, South Dakota



Kezembe akadt egy újság,

"Mondd, mit érlel annak sorsa", József Attila költeménye, 
amire Baranyi Ferenc megpróbált válaszolni. 

Baranyi Ferenc: Mondd, mit érlel...

Engem sem hagyott békén a gondolat... 

Mit Tartogat...
 

Mondd.  Annak sorsa mit tartogat,
ki egykor Hazáját elhagyta,
s idegen földben nem fér el,
fáradt fejét le nem hajtja.
Ha Új hazája hívja harcba,
- mártírrá kell válni érte, -
dönteni kell egymagába,

úgy kell látni, hogy megérte.
 

Mondd. Annak sorsa mit tartogat,
ki gazdag földön is szegény,

és ha kér, lesüti szemét,
felhagyott minden küldeményt...

Mint koldus, éhezik egy szóra,
látja mint földi teremtmény,

népe hogyan megy a pokolba,
s azt is látja, hogy miért.

 
Mondd. Annak sorsa mit tartogat,

ki Istent tisztel, nem magát,



s embereket nem vesz számba,
csak az Istent, és a Bibliát.
Isten ha van, látni képes,

mily kósza az emberi tudat.
Lélek szárnyal, de teste fáradt,

érezni, hogy elege van.
 

Mondd. Annak sorsa mit tartogat,
ki béklyóba köti magát,

csak ritkán jár a templomba,
szenvedi minden tudatát.

Látszatra víg, gondja semmi,
belülről emészti a ragály,
ha emberek néha kérdik,

felel, mint színtelen papagáj.
 

Mondd. Annak sorsa mit tartogat,
ha lázad, le süti szemét,

érzelmeit kérve eltitkolja,
megveti sorsát, életét.

Kinek a bor, kinek a cefre,
s neki egyik sem marad,

nincs gondolat mi megérné,
s a kíntól lassan elapad.

Mondd. Annak sorsa mit tartogat,
ki ilyen verseket képes írni,

zászló helyet, üszköt szorongat,
és nevetve megy a pokolba.

Gyűlölet lángja mint a szikra,
üdvözli a szikkadt holnapokat,

képsorba foglalva a világot,
semmi kilátást nem hozott ma.

Mondd. Annak sorsa mit tartogat,
- s van-e számára némi remény, -

ha más házait gyújtogatja,
és titokban, segítséget kér.



Vigyázban áll e Föld akarata,
késve, de megoldást remél,

halálos útja még nem ért véget,
számunkra elfogyott, minden ami él...

Mondd. Annak sorsa mit tartogat,
égbe kiáltaná minden bűneit,

s attól fél, számára nincs menekvés,
kínlódva tűri az időt, a s holnapot.
Kérésre nincs elfogadható felelet,

a Magyarság végletekig telit,
miért van kényszeredett kézmosás,
ha senki, - de valaki mégis hibás...

2017 Július 06. Pierre, South Dakota

Ötvenezer Éven Át ...

Ha megengednéd, had szálljak tovább e színes világgal...
Az IDŐ, nem több mint ajándék, ezt tudja valaki, tovább él.
Látod mivé lettünk, mert nem vigyáztunk sokáig egymásra?

Sírva fúj a szél, talán mindhiába. Csoda kellene ennek a világnak...

Hiába égtem "Ötvenezer" éven át, hiába várta a megigért csodát.
Talán futnom kéne mint a szél, és biztatni magamat, kérlek, ne félj...

Törött a koporsó, törött az emberi, megcsúfolt, kínlódó értelem,
                törött a szerelem, és vele az életem...

2016 Március 2. Pierre, South Dakota



Ölelés
 

Mennyi ember meghalt kínos háborúk során,
várta az "ölelést", mi soha nem talált rá.

Gyávaság volt azt hiszem, emlékemben zilál,
kérdő szavakat suttogok, a föld forog tovább...

Gyémánt a Föld mosolya, nevetéstől silány,
rimánkodva ölelné az IDŐT, féltve, mint zsivány.

S ha kérded az utca emberét, mi hiányzik, mi nem,
jelét soha hallod: - Igen, az "ölelés" hiányzik nekem...

Nincs kizárva, az "ölelés" tartja össze ezt a világot,
mintha Isten lenne, s hozná hozzád, a vágott virágot.

Ölelés mi feldob, s arcodra mosoly húzódik végig,
s ez ingyen van, pénzt, életet, semmit nem érint!

2017 Július 07. Pierre, South Dakota

Megtaláltuk egymást... 

Mennyit küszködtünk éveken át, 
az internet hozta a várva várt csodát... 
Tudom, már mindent leírtam levélben, 
semmi nincs, egy értékes gondolatot, 

mitől a szemed fel ragyog... 
Nő vagy, a sorsom nekem rendeltetett,

kedves virág, és nagyon  remélem, 
illatodat, mint a szél, vissza hozza rám... 

Nagyon Boldog EGY hónapot Adtál, és remélem, 
még hosszú hoszú évekig az életemben maradsz! Szeretlek!



Drága Istenem!

Irom a leveleket hozzátok,
- "Posta mester, aki a Barátom",

bár életbe sohsem láttam, -
vissza küldi ezekkel a szavakkal,

valami nem stimmel a barakkal...

Többszőr is át olvastam levelem,
- miről beszél ez a fickó nekem?!

Mi az, mit nem tűr a komputerem...?
Rá jöttem, hogy semmi sem...

Politika lenne csupán? Igy hiszem...

Az "egyén", ki a masina mögött ül,
a sok dolgában lázasan elszenderűl,

találomra üti a billentyűket,
- ez álmenet, ez nem, kényszerűlten...

Egy Ország népe lesi, felhevűlten...

Ezért gondoltam ezt, Magyar vagyok,
több szart lenyelni, már nem tudok!

Ki kezték eléggé Nemzetemet,
kik csak a pénzt számolják.
a vérző lelkeket soha sem...

Mert a Magyar lélek nekik egyre megy,
bántja az agyukat, a fene egye meg!

Nem mink kértük a Kárpát Medencét,
mióta ember él ezen a Földön,

azóta ott él a Magyar Nép!

Ez nem röpke pillanat, százezer éve,
emberiség bölcsője a Kárpát, 



vele a mindenség, a messzeség!

Korhadó lelkeink, sírva kéri ezt,
LEGYÉL VELÜNK! Te! Akiben Hiszek!

Mikor eljön az este, lehajtom fejem,
egy imát mondok el szüntelen.

BOLDOG ANYA, kérlek! Légy a Nemzetemmel,
mivé lett, vagy hagytad, ez így legyen!
Arra vártál, hogy lázadjunk erőtelen?!
Azt akarod, hogy eltűnjön Nemzeted?!

Ez nem lehet, hogy ezt akarjad,
hogy az aljasok jusson diadalra!

Annyi gyötrelem után, át élt a Magyarság,
megveted halotti ágyunkat?!

Ki arra jár, köpjön ránk, nyugodtan?!
 

2O15 Március 4. Pierre, South Dakota

A "Múlt" Bajnokai

A gondolatok, amik látszatra felemelhetnek, 
- lelkiismeret furdalás, mi émelyitőleg tőr elő, -
hiába kiabálsz: - Nem én vagyok az elkövető!,

Semmit nem hoz az üres perselybe, csak keringőt...

907 - ben volt az egyik Árpád had vezér fényes győzelem,
- Pozsonyi  hármas dombon, a Hírnevet is eltemetve, -

a Magyar Krónikák, még azok sem jelezték,
Királyok, bankárok s politikusok, ezt velünk feledtették.
Hogyan lehet, hogy egy Nemzet, kiérdemeli mind ezt?!
Bibliába semmi nincs hová tartozzunk, és hogy kihez.

Ó - Szövetség "ember - szemű" Istene, - ki nem a miénk!, -



nem törődik a Magyarral, ha el kell bukni, hogy mivel.

Zavart kiabálás, s a szélvészes akarat hiába tőr elő,
figyelve a "szomszédokat", Magyarból elfogy az erő.
Osztrákok, kik a Finn - Ugor rokonságot erőltették,

három évszázada hallgatnak, gondolják, munkájuk ért.

Míg nem képes talpra állni egy Nép, "ki elnyomott",
feledésben van a sorsa, kiáltását nem hallják a nagyok.

Az egész földet bejárta Hős Magyarság íja és ostora ,
mégis van még Magyar Kárpátokban, bátran kimondom!

2017 Június. 22. Pierre, South Dakota

Nincs Barátod

Üssed a múltadat Magyar, míg meleg és formálható!
Sötét időszak vár Reád, kételkedésre semmi ok...

Büszkén tartsad a fejed, mint véres év-ezredeken át,
senki másé nem lehet a Hazája, a Kárpátmedence, Vigyázd!

Gyönyörű voltál nem is olyan régen, délceg s kérlelhetetlen,
Hőseidet elvették tőled, vagy véres sárral piszkították.
Gyémánt tükörben lásd magad év-ezredek lángján át,
nincs Barátod csak ellenséged, vigyázd, ébredj erre rá...

2017 Június 23. Pierre, South Dakota



Aki

Te, azt mondod, nincsen igazság?
Aki azt hiszi, minden hír csak ámítás,
mind ez, csak kénytelen siránkozás...

Nézz bele mások szemébe...

Lássál a Hírek mögé, figyelj türelmesen.
Mint a dongó, kinek csípése mérgezett,
- le - fel röppen egy haldokló világban, -

milyen ez az élet? Ilyen kiáltva magában...

Senki nem képes ezen a "dongón" segíteni,
az aki a gyűlöletből, lassan elveszik.

Áldott igazság óvja, s vigyázz erre a földre,
ezt ne feledd! Semmi nem tart, mindörökre...

2017 Június 09. Pierre, South Dakota

Amit Akarsz, Azzá Válok

"Akarnék lenni, amit te akarsz,
koszorút fonni az ágyadon,

s várni a hűvös zivatart,
gyermekként mondani, igen!

könnyesen nevetni egymáson, 
fütyülve nézni ezt a világot...

Látod? Mire képes az ember,
egy röpke szó, mindent feledek,



teát főzni, s te hozod felém,
s kérdezed, te örökké az enyém.

Már nem játszom a boldogságot,
karomba ölelném az egész világot!

Ha ünnep lenne, vagy karácsony,
szemedben látnám a világot, 

s mint violaszínű, puha bársony,
adnám kezedbe az élő világot,
hogy szemléljed a szép magad,
és kedves, mosolygó arcodat!

Ha sötét lenne, s keressük egymást,
neszt idéznék elő, hogy találj rám, 
lennék bármi állat, kedvedbe járjak,
boldogságomra végre rá találjak...
Földön feküdni, a karjaid között,

szívembe te, és az öröm költözött!

2017. Június 24. Pierre, South Dakota

Égető Dobok

Valamikor én is dobos voltam,
igaz, koránt sem olyan, mint a nagyok.

Bár, letudtam ütni a "kézrendeket",
de improvizációhoz, keveset konyítottam.

"Papír Gyárban" kezdtünk el zenélni,
- valamikor ott dolgoztam én, -

semmi fogalmam nem volt a dobhoz,
de láttam rögtön, ez kicsit kemény.

Laci, Ő ritmus gitározott, 



- ki végül is a barátom lett, -
már ez előtt is játszott zenekarban,

ritmus gitározott, mint a kicsit nagyok.

Szegi, volt a basszus gitáros,
- Őt már a sír magába zárta, -

s Lacit is, az elmúlt évben,
kár, hogy többé nem állhatunk egy "csatába"...

Aztán különböző okok miatt,
megváltam ettől a zenekartól,

a dob, megmaradt lelkem vágya,
otthon ütöttem a párnát agyon...

Mást hozott az életem, ápoló lettem...
Szegi, Kultúrház Vezető lett egy faluban,

és István? Ő szóló gitározott... 
Róla egyáltalán  semmit nem tudok...

Egy napon, Szegivel össze hozott a sors,
kérte, egy hétvégén rá érek-e én,

- csak egy alkalomról van szó, - rebegte,
tetszett a hiúságomnak ezek a gondolatok...

Beatles-el kezdtünk, "Creedence" volt a következő,
és a "Byrd's"-töl is játszottunk néhány számot.

Egy órás műsor kellett produkálnunk,
s egy órát, rá kellett húzni még

Aztán évek teltek el ettől a "fellépésig",
feledni kényszerültem szinte mindenem.

És mivel igen nagyon magam alatt voltam,
neki kezdtem írni, ki "ábránditó" verseket.

Jött a drog és az alkohol, -  magam alatt voltam, -
egy napon azt vettem észre, hogy újra doboltam.

"Punk"-rack-ot játszott a zenekarunk,
a neve, "Ellen-ellen, minden ellen" ez volt a neve...



Igy nézett ki, a doboló "rém-álomfutásom"...
69 éves leszek, ha Isten, is úgy akarja...

S amit megbántam ebből az életemből,
kizártam mindent, ami előrébb visz el...

Amiért írtam ezt a "kényszerű" versemet,
"Deep Purple"  hallgattam felemelve én,
s elképzeltem magamat a dob mögött,

mint emel vállára a hírnév, s kényszerűség.

Persze, megbékéltem önmagam kudarcával,
nem kergetek semmi el-nem érhető álmokat,

azért, mikor utoljára, nyugovóra hajtam fejem,
jobb lenne, mint dobosra emlékeznek...

2017 Június 11. Pierre, South Dakota

Felkelőnap Mögött

Amikor jött a vihar,
ázva figyeltem a lépésére,

nevetéstől görbült a szám,
kinyalt frizurámat magamra aggatám,
értve, - bár nem értve, - búcsút intett.

Forgószél ágyamban tüzeltem,
rimánkodtam, szózat hiányában,
s ágyamat megvetve a föld alatt,

nevetésre kényszerítettem a halottakat.

Sáros vizet szavaltam az üveg ajkaimon,
késztettem magam,

s nem lett belőle, igazán jó.
Figurákat dobott ki fáradt agyam,



csak keservesen zokogtam,
láttam az utcán húzódó tömeget.

Kár volna megfesteni látomásaimat, 
nincs hozzá akarat, sem anyag,

mint a szelet sem lehet csapdába ejteni,
- sem sapkát húzni a napra, hogy ne fázzon.

Gyűlölet-szerelem összhangja az élet,
a szép, és zagyvák harsogásnak,
a felette kifacsart embereknek,

késve beérett búzának, karban-rimánkodóknak,
túl az üveg hegyen, de idébb a köszvénytől,
figyelve a hangyák nevetését és szomját...

2017 Június 14. Pierre, South Dakota

Földünk Kerek

Kívánhatod, drágakő legyen az ég,
gyémánt, a végtelen messzeség,

smaragd, a könnyek és a sóhajok,
föld kerek, akkor is, ha nem akarod...

Rubin legyen, a legtöbb hajnalok,
zefír legyen, későn jött csillagok,

sapphire legyen, minden akaratod,
föld kerek, akkor is, ha nem akarod...

2017 Június 26. Pierre, South Dakota



Gyűlnek az Emlékek

Amit senki nem tud befolyásolni,
- látomásszerű görbület, s zavart űrben, 
gyönyörű sóhajtás a semmi felszínén, -

vajon Te, és én, szívünk, miért igy kalapál?

Gyűlnek az emlékek, sorban évről évre,
a "tudat" övezi az ismeretlen messzeséget.
Mit sejt, s nem tud az ember gyarlón fogni,
mítoszokat által próbálja  megfogalmazni.

Igy van ez év-milliárdokon át, - áttörhetetlen kapu, -
zárja a tudatot, innen az ész, ne mennyen tovább.

Aggályos akarattal minden álom gyűrött, s szilárd,
fejére húzva a holnapot, és búsan igy kiált:

- Mennyi emlék a szívemben, rossz, jók, talán...
Káromolnám Istent, de ki az, ki vigyázna rám?!
Álnok ember, sürgetve gyónja féltett álmaim,

gőgösen, lábát féltve, s vigyázva, surran tovább...

2017 Június 21. Pierre, South Dakota

Ki Lesz a "Fényhozó"

Ki lesz a "fényhozó"...
Te, vagy az emberiség.

Látszatra az ima temetődött,
s fertelmes dög-köd szál alá.
Miért a tőrvény? Kinek szól?



Az igazság, kietlenül csahol...

Szemlesütőt emberek...
Titkolnak mindent, mi az igazság,

semmi nem létezik, a látszólagos árulás.
Ha HISZTEK, és SZERETTEK,
- mivel Emberek vagytok, -
számotokra, már égi áldás!

Hiszen, ezek nélkül, már meghalunk...
Történelem számos égi jelenséggel int,

- vigyázz Magyar! Félre vezetnek megint...
Ki évszázadok igáiból ébred fel,
szemében elmosódott a tudat,

kérdőre vonja a tiszta igazságokat...

2017 Június 09. Pierre, South Dakota

Magyarság

Ki nem követel, - s minden joga megvan hozzá! -
meghunyászkodó, gyáva nép az, karámba való.

Bár, nem éltem akkor, mikor még nagy volt a Hazám,
jajveszékelő hangok, ide, elérnek egészen hozzám.

Románok, Tótok, és más nemzetek álltak sorban,
a Magyarságot le húzták a kínos, tüzes pokolba...
Mivé lettél büszke hazám?! Bankárok várnak rád...
Égbe kiáltják a valós bűneiket, senki sem ügyel rá.

Sír, zokog a NÉP, taposnak rajtuk és undorodnak,
ki Magyar volt, most hazátlan, s megy a pokolba.
Te azt hiszed, egyszer Becsületre ébred ez a világ,

rimánkodhatsz, de senki nem figyel rád, a hóhér talán...



S ha arra vagy kíváncsi, érez-e valamit a Magyar,
kiket idegen földön hagytunk, elfogynak mint a zivatar.
Levághatod fejed, strucc gyanánt, a földbe dughatod,

kérő sikongásra semmilyen válasz, hiába kéred, s akarod...

2017 Június 11. Pierre, South Dakota

Magyarnak Lenni 

Magyarnak lenni, nem könnyű.
Kicsi nemzet vagyunk, kicsivé tettük...

Egy sóhajtás hiányzott a hoz,
hogy majdnem elfeledtek.

Igen. Kicsi, de kemény a Magyar.
Átviszi mások akaratába amit akar.
S ha fogytán a nép, a Nemzetünk,

esdeklő szózatunk van velünk!

Annyi mindent hallottunk a világról,
senki nem beszél arról ami káros.

Magyar, lehajtott fejjel megy tovább,
nem lepődik, ami a jövőben vár rá.

Élénk, s büszke a magyar arc,
béklyóba köti az embertelen sarc.

De eljön az az idő a világra,
kérve néznek a magyarság arcába!

2017. Június. 17. Pierre, South Dakota



Összezavart Magyar Történelem

Tiszta igazság, elhallgatták nevünket, s jövőnket,
évezredeken át gyűlnek kegyetlen, kiélezett bajok,

kérdésre, könyörgésre, már nincs sem ok,
összezavart magyar Történelem, félve vacog.

Teljesen mindegy, kik ennek a bűne, ki felelős,
gazdag a magyar lélek él, s még mindig erős!

Vigyázzon az Isten, ne üssél semmi fajta pártot,
elég zavargás van e földön, ha akarod, és látod.

Sima felhők határán, kanyargós, elmosott utak,
minden ami nekünk a múlt, sírva menedéket kér,
- a gyűlöletnek látszatra soha semmi nem elég, -

félő zavart megoldásban reménykedik a büszkeség... 

2017 Június 26. Pierre, South Dakota

Minek Mondjam?

Mert valamit érzek,
- bár félelemben élek, -
kérve tűröm önmagam,
- nem segít az akarat, -

csak a gyűlölet segít,
az igazság elszenderít,
erőm, bántásra jön elő,
zavar a hideg és a hő,

minek mondjam s kinek,
mindenkit vár a temető...



Arcokat elmosta az eső,
késve érkezett megmentő,

kén esőt zúdít a felhő,
- nevetsz, én volta az első, -

szavakat szeged, későn,
gyűlölsz, hát van erőd,

hol van a meghitt keringő,
elkopott a képzelt cipő,

lépést színlelsz, akár csak Ő,
hová bújsz? Van meghitt erőd?

Minek mondjam, ha kérdezed,
hogy állandóan figyel szemem?

De ezt koránt sem élvezem,
- ha akarom vagy sem, figyelek, -
rám tőr a sötét kényszer, félelem,
csinált felhőket késve döngetek,

kiáltástól vegyes kegyelem,
ez lenne a félelem, s az életem?!
Ilyen vagyok, nem vagy velem...

Kétségbe von a rideg, a sérelem...

2017 Június 24. Pierre, South Dakota

Romantika az Álszenteknek

Mikor nem egyesülnek a nemiszervek egymással,
mégis tudod, hogy hogyan jön a gyerek e világra,
s a pornóképeket tiltja a vallás és némi politika,
                                     ez az állszent romantika...

S ha nem tudja az ember, hogy ki az, kit hívnak,
hogyan figyelhet arra, mikor vívják a tüzes pokolba?
Igy van ez, ha mindenki áll és csodálkozva politizál,



                                      ez az állszent romantika...

Csűrheted addig míg akarod, nincs semmi válasz,
emberi "libidóra", semmi magyarázatot nem találsz .
"Élvezve" állatok s a természet szemértelen aktusát,
                                      ez az állszent romantika...

Míg Vatikánban van e földnek a pornóvilág fellegvára,
nincs kihez forduljál, te földönfutó, otthontalan árva.
Sírhatsz anyádnak, hogyan jöttél e gyönyörű világra,
                            ezt az állszent romantika csinálta...

2017 Június 20. Pierre, South Dakota

Lehet Akár Milyen

Lehet látszatra normális egy pár,
nincs közös téma semmi, van ágy.
Soha nincs összhang, csak vágy,

csak a kényszer, és főleg, a muszáj.

Ami eszi a két embert mint ragályt,
meddig tart az élet, vagy egyre más.
Sikamlós téma, nem blöff, nem vitás,

másként gondolják sokan, ez nagy kár ...

2017. 05. 18. Pierre, South Dakota



Alagúton Jöttem

Alagútból jöttem, de nem az én hazám.
Mindenki rám szólt intve, - figyelj rám.

Észlelve az utca alkonyát, - gyűrött fa levél, -
hálát adtam az égnek, ha életem véget ért.

Sajnálok mindent amit régen elkövettem,
aki megbocsájtana, régóta nincs velem.
Emlékem ragyog a messzi távlatokban,
arca mint szivárvány, bennem ébredez.

Miért ez az emlékezés, - kérdem magamtól, -
mert aki számit, már nincs tovább velem,
rimánkodnék egy szóért,  egy szál virágért,
ami össze vissza hozná Őt, örökké velem...

Tél alkonyatán, a puszta lágy dombjain,
emlékek között, rimánkodva valaki figyel,
talán az elmúlás, talán egy régi szerelem,
összemosva, homályba sírva szenderűl...

Gyarló vigasz, minden vers mit megírtam,
a betűk, mint tüske gyanánt hatolnak belém,

s véres könnyet sírok, égig mind örökké,
mert "alagútból jöttem", elnyom a feledés...

2017. 05. 05. Pierre, South Dakota



Amíg Ez Van

Akinek van, az félti mint silány életét,
akinek nincs, oda adná egy falat kenyérért...

Az emberiség gyarló, Istent sarjasztja,
kár örömmel duzzadó sorvadt lelkét,

- s ha kell vagy nem, - másokat szidalmazza...

Figyelve az elhagyott, félszeg emberiséget,
taposva a pénzért bőszen, érzéketlenül.

Meddig tűri ezt, az alvó természet,
meddig van ez? Csak addig, míg e föld forog...

Tudva Minket, e kérés, csak álom csupán.

2017. Május, 21. Pierre, South Dakota

Az Emberi Alkotás

Nézem az építészetet, a festményeket, nevető embereket,
mindent, mit az ember józanságában remegve alkotott,

különböző zenét, a verseket olvasva, s könyveket,
a szeretetet, mitől lobog, a rimánkodó szív robog,
minden alkotást, mit a szeretet fénye átragyog,

modern tudományt, mit gyilkolásra használnak a nagyok,
s lerombolják mindent, mit valamikor az ember alkotott ...

S ha Te ezt hagyod, rosszabb lesz, mint az álmodban gondolod ...

2017. Május 25. Pierre, South Dakota



Az Emberi Értelem

Rimánkodásom magamba száll,
mint denevér, s repül  tovább.

Világra hoztam a szörnyű halált,
s kényesen minden megy alább.

Ugye? Számoltad a halottakat,
kik ideje korán tértek nyugovóra?

Azokat, kik nem kellettek senkinek,
a szemükre sütött  a messzeség ...

Voltam otthon a büszke hazámban,
ami régen, oly gyönyörű volt...

Figyelve az emberek sokaságát,
a szívem már korántsem dalolt...

Kés hegyén táncol az emberi értelem,
akarja vagy sem, kénytelen sírni,

"Képes Krónikában" olvasni mi igaz,
félelemmel telítve a percek, s napok...

2017, Május 25. Pierre, South Dakota

Elkeseredés

Az egész élet az elkeseredéshez visz,
Az emberi lélek, kérdőn fogadja amit hisz.

Valahol tudja, mi az, mi épít, élőre visz,
többnyire magány, mi lélekben egy tövis.



Szinkronban van a halál a gyenge élettel, 
ember hiszi erős, féle kapaszkodik a lélekbe.

Zavar ül a szemekben, kérne, a semmitől,
ott, ahol döntenek, nem félve Istentől...

Hol van a hazám? Sehol, így gondolom...
Hol van az otthonom? Föld alatt, úgy vagyok.
Hol van a vég? Ha akarom, elérem, s láthatom,

De hol vagyok én? Ez többé, már nem titok...

2017. Május 25. Pierre, South Dakota

Gyönyörű Vagy!

Látod a tüzes vízesést a fenyveseken át?
S Te azt kéred tőlem, örökké gondoljak rád.
Mit hoznak a holnapok, gyarló hazugság,

ölelj át kedvesem, lelkes derűben, s vigyázz...

Ügye, mondtam neked. mennyire szeretlek?
Életemet adnám, mintsem örökké elfeledlek.
Csináltam ezt-azt szárnytalan életem során, 

amire büszke vagyok, minden percben ott voltál!

Gyönyörű Vagy! Nem szégyellem ezt mondani.
Mint a próza, vagy a versek írása, ha kell, vakít.
Figyelve a síró időt, a kárörvendő satnya halált,

rimánkodásom elérte a véget, s vele szivárványt...

2017 Május 30. Pierre, South Dakota



Halljátok Utoljára

A gyűlölet, nem jó tanácsadó, és méreg,
szinkronban áll az erőltetett feledéssel.

Életünk, mi oly rövid, és semmi haszna nincs,
a sorsunk, a sötét sarokban figyel remegve...

Valami régen a miénk volt,  - a fiatalságra gondolok.
Rimánkodó ráncok nőnek a vén, aszott fejünkre,
s két lábon járó emlékek vagyunk, semmi több,

égbe kiáltanánk a fájdalmunkat. senki sem hallja...

Vérmes szeretők, kik már régen eltávoztak,
halljátok utoljára nevető szavam kérő énekét,
- miként a halál sóvárogva, éltemet kiontja, -
emlékekkel bélelt idős, rég elmúlt, szeretőt...

2017 Május 21. Pierre, South Dakota

Így Képzelem  

Ez a föld, és vele az egész világ,
mint egy álom, néz vissza rám.

Csodálatos emberek járnak az utcán,
s köszönnek egymásnak, mosolyogva,
lágy érzéseiket, senki elől nem titkolva.

Így képzelem el ezt a szomorú életet.
Gyönyörű érzést vetítsenek ki emberek!

Ami szép, és többségében hasznos,



mint égő víz, lobogjon a sötét fellegekig,
segélyt kérve, lehet, hogy mindez fontos...

2017 Május 30. Pierre, South Dakota

Kik Csókot "Dobnak"

Hová jutottál szép Hazám?!
Mennyi ármánykodás vár még rád ...

Semmi nem drága azoknak,
kik sárba tapossák a büszke Magyart,

vigyázva arra, ők ne kerüljenek "zivatarba"...

Gyűlölet szittya, tépett Nemzetünket,
nem a Magyarság ebben a hibás!

Kik csókot "dobnak" a Bankároknak,
nézve a zsebüket duzzad, miként dukál.
Össze fogott e Föld, Nemzetünk ellen ...

Nincs ki segítene, - vannak néhányan csupán, -
nekünk testvéreink voltak, ősi időkben át, 

kiket nem a pénz hajt, fogják Becsület bíborát!
Istenem! Miért nem vigyáztál jobban Nemzetünkre?!
Nagy kár, régen megkoronázták Istvánt, a Királyt ...

2017 Május 26. Pierre, South Dakota



Régimódi Leszek

Senki nincs ki megmondaná,
meddig ér az emberi sors,

utána mi lesz ha a szem becsukódik,
ki visz a sírunkra koszorút...

Talán olyan emberek, kit nem szerettünk,
- s ha lehet, gyorsan elfeledtünk, -

elnyűtt életünkben egy halvány sugár,
mi arra késztet, menjél tovább!

Ha már minden ajtó bezárult mögöttünk,
s ha már nem becézik senki mint régen,
ott vannak a régi, késleltetett  emlékek,

figyeld az emlékek édes fuvallatát...

2017. 05. 05. Pierre, South Dakota

Szép Szavak, Elkésve

Gyönyör által jöttem e világra,
széltől kikezdett, rongyos lobogóval.

A kék eget sóváran kérdezgettem,
- Veled mi lesz Apám, ha behunyod szemed...

És amint kezdtem felcseperedni,

Apám, mint nemlévő vagyonára vigyázott rám,
- bár nem mutatta, - könnyet csaltam a szemébe,



éjszakákon át, álmában sírdogált...

Nem volt szigorú, bár néha érdemeltem volna,
- rossz gyermek voltam, mintha űztek volna, -

kihívott a gyermeki öntudat, s feledés,
már tudom mit, s mennyit vétettem én...

Mikor Pesten vett fel Édes, az Jó Apám, 
szemében láttam, mennyire haragszik rám.
Egész úton, ahogy Miskolcig ment a vonat,

nem nézett rám, bár csak kaptam pofonokat...

Nem tudom mire gondolhatott akkor.
- Talán arra, a kisfiam felnő, s EMBER lesz,

ha valamit teszek, gyűlölni fog mindörökké.
Szép szavak, késve. Vigyétek Hozzá, a temetőbe!... 

2017. Május. 28. Pierre, South Dakota

Áll Boldogan

Ma este, lányommal beszélgettem,
kérdeztem Tőle: - Te miért nem hallgatsz rám?

Ő ártatlanul válaszolt: - Miért? Edit hallgat rád?...
Erre nem volt semmi szavam, - bár nem éltem vele,-

figyelve a lányom arcát, zavar sugárzott belőle.
Igen, elszúrtam valamit, a gyermekeim nevelésében,

ha magamnak bevallom, - az egész világ tanul belőle, -
nem ittam, nem nőztem, a templomba jártam boldogan,

a "gyengeségem" azzal lepleztem, hogy beteg vagyok...
Ez igaz is volt olyan nő, ki nem csak él, de érez velem...

Ő már otthon is a feleségem volt, nem panaszkodhatom rá.
Verseket írtam, ő hagyott, és még csináltam e mellett mást.

Doboltam, rajzoltam, és építettem önmagam sár-várát,



aztán jött a "hajnali köd", elolvadt, bárhogyan is vigyáztam rá...
Tudom most mondod, de azt hittem, az Ő életemben a karám...

És hogy mennyire tévedtem, elhagyott minden remény,
s itt vagyok külhonban, azt hittem, az életem véget ért.

De nem így történt, az Isten segítségemre sietett,
s felemelte kókadt fejem, dorgált barátságosan intett, 

- Ezért küszködtél  megannyi keserves éven  át?!
Most itt vagyok lehangoltan, de aránylag még is boldogan,
a magányt és az egyedüllétet, már úgy ahogy megszoktam.
Figyelve magam küszködését, számomra egy értelmű dolog.

Sokak jobb így egyedül, mint egy "tobozba" zárva áll boldogan.
Legalább is, mint és "öregedő férfi", ezzel, így vagyok...

2017 Április 9. Pierre, South Dakota

És Ha Azt Gondolod

Most élsz, erre bizonyítékok a többi emberek,
megannyi emlék, mi csobog feléd kérlelve,

hogy emlékezzél a szerelemmel teli napjaidra,
kedved bebörtönzött, s vasfogú feledés ül rajta.

Talán, vigyáznod kellene jobban magadra...

2017 Május 02. Pierre, South Dakota

Egy Igazán Jó Tanács

Ha valami nem úgy sikerül, ahogy te képzeled,
dühöngsz, vagy imádkozol, netalán káromkodol?
Ebben a világban élünk, ami semmi nem szimpla,

zavaros akár a sár, vagy az emberi ürülék...



Belegondolsz, - s ha nem vagy elfogult, - igazat adsz.
Fentről lefelé, de hol van az a fent? Mi, lent vagyunk...

Csillagok árnyékában élve, nem valami jó dolog,
senki nem vesz arról tudomást, te ember vagy, s mozogsz.

Egy igazán jó tanács, maradj butának amíg csak lehet...
S így meghosszabbíthatod halottnak tűnő, gazdag életedet.

Megszégyenülve így kiálltól: - Zavart az agyam, fél eszem oda van!
Ha a börtönbe kerülsz örülj, mert különben, kivégeznek...

2017 Április 6. Pierre, South Dakota

S Te Mint Egy Koldus

Silány a kérés, ha térdre ereszkedsz akkor is.
A szépidőket akár hogyan is akarod vissza hozni.

Akkor feleslegesnek tűntek a gyönyörű gondolataid,
ha vért sírsz könny helyett, ez semmit nem segít...

Gyönyörű, délceg voltál egykor a kristályos múltban,
zsigeredet oda adnád, ha régi nevetésedet úja csendülne...

Figyelve a gyűrött, vasalatlan s kiéhezett, zavart lelkedet,
citromszínű kigúvadt szemedet, kezdem megérteni, kivagy,

A régmúlt már lekopott rólad, remegő, féltő kérő kezeid,
silányan nyúlkálnak a semmi felé, gyűlölködnél, s minek...?
Akik szerethettek volna, gyászlepel cifrázza halott arcukat,

s te mint egy koldus, csüngsz a semmi láthatatlan küszöbén...

2017 Április 15. Pierre, South Dakota 



Újra Le és Fel Megy a Vörös Nap

Göröngyös utak, sár lepte utak,
ételért rimánkodó gyermekek,

vért síró, őrült esztelen emberek,
erőt adó utolsót rugó félelmek ...

Erre születtünk meg, mi emberek?!

Sírt okádó víztelen kő kutak,
embrióban megölt, védtelen csecsemők,

kiket nem sirat senki, csak a temető,
gyilkos emberek, nincs jele semmi ...
És újra le és fel megy a vörös nap ...

2017 Március 9. Pierre, South Dakota

Cica - Datolya, vagy Datolya - Cica

Ha érdekel az őszinteségem,
- ezt szívemből mondhatom! -
senkit nem érdekel az igaz szó,

csak a viszolygás, s a dáridó.

Amit álmodtam, - ez érdekes, -
virágok között sétáltam csendesen,

s felbökött egy nyakigláb zebra,
emígy kerültem én a szűk talonba...

Vigyáztam, ne lépjek senki lábára,
mit ad isten? Árkot dobtam a  palánkra!



Vigyázni kellet, magam lábára ne lépjek,
mert én okos, közben füvet legeltem.

Aztán mikor tele lett a bendőm,
halat mentem fogni, az erdő sűrűjébe.
Mit nem láttam?! Kergette a cicámat!
S föld alá ásta magát, mint datolyát!

Gondolta ügye, hagyom szépen nőni,
cica - datolyát, nem lehet sehol venni.

Így figyeltem datolya - cicámat, - lesve, -
- te bal kezű! Inkább mennél a levesbe!

Ennyi a regének, és ha nem hiszed,
kérdez engem, rontom - bontom ízibe!

Vigyázz! Mert tudom hol laksz,!
mert datolya - cica - datolya vagyok!

2017 Március 24. Pierre, South Dakota

Csobban a Kő

Elenyészve csobban a kő,
a napvilágot többé már nem látja,
s nem tudja miként jön a felszínre,

hogy a drága fényt újra lássa.

Könnyet sír a kő, - búsan, -
piszkos vizet  bőszen duzzasztja,

pocsolyának, - így hívták a folyót, -
vigyázva, szelíden duruzsolta.

- Miért ez a nagy sírás-rívás?
Mintha nem jutott volna más?!



Hazugságban van a jövő, 
buta az, aki ezt nem látja!

Kő tovább sírt, nem törődött a vizel,
ha megkell halni, - félve gondolta, -
a pocsolya csinál vele amit  ő akarja,

ha nem, hát megy a kő zúzóba...

2017 Március 22. Pierre, South Dakota

Még Is, Még Is ...

Siránkoznak a napsugarak, miért nincs már este,
emberek keserű szenvedését, szemét lesütve késleltetve.

Mennyi csalódás, látnoki megtorpanás kísért az utamon,
még is még is, kerek a föld, ezt tiszta szívemből bevallom...

2017 Március 21. Pierre, South Dakota

Elfeledtem, azt a Szép Arcodat

P. Jutka Emlékére

Amikor lefekszem álmosan,
mindig az eszembe jutsz,

tudom, már nem lehet igaz,
szeretném újra látni arcodat.

Szentimentális álom gyanánt,
rám tőr a kielégíthetetlen vágy,



s Te ott nevetsz könnyedén,
figyellek szegényen, éhesen...

De tudom, ez nem lehet igaz!
Sírodból, ágyamba hívtalak...

Valaki  megbüntet majd engem,
féltem, hogy mindig elveszítelek.

A testedet érzem, rimánkodsz,
ölelsz, sikongsz, rám vigyázol.

De akárhogyan erőltetem az agyam,
elfelejtettem, azt a szép arcodat...

2017 Március 23. Pierre, South Dakota

Azért Jó

Nézz rám, 
mond meg nekem,

mivé leszek én Nélküled?
Ki teszi fejemre a kezét,

ki az, aki rémálmomat elűzi,
értő valósághoz, ábrándja fűzi.

Kinek fogom mondani,
kérő, lágy imámat?
Ki fog engem látni,

rám sem nézett,
s tudom, hogy imádhat?!

Gyűrött az élet, amig élünk...

2017 Március 30. Pierre, South Dakota



Ha Akarod, Vagy Ha Nem

Testvérem?... Öcsém, húgom, s nővérem?...
Teljesen mindegy, milyen nyelven mondom,

hogy földimnek vagy bátyámnak, egyre megy.
Rimánkodásra már nincs idő, régen odalett...

Kis, - de erős csapat, - mindenki fia bórja ellen,
- ne báncsanak! Kéred. S téged visznek a pokolba.

Elhitetik veled, - mert minden kommunikáció az övék, -
bár koplalsz, fáj mindened, amit látsz, minden a tiéd.

S hogy ha ott vagy, a "vasajtó" be zárú mögötted,
nincs helyed, el sorvadsz velünk mint a többiek. 

Ha akarod, vagy ha nem, igy van ez édes "földim"...
Mint gyönyörű pillangó, te is üvegbe kerülsz... 

2017 Március 29. Pierre, South Dakota

Hinni Kell!

Hinni kell, muszáj hinni!
Bár mibe, mit emberi hit,
s tisztának tudja magát!
vigyázz! a szeretet kiabál!

Látni kellene a csapdákat,
mik elrejtve vannak mindenütt,
nincs semmi mi figyelmeztetne,

- hogy ide ne lépj, mert el merülsz!
Hinni, egyszer és mindenkor,



mi nem okoz senkinek fájdalmat,
hiszen ez a FÖLD gyönyörű,

készen kaptad. Semmibe nem kerül!

Vigyázzál mások testi épségére!
Te sem azért vagy e világon,

hogy mint egy béna menekülj!
Azért vagy, építs, és fellendülj!

Ne érdekeljen ki árokból beszél,
sáros a tudata, semmit nem ér!

Porrá lesz az üszkös, sárga fogad,
s többé szinte semmi sem marad!

Vigyázz, mert ha nem hiszel,
lyukas kétfillért sem ér az életed.

Aztán, ha "ott" leszel kérdezheted,
hogyan rontottam el az életem.

Tátog a száj, de senki nem felel...

2017 Március 29. Pierre, South Dakota

Igen, Van Remény Ha Akarod   

Lázadnál a semmiért, gyónnál, de nincs kihez.
Kínlódtál éveken át, de semmi értelmes hatás...
Gyűlöltél, és magadat birkóztad a sáros földre,

nincs megújulás, hiába csikorgatod a vásott fogaid...
Ügye? magadra ismersz? Vagy elbújtál a sötétbe?!

Ha találtál volna egy embert, ki hűségesen szeret,
s  mindig veled volt, a sors akár hogyan megvert...

Nem volt ilyen ember. Ha volt is, görcsösen feledted.



Csináltál számtalan csodát, - már nem tudom mit, -
sírásra görbül a szád, menekülnél a csillagok mögé...

Utadnak lassan vége, s min tudsz felhozni mentségre?
Egynéhány szeretőt, barátokat, és vége láthatatlan utakat,
amit talpad érintett, hogy megmondjam, ez silány vígasz...

Ne búsulj, gyalázhatod életedet, féktelen önmagad.
Igen, van remény ha akarod, felejtsd el gyönyörű életedet... 

2017 Március 22. Pierre, South Dakota

Nem Lőhetünk!

És akkor, ha dörög a puska,
kinek a pártján állsz majd apuska?

Ki fogja tölteni az üres fegyvert,
mert én, ha akárki szapul, ver!,

testvéremre nem lőhetünk!

Minden ember a testvérünk,
Tóth, Román, mindegy nekünk!

USA, vagy Angol, vagy Szerb,
tiszta tudat ha gondolkodsz felemel!

Igy, testvéreinkre nem lőhetünk!

Gyáva ember aki nem ezt látja,
nem tudhatod, hogyan szült-e világra...
Szeretetben van minden erő, s pihenő,

mindenkit vár otthon egy anya, s szerető!
Igy, testvérekre nem lőhetünk!

2017 Március 16. Pierre, South Dakota



Végre Megpihenhetsz

Csinálhatsz akár mit, élő hamvaidat, nem siratja senki.
Eddig szolgáltál, más kedvében jártál, időd nem maradt magadra.
Vigyáztál mások épségére, neked semmi haszna nem volt belőle.
És még is, mint egy döglött kutyát, kivittek a fáradt temetőbe...

Sokszor sírni lett volna kedved, sorsodat igazságtalannak érezted.
De mindig ott volt valaki aki, aki ezt dorgálva, erre figyelmeztetett. 

Vakít a sötétség, a könny kicsípi vérvörös, fényes szemeidet,
majd a túlvilágon lesz időd, ahol rimánkodva, végre megpihenhetsz...

2017 Március 29. Pierre, South Dakota

Mondd. Vigyázol Reám?

Ha az én életemre törnek, védeni fogsz-e?
Sírsz-e utánam igaznak vélt könnyeket...

Vagy mint kivert fattyút gondolsz vissza rám,
kit elvertek a láz álmok, s meglapulsz a félhomályban.

Minden versemet hozzád írok szégyenemben.
Figyelem a csillagok járását, s ezt képzelem:

Kedvesed voltam valamikor, - nem is olyan régen -
együtt nevettünk és sírtunk, a történések sűrűiben.

Életet neveltünk az elszáradtnak tűnő magokból,
fejedet vállamra hajtottad, jólesett, s én hagytam.

Aztán, a "fánkról" kezdett elszáradni a levél,



s igaz gyökeret eresztett, az ismeretlen messzeség...

2017 Március 23. Pierre, South Dakota

Vigyázz

És ha semmivé válnak az erdők a halottak,
te vajon ott leszel, meglapulsz a sötétben?
Ha anyád sikongva kiabál segítséget kérve,

te bedugod süketnek vélt, kifordult füledet...?!

Rimánkodhatsz a vízi gótoknak, ők nem figyelnek.
Inkább tömik az egyébként is dagadt zsebeiket,

figyelve, kéjjel a vergődésedet, amit ők okoztak...
Ha neked ez mind jó, rimánkodhatsz segítségért...

Teljesen egyértelmű, ez a politika, nem az embereké...
Csórón nézed a világ történéseket, és örülj hogy élsz.

Mennyien felbuktak már a kimondott kevesebb szóért,
nem kértek segítséget senkitől. A halál nyugosztalja Őket!

Vigyázz!!! Vigyázz!! Vigyázz! Vigyázz...

2017 Március 21. Pierre, South Dakota

Ugyan Azok a Csillagok

Mit vétettem ellened, hogy ily büntetést rósz rám?!
Talán, otthon kellett volna maradnom? Várni, ami vár...

Itt vagyok idegenben, zavart minden, a tél, és a napsütés,
égi rózsák miket majdnem elértem, kajánul néznek rám...



Más itt minden. A víz íze, és véle az emberek rimánkodása,
nem értem, hogy mit teszek, ha szívemben majdcsak elveszek...

Tudom, nem olvasod el ezt a versemet, mert távol vagyok,
de ugyan az az égbolt, s ugyan azok a szivárványos csillagok...

2017 Február 2. Pierre, South Dakota

Azt Sem Tudom

Nem tudom, mennyire igaz-e név,
azt sem tudom, hogy élsz e még.

Abban biztos vagyok, megesküszöm,
életem keveset sem ér, így gondolom.

Búj a karjaimba, ha tőlem félsz!

Mennyi mérföldön át kerestelek!
Könnyezve, folyton vezekeltelek...

Életedben volt, meghalt, elhagyott,
minden érzés miattad, megfagyott.

Érdemes volt? Ez mindig gondolom...

2017 Február 24. Pierre, South Dakota

A Csillagokig Emeljetek

Vigyázzad aki azt mondja, - úttalan utakon jöttem ...
És hogy értél ide? A szellő hozott fúva, szelíden?
Gyűrött idegrendszered sírtál, várt egy csodát,

én figyeltem, valami egészen mást hozott a világ ...

Csoda megérkezett, asszony képében, türelmesen,



te mindennel elvoltál foglalva, messiást elvétetted ...
Figyelmeztettelek süket, vakok, kéztelen emberek,

és te azt kérted tőlük, hogy a csillagokig emeljenek ...

2017 Február 6. Pierre, South Dakota

És Vártam

És az élet megy tovább. Nélkülem...
Igy van ez megírva a wc-falára,

égő söpredék csóválta ringó fejét,
szigetek tűntek el a tengerek mélyéből,

s kegyes szivárványt kapott a föld.
Megérte. Lábalatti söpredék visított,
angyalok tviszteltek, rimánkodással.

Ugye? Ez mind megérte. Vigyázva kérdeztem,
nem akartam önmagamat felébreszteni,

mert álmomban zilált kopoltyúmmal lélegeztem,
s megannyi csókot dobtam az anyámnak.

Nevetve szemléltek, és mondták, - gyáva vagy!
Hová bújhatnék a tüzes nézésük elől...

Egy régi szerelmem rimánkodva felelte,
- akkor nem segítettél mikor még testem volt,

és rólam álmodozol, meleg testemre sóvárogsz?!
Feleltem zavartan,  szembesültem az igazsággal,

mindig is gyáva voltam. Ha elolvasod, mit mondok...
Cékla vörösen égetett a napsugár, és vártam...

Hogy mire? A feltámadásomra...

2017 Február 19. Pierre, South Dakota



Játszottam Veled

Látomást éltem át... 
Kiabáló igazságok,

dűlőre jutott csókjaink,
igaz, még is család!

Szemtelen hazugság,
nevetéstől kirepedt ajkak,
a te ajkad, úgy hiszem...

Én veled sírtam.

Játszottam veled,
a félve feljött csillagokkal,

meglapult Istenekkel,
rimánkodásom görcseiben...

Játszottam,
figyelve hogyan múlok el

minden érzés,
mi hozzád csatolt...

Talán soha nem jön el,
hiába sírod a lelkedet,

kávé-zacc mit eddig ittál,
a tanú, hogy így van ez.

Ciántól zöld az öreg tenger,
nincs ember kit vádolni lehetne,

s minden megy tovább,
bízni kell, az égiekben...

2017 Január 31. Pierre, South Dakota



Láttam Sok Csodát

Te tudod, meddig ér el az élet?
És akkor mi lesz, ha nem tér el...

Senki nem akarja, mégis zakatol,
rimánkodva tőrt elő a kövek alól...

Láttam sok csodát, és féltem,
sötétbe borultan dideregve.

S a mindenhatót hiába kértem.
Mondta Ő, - ott van a lelked...

Dadogva kértem, kíntól vérző ajkkal,
szívembe véstem, tiszta akarattal.
Ő rám nézett, s nevetve mondta,

- kérlek szépen, vigyázz magadra...

2017 Február 2. Pierre, South Dakota

Párok Között

Ha lennél kedves ide bújni,
úgy szeretem a lelkedet ...

Zavart vagyok, megbocsájtol?
Rég keresem a meghitt párom ...

Ugye? Jó minden Neked.
Felednék mindent amit lehet.
Feledném azt is, nem vagy itt,
csak Téged akarlak, megint ...

2017 Február 4. Pierre, South Dakota



Rabod Lettem

Semmire nem mentél volna vele,
ha vélt igazságot megmondtam volna,

fejedben nagy káoszt tettem, és okoztam,
megmondom, hogy még mindig szeretlek...

Rimánkodtam a szavaknak, másak legyenek,
de helyette mindig a Te arcodat láttam,

figyelve, elmerengve, amint ott hagytál...
Az idő vasfoga, megfogta ezt a szerelmet...

Hiába minden imádság, minden erőltetett közöny,
hiába minden zavart rimánkodás, rabod lettem...

De ezt soha nem mondom meg neked,
verseimet elmossa a közöny, ami belőled árad...

2017 Február 11. Pierre, South Dakota

Azt gondolom, hogy bekell érned a szerelmes verseimmel ...  Hiába történik sok 
érdekes dolog a világban, - ami említésre érdemes, - de nem tudom 

meghazudtolni önmagam.

Szerelmes ember vagyok, ez a szerelem egyre inkább fokozódik, az idő múlásával.
Rengeteg minden van a fejemben, értékes gondolatok, de ahogy leülök verset írni, 

semmi nem marad meg belőlük, csak a szerelem ...

Érdekelnek az emberi viszonyulások, hogy mennyit veszítettünk ezáltal, hogy a 
pénz lett az Istenünk, a mindenünk. Emberek tőrnek előre, nem érdekli őket a 

másik, hogy neki is vannak gyermekei, családja, nem érdekli őket, a holnap, csak 
annyi, hogy a maga "gesztenyéét" kikaparja a kihűlő hamuból. Mert a "modern" 

világban csak igy lehet élni ...



Ez van az emberekbe táplálva ...  Az emberi ínteligencia huszadrendű kérdés 
marad ... Vagy többségében az a kérdés felsem merül ... Ezért írok szerelmes 

verseket, mert azt érzem, valahogy kellene segíteni az embertársaimon!

Annyi kegyetlenség, borzalmas dolog történik ebben a világban, - felsorolok 
néhányat, -  éhezés, kínzás, háborúk, betegségek, (stb, stb,) hogy úgy akarják az 

"öregedő" Európát "EGYESEK" segíteni, hogy fekete emberekkel akarják 
megoldani a szaporulatot ...

A buta emberek ezt be is veszik ...

Lehet, hogy sokan kiábrándultak a verseimből, az oldalunk olvasásából, de olyan 
emberek mint Dr. Drábik János, Dr, Pap Gábor, - és van még néhány otthon!, - 

akiket szeretnék követni, mindig energiával töltenek fel! 

Jó olvasást a weboldalam kutatásához! És ne legyetek mérgesek rám…

Soha Ne Feledjétek

Söpredékként van nyilvántartva Nemzetünk,
és mire mennének velünk, vagy netán ellenünk..

Nincs neve a Hazánknak, kik elvették, nevetnek.
Nézd! Mutogatnak egymásnak, itt van egy eretnek...

Törött ígéretek, siránkozó Magyarság halmaza,
sírjátok vissza, aki nem megy soha Haza...

Soha ne feledjétek, volt egyszer egy Trianon,
ha kiszúrják szemeinket, mennyünk tovább vakon...

A Magyarságnak immár siralmas vége lett,
ez van a Világnak, egy Nemzetnek bukni kellet...

2017 Február 4. Pierre, South Dakota



Ez Többé Már Nem Vitás

Puha hóban, a te véred fröccsent szanaszét,
kérdőre vontam, meddig tart ez a messzeség.

- Nem látod, hogy vérzek? - feleltem síró hangon,
szégyelltem magam, ha tudtam volna, el ballagok.

A románc az életemben már jócskán tova szállt,
helyette idegenek nevetése, ami  inspirált...

Nem emlékszem mikor, véget ért az ifjú életem,
rosszul választottam, ezt már többé nem restellem.

Lehettem volna költő, a verseit szavalják mindenütt,
figyelve az álmomat, mi a valóságtól  jócskán elüt.

Hogy ki az aki vagyok, ez többé már nem vitás.
Jobbat is eltemettek tőlem, a gyászt, érjen valaki mást ...

2017 Február 24. Pierre, South Dakota

Tüzesen Lángol

Mi az, mit kellene tennem,
hogy felemeljem vérző nemzetem.

Ha meghalok, síromra ki hoz virágot?
Leköpködik mint egy mocskos átkot...

Trianon él bennem, tüzesen lángol,
nincs helye semminek ami szép, és nem átkos.

Vigyázni kell a szavakra, mi elhagyja az ajkunk,
szögesdróttal hitegetnek, ha nem állunk a sorba...



Rimánkodnánk, de nincs kihez,
elvették a szavaink élét, erejét.

Sírnánk, de könnyeink elszáradtak,
mikor lelkünkbe rúgtak s vagdaltak...

2017 Február 19. Pierre, South Dakota

Az Erdők

A felhőkbe léptem, te ott voltál, s láttad.
- Hiába akartam elérni a csillagokat...
Figyeltem, az Indiánok küszködését,

rimánkodtak az Ők szellemi Istenéhez.

Szégyenbe borultak a fák, s az erdők,
lépteid hangzottak mérföldökön át,

rügybeborult házak kinyitották az ablakukat,
s a szüzek kényszeredetten adták magukat.

Torkomat egy varjú hasította szilánkokra,
te ott voltál, nevetve ütötted tapsra kezed.
Tudtam semmit nem érek el, rosszabb lesz,

egy álom volt az egész. Valóban álom volt?...

2017 Január 24. Pierre, South Dakota

Figyelmeztetés

És amikor görcsösen fogtam saját kezemet,
sebes vonatok száguldoztam az agyamban,

arra gondoltam, - hová jutottál te féreg?



Látszott, hogy feleletet elvitte valamelyik vonat...

Érdekelt a zavargás mi agyamban szimplán kéklett,
hal szerű valami, mit az emberek szívében éget,
egyetlen poén, mit tudtam a magam életéből,

minek a zavart igyekezet, mikor semmi nem változik...

Csibét fogtam a rosta alatt, és figyeltem, mint szalad.
Női harisnya, mint egy szál megpattan, elveszti értékét...

Ékes látszat a politika, csak találgatják, és az emberek,
mennek tovább a többséggel, mint a vakondok, kik nem lát...

Ez lenne jellemző? Hová lett az emberi méltóság?!
Valakik bele rakták a kacatok közé, és vége lett...

Nincsen, de vannak földön kívüliek, ennyi...
Csöbörből-vödörbe ment ez a árva figyelmeztetés...

2017 Január 18.  Pierre,  South Dakota

Ismeretlen

Láttam önmagam, ágyúval céloztam meg a földet,
de bennem volt a félelem, a szemeimből gúny cikázott...

Sorsom nem Istentől függött, hanem az alig ismert haláltól...
Ékességgel szórtam a szavaim, - a megmaradt időmet, -

vigyázva arra, hogy ne ürüljek ki, sziszegve síró gyűlölettel...

Hangtalan nevetésem a bolygókig hatolt, szívemből a könny sípja szólt.
Mondtam magamnak, - vigyázni kellene a rimánkodó csillagokra,

a szeretet alig ismert, gördülő, mindenki számára szóló igéire.
Siralmamat valaki orvosolta, figyeltem hogyan változik meg a jövőm.

Minden évvel ami elmúlik, közelebb kerülünk az ismeretlenhez...

2017 Január 17. Pierre, South Dakota



Mi Van Akkor ...

Mi van akkor,
ha a nap, s vele,

minden szeretni való megsemmisül?
Fogod-e szeretni csábos önmagadat?
Vagy szilánkokra zúza a reményedet?

Megelégült lelkedet a pór lepte...
Nem lesz aki többet megbocsájt...

Eszedbe jut az emléke,
valami feltűnik a múltból,

kényszerűleg, nem veszel róla tudomást...
Ha kiszolgáltatva ott leszel,

félelemtől elfehéredik az ajkad,
inkább hittél volna a versekben,

mint a "megrontott" emberekben...

2017 Január 20. Pierre, South Dakota

Megújult Lelkem Dalol...

Szilárdan hittem az elmúlásban,
égbe kiáltottam minden kételyemet.

Mint túl égetett hamu között a siránkozás,
rettegtem attól, hogy jön a megújulás.

Figyeltem a petyhüdt szerelmeket,
hogyan merítenek egymásból új igét,

láttam magamat mint éledek, 
mosolytól a lelkem sír, és kiabál...



Okoltam mindent mi tőled elszakított,
örömömben egy éles ék csilláma hatolt,
s te ott ültél mint régen gyász lepelben,
és újra kérdezted tőlem , - ez mire jó...?

A hangod, semmi ellenvetést nem tűrt,
emlékeztem a régi, meghitt időkre,

csinálta repülőt a verseimből,
és szétszórtam azokat a semmibe...

Megszégyenítve ültem ott elötted,
segítséget kértem, de tudtam hiába,
megújult lelkemet kínáltam cserébe,

te mondtad, - ez már késő neked.

Ügye jó volt egykor, mikor ölelt a karom,
arcodat a szerelem lángja borította el,

s akkor nem jutott senki az eszedbe,
én voltam a mérvadó életednek...

Lesütötted szemed, mondtad, - régen volt...
De bennem örökké él a szerelmed!

- Sajnálom, - felelted, és éreztem igazat szólsz,
már egyedül maradtam, a megújult lelkemmel...

2017 Január 22. Pierre, South Dakota

Vártam, Vártam

Rimánkodásom az égig jutott,
vártam, vártam, és mind hiába.

Szinkronban álltam az éjszakával,
sirattam a nappalt, kíméltem önmagam.



Látszatra semmi nem változott,
kiszakadtam önmagam testéből,

és sajnálattal figyeltem mit teszek.
Érdemes volt ezért megszületni...?

Feleletet nem várva tovább repültem,
kerestem ami jó volt az életemben.

Láttam anyámat apámat, elfordultak tőlem,
és a mostoha bátyámat, kit alig ismertem.

Ez lenne a halál, kivel mindenki szemben áll?
Arcomat a szégyen pírja járta át,

mint egy kondás, ki az utolsó malacát elvesztette,
értetlenül vizsgáltam a múltbeli döntésemet.

Ha ezért születtem meg, jobb lett volna a sötétség.
Ha lelkem, soha nem érezte volna a világosságot,

ha testem soha nem érzett volna gyönyört...
Szilánkba léptem, és vak voltam, talpam égetett...

Hibáztattam önmagam gyávaságát, szüleimet,
Istent, mert biztos hogy van valahol, s figyel,

és önmagam, nézve a csillagok szét szórtságát.
Keresztbe tettem a két kezem, s vártam, vártam.....

2017 Január 13. Pierre, South Dakota

Karácsony

Karácsonyi csengő csendül,
szán a havon valahol gördül.
Nevetés a kacajjal elvegyül,
csend a békével szenderül.

Hallgatva nótát hogyan zendül,
figyelve a fákat széltől ferdül.

Az idő az óra, a hónapok elrepül,



így a nap is mosolyogva kiderül.

Hárfa a szérűben lágyan pendül,
körös-körül állatok figyelme felderül.

Jézus, Máriával térdre kényszerül.
világszerte e napon, szeretetben csend ül ...

2016 December 27. Pierre, South Dakota

Már Rég Elkésett

Csinált kifogások szinkronban állnak,
sziszegő félelem hozzá simulnak,
s feltörő szökőkutakként ziláltak,

talált emberséget majmoltak, hiába...

Siránkozó rémület csorbított valóság,
felhevült élet öröm csak silány ráadás.

Robusztus ön imádat figyelve lapul,
s sarokban a vég, röhögve alakul.

Címeres szó császár visongva fuldokol,
ki az, ki vállalja, hogy hozzá idomult? 

Gyilkos gondolatok rázzák lelkedet,
ki felelne, már nagyon rég elkésett...

Rimánkodásod elfeledt kérések halmaza,
szinkronban volt aki mindez  alkotta.

Szerelem a gyengéd érzések betegsége,
gördülő gyengédség kifosztott vétsége...

2016 December 19. Pierre, South Dakota



Ugye...?

Nézd a holdat, nem tudod mi van mögötte...
Mint egy tehén, lángolsz a tudásod mögött,

nem kíméled az időt, és a mások életét,
zsibvásárt csinálsz, a halott teteméből...

Tőlem kérdezted volna, meg mondtam mit tegyél,
csonkuló fej fáidon keresztül ha nézel, semmiség...

Ugye? Te tudtad  mit teszel az élő emberekkel,
öntelten verted mellkasodat, semmit nem hittél el...

Csirában van a feledés, - szinkronban a nappal,-
kifacsart igazsággal hitegetted az embereket,
és te azt képzeled, mindenki egyet ért veled...

El jön az az idő, mikor a lehunyod fakó szemedet...

2016 December 5. Pierre, South Dakota

Zavart Idegen

Látod-e a jövőt mi sziporkázik benned?
Tudod-e a megbocsájtás disszonáns érzését,

ha velem vagy, és többé senki nem segít?
Zsivány, ki jónak tetteti magát, s reménykedik ...

Nagyjából, össze fércelt lelkek égő sorvadása,
elfelejtett emlék, feltörő, föld alá kívánt ásása,

zavart idegen kérdő, sziszegő, gyermeteg sírása ...
Végül is, nincs "Igaz Igazság" ezen a Földön...



Vigyázni kell, hogy a Holnap, hasonlítson a mára,
dédelgetni muszáj a rosszat is, ha sántít, kiabál.
Lámpása van a hazugságnak, aki látja, halott,

önmagát is batyuba zárva tartja, s magában kiált...

2016 December 6. Pierre, South Dakota

Amíg Élek

Szaladgál a lelked, siralomtól ékes életeden át,
figyelve mások elmúlását, s gyáván, kérdően áll.

Szolnál, de a hangod megfagyott torkodon,
szilárdan állnál, de lábaid látszatra meg akad.

Rimánkodnál, de gyáva hang jön ki torkodon,
lélekben tapogatózól, süketen, és vakon.

Mi az, mi vissza tart, silány, kihívó sorsodat,
gyalázva mindent, mit eddig sírva alkotott...

2016 Október 22. Miskolc, Magyarország

Az Életem

Lábam alatt a múltam, a világ,
néztem, és figyeltem reá.

Rém látomás az akaratom,
sóvárgás ha vagy, vagy nem akarom...

Sárkány repülés az egész életem,
mert tudom, Te többé nem vagy velem.

Sziporkázó, fázó az egész életem,



már nem bánom, hová lépkedem.

Igénybe vettem a sorsom, életed,
csillámló ég, Isten veletek...
Gyönyörű az egész életem,

kár, hogy Te nem éltél velem...

2016 Október 22. Miskolc, Magyarország

Idő

Látszatra semmi sem történik,
az IDŐ ráncosan figyel a rács mögött,

a percek órákat szántanak a képzeletben...

Kérdőre vonja az évek halmazát,
s temetve a pillanatot mit elpazarolt.

Őrködik rá a templom is, az óra sem felel...

2016 Október 2. Miskolc, Magyarország

Hazám, Magyarország

Ember. Figyelj ide! Mit kell tenni.
hogy Országodnak jobb legyen?!

Mindent el kell vetni,
mi arra sarkal, megalkuvóvá legyél!

Ne a zsebed legyen a legfontosabb,
hanem a Hazád, és Néped Becsülete!

Vigyázz, figyelj Néped szavára,



ha ezt nem teszed, elveszted amit üzentél...

Elveszted Népedet, és a becsületedet.
Te nem találsz helyet sehol, senkiben.

Jobb tanácsot nem adhatok,
dühödt Néped, figyeli minden akaratod...

2016 Október 20. Miskolc, Magyarország 

Görbe Tükör

Szilánkokra tőrt az ég,
sziporkázott a buja messzeség,
vigyázzban állt a síró napsugár,

Te voltál ott, s vigyáztál rám.

Későn égettem beléd szerelmemet,
tudtam, meddig ér el az életem,

zokogva siratták lét örök reményt,
tudtam, többé már nem leszel enyém.

Szinkronban estek az egyenes villámok,
égő tested lángolva kiáltott,

miért vettél észre az ablakból!?
Törött kezek fény, fel - fel lángolt...

2016 November 21. Pierre, South Dakota



Miért?

Miért nem tudok senkiben megnyugodni?
Miért kell másokban hibát felfedezni!

Miért? Miért, miért...

S aminek jönni kel, de nem jön, miért?
Ami elmaradhatatlan, tör elő, miért...

Miért? Miért, miért...

Miért van az, hogy a gyilkos nevetve kérkedik?
Miért van az, aki becsületes, azon senki nem segit

Miért? Miért, miért...

Zavart a kietlen, siránkozik az édes feledés. Miért?
Látszatra, boldogok az emberek, de félnek, miért?

Miért? Miért, miért...

Miért vonná kérdőre, a száradó, csillogó könnyeket,
miért kérded tőlem, szilárdan hiszek, vagy nem, miért.

 Miért...

2016 Szeptember 23. Miskolc, Magyarország

Rimánkodás Egy Jobb Világ Felé

Lépkedtem a villámok sűrűjében,
azt képzeltem, Isten velem van,

lám, kidőlt az ég, s felhő lett belőle,
csillogó fátylat borított rá a feledés.



Egymást ették az emberek, s nevettek,
semmi mást nem tettek, csak sziszegtek.

Rimánkodás, egy szebb világ felé,
ennyi volt az óhajuk, nem a pénz, és egyéb...

Szerelem tüzében megfakult emberek,
égjetek, tüzes szikrákat lövelljen lelketek,

akkor, ha már semmi nem marad belőletek,
igy üdvözöljétek, ami már simán, végtelen...

2016 November 30. Pierre, South Dakota

Számomra Még 

a Szíved Mindig Dobog

Emlékek... Szivárványból tör elő,
sirályként száll a messzi fellegekig,

csöppennek a percek a szürkeségben,
ha Rád emlékezem. Te, a legjobb barátom...

Figyelve a csillagok és a ég szétszórtságát,
az Isten félő, éltető meleg kézfogását,
mosolygó, nevető arcodra emlékezem.

És újra itt Vagy, megint, velem!

Igaz, a távolság elszakított minket egymástól,
de Te szíved, mindig lüktet, dobog bennem,

és mosolyt ró kihűlt, megfakult lelkemre.
Mint késői Szerelem, mindig velem vagy!

Itt hagytál magamra... Bár emberhez szólok,
de a sírod felel szótlanul, szomorúan, esedezve.
A Neved, mindig tiszteletben áll, Szabó László!



Silány vigasz, hogy Bíbor palásttal, letakarva...

2016 November 18. Pierre, South Dakota.

Unatkoztam

Silány ez a nap is, égő a hóesés,
vigyázzban állnak a széltől tépett fák,
össze tőrt sorsok égetik a talpamat,

gondoltam, verset írok, vagy költök...

Nem volt gondolatom mi sarkalt volna,
kedvem letargikus volt, rimánkodtam,

senki nem hallgatott segélyt kérő szavamra.
Lehet, hogy valaki könnyes szemekkel sírt...

Miből gondolod, sóvárogva léptem vissza,
gondosan ügyelve, hogy emberekre ne lépjek,

sziporkázó emlékeim, csöpögő égő talány.
És mit adtam én ennek a véres világnak...?

Gondolat magába száll szelíden, önfeledten,
csobogtatja a halált, vagy az élet vizét,

senki nem jön segíteni, figyeli mindenki .
A kátyúban nincs kérdés, csak bősz felelet...

Meghalt a barátom, vigyáztam emlékére,
Ő mondta, olyan ez a barátság, mit képzelek...

Gyűrött ég, szaladgál a messzi fellegekbe,
siratja azt, mi lehettem volna, halálom napján...

2016 November 29. Pierre, South Dakota



Egyveleg

Talán semmi köze nem volt az éjszakához,
búsuló szivárvány törött akaratokat fújt tovább.

És mi az, látszatra égő arany szobrok,
vizuális hajnalt vigyorogva rimánkodta a nap.

Látni lehetett, a körmök vissza fogottságán,
éltető könnyek üvegszerű simogatásán.

Egyveleg volt sóhajtó igaz rimánkodásában,
egetverő szégyenletes simaság tükröződött felém.

Sírásra hajlott remegő pillangók eltőrt szárnyai,
tudtam, kezéből éltető szivárványok lógnak.

Megkellet volna fognom a semmibe ment őrjöngést,
régi önmagam árnyéka voltam, a napfényben...

Ez semmi több, mint egy siralom az éghez...

2016 Augusztus 28. Pierre, South Dakota

Ha Meghasad az Ég

Ha meghasad az ég, legyél velem...
Törött sorsokat mindig fú a szél.

Embriók elvesztése,
hazugságok cinkos ügetését,

csendes záportól féltve önmagam...

Mi a bűnöm? Sűrű égtől,
-- mert te ott hagytál, - magamtól kérdezem.



A felelet nem tetszik nekem,
így vigyázzban állva csendesen hallgatok...

Talán akit megöleltem, azé a felelet...

Átlátszó homályban halott katica bogarak,
figyelve önmagam esetlen vergődését...

Égő szemekkel nézem életemet...
Egyedül maradtam...

Kérdésem vissza csapódik hozzám. 

2016. Augusztus 7. Pierre, South Dakota

Nincs Bocsánat

Te megmondanád nekem, mi az, ami téged bánt.
Én megmondanám, hogy innen már nincs tovább...
"Többet találtam", amit kerestem, vélve kutattam,

tudatom kitárult, innen már nincs semmi bocsánat...

2016 Augusztus 22. Pierre, South Dakota

Ki Velem Sírna

Siralmát megcsúfolva, tör elő a napsugár,
sarkalva a növényeket, immár tova száll.
Lélegzik a természet, s vele az elmúlás,

szilárd talajon áll, tépett, hervadt rózsa szál ...

Ki az ki megcsúfolja a természet törvényét?
Ki az, ki kérdőre vonja új határok sövényét?

Látod könnyeimet, hisz magamba sírok,



ki velem sírna, öregségtől rebben az ajka ...

Nincs vigasz, vagy ledöntött fák mindenütt,
égre hajlik a sötétség, pihegő mellkasát eltakarva.
"Sorok" hánykódnak, figyelve elmúlás vonaglását,

csillámló szürkeségből égető, álnok vívását ...

2016 Augusztus 27. Pierre, South Dakota

Közöny és a Halál ...

Eget rázó öleléssel tört elő a napsugár,
figyelve szelíden miként figyelnek rá.
Van aki szelíden, van aki mérgesen,

millió halott sírásával ékesen...

Sírásra buzdított év ezredek halmaza,
megannyi nép zúdított az elveszett Magyarra...

Össze tépett sorsok kérik igaz felmentését,
szemben üveg szilánk, rémítő kérését...

És éget a nap, dögvész van mindenütt,
szegény Európa zavartan szenved velük.

Rimánkodásukat el temeti a vérző napsugár,
könnyeit felissza a közöny és a halál...

2016 Augusztus 25. Pierre, South Dakota



Már Nem Szimmetrikus ...

Látszatra a "fogaskerekek" még pörögnek,
de már nem szimmetrikusak a körök...

Silány vigasz, hogy értve figyeltem,
törött fellegek között félve irigykedtem.

Ha másként álok hozzá, másként figyelem,
gyermekkorom sziporkázásából elő tör az értelem.

Igazán szerettem anyámat és apámat?
Figyelve lelkem rezdülését, nincs bocsánat...

Össze tőrt üveg edényekből áll az életem,
próbálok mindent, de nem áll össze semmi sem.

Égi koporsók között folynak a napjaim,
gyermek vagyok újra, a sok játék elvakít...

2016 Augusztus 28. Pierre, South Dakota

Egy Fáradt Igazság

Hezitálsz... Közben emberek mennek a sírba,
vigyázva, a rothadt "igazságra" ne lépjenek...
Ez kell Neked? Fáradt testedet égeti a látás,
rimánkodsz, - miért születtem így meg...?

 
Titokban vigyázol a "régi" Isteni tabukra.

Nem az a baj, hogy hiszel, hogy félsz, s így hiszel!
Ha nem hinnél, nem ember sem talán,

így vigyázni kellene minduntalan Terád....

2016. Július 02. Pierre, South Dakota



Mi lesz akkor, HA?! ...

Ha felébred álmából az össze tőrt Magyar,
szemében elmúlt századok nyomora tündököl,

s minden galádságokat  számon kér mindhiába,
ami a Nemzetet érte, - s éri jelenleg is, -

semmi magyarázatot senkitől nem kap...
Mit fognak hazudni a többi nemzetek?!

Altatva voltak Ők is? Nagyjaikra nem hallgattak,
mint a vakok törtek előre a Magyarság halottain...

Nem érdekelte őket, szemüket nem fedte gyászlepel...
Inkább hóhérok lettek, mint megcsúfolt Magyarok?!

Zavart szemek, könnyel rimánkodó tekintetek,
igaz, hogy egy Nemzetnek vége lett?! 

Miért vezekeltünk halálunk napján? EZÉRT...?
Kalitkában zavartan repkedő láthatatlan lélek,

vidd el egy NÉP siralmait valakihez, ki érti...
A Magyar Nép, rá szolgált erre a Diadalra !!!

2016 Július 01. Pierre, South Dakota

       FARAH, Kedvesem ...

Mindegy,  hogyan fogsz hívni,
nagyapó, öregember vagy nagyapa.
ősz hajamat, fújni fogja a tavasz,

szemembe szivárvány koszorút fon a szél...
Nevetésedtől félő virágok bújnak elő,
semmi nem lesz majd, mi terhelő!  



Unokám vagy, ez terheli a tudatom,
vigyázok Rád, amennyire csak hagyod...

Gyermeki tiszta tudatod őrködik Rád,
s minden ami a mi rossz és bántó,

majd a nagyapád kitalál igaz csodát.
Vigyázni Rád! Erre születtem meg,

s ha sírsz, vagy csengő hangon nevetsz,
Te nem tudod bennem, mekkora az élvezet...

Így arra kérem Istent, - ha netalán van, -
vigyázzon Rád ha már nem leszek, Farah,
                                                    Kedvesem...

2016 Június 10. Pierre, South Dakota.

Kesergő 

Túl az "Óperenciás" tengeren,
éltem én egykor, valamikor régen,

és most, vissza vágyom,
                                          vissza...

Az életet a halál kiissza,
- ez tiszta víz, ez tiszta.
És most, vissza vágyom,

                                         vissza...

Aki nem élt ott, - akár élt, -
az nem élt teljes életet!
És most, vissza vágyom,

                                        vissza...

2016 Június 2. Pierre, South Dakota



"Óperenciás Tengere" Eredete

A pozsonyi ütközetről magyar részről szinte semmilyen

dokumentáció nem lelhető fel. 

A közvetett vagyis később keletkezett emlékanyagok közül első helyen 

Johannes Aventinus (1477-1534) bajor történetíró munkája szerepel, 

aki bővebben ír az összecsapásról, és bemutatja az ütközet  részleteit.

A csata következménye, hogy a Magyar határ AZ Enns folyó lett (Ober Enns – 

innen a meséink ‘ Óperenciás tengere ‘), valamint hogy idegen sereg 130 évig nem

 mert Magyarország felé fordulni.

Honnan ered az  "Óperenciás tenger" kifejezés?

A honfoglaláskor Magyarországhoz tartozott egy rész a mai Ausztria és 

Morvaország területéből.

Itt folydogált az Ober-Enns folyó, ami az országunk határát jelentette akkoriban.

Valószínűleg az erre vetődő vándorlegények rosszul ejtették ki az Ober-Enns 

nevét, s amikor hazatértek messzi útjukról, arról meséltek,hogy túl jártak még az 

"Óperencián is".



A Remény "Újra" Születése

Még van remény az újra születésre,
a jövő tisztább, szebb és jobb legyen.

De látod, mit hoz a kérlelhetetlen jelen?
Minden eltörpül, vele a képzelet ...

  
Vezeklés sem segít, sem a éhes félelem,
tudni azt, mit hoz a éhes, kietlen jövő,

figyelve az arcok, "RÉMÍTŐ" sóvárgásait.
Mint megkötözött bajnok, ez sem segít...

Tépett akaratom szárnyal e világban,
magával vonja a silány, kietlen holnapot,

abban reménykedik, meglakol ki elkövette,
élezve a becsület kétélű kardjait ... 

2016 Május 25. Pierre,  South Dakota

Vigyázzál Rám... 

Remegő kezeiddel védted az életem,
ujjaid között, a halál folyt szelíden.

Tudtam, vége lesz majd az életednek,
vigyáztál, ne vegyek észre semmit sem.

Anyám voltál, jobbat el sem képzelhetek!
A szívemben, őrzöm édes emlékedet... 

2016. Május 28. Pierre, South Dakota



A Virág

A virág is elhervad,
a könny is felszárad,

ami megmarad utána,
nem kerül senki tudtára...

Hallgat a Nap az égen,
siratja a távoli szeszességet,

"Jó Isten" is hallgat serényen,
álmába hanyatlik kevélyen...

2016 Május 17.  Pierre, South Dakota

Ami Soha Nem Volt Enyém

Ha netalán siránkozol, gondolj arra,
mennyi ember ejtette könnyeit a szerelemért,

hány ember halt meg az igazáért...
Te vállat vonsz, Te nem így gondolod,

még is, szemedben a könnycsepp ott ragyog...
Sírásod nem az egyedüli e világon,

minden kínod, a fellegekig szárnyal,
de emlékezz arra, mennyire féltél a haláltól...

Nevetsz, és keserves könnyeid ordítanak,
jönnek elő az érző, csupasz lelkedböl,

sírásod sakál nevetése, frigy - láda üres kongása.
Ígértél volna. Fogatlan ajkaid, kezednek szégyenlős,

fedése volt, sírását vissza fojtva feszült,
melleit "beat" ütemre zörgetett, levelek hullása kísért. 



Ilyen az életed. A kedv, tartalmas öröksége,
világfi kibontakozása, vigyázva, ami soha nem volt enyém...

2016 Május 16. Pierre, South Dakota 

Amint Mondtam

Amint mondtam. Gyülekeznek a sötét felhők,
hiába a gyónás. Igazság zavart formát ölt...

Láthatod a robogó víz habzó sodrásán,
nincs VELED senki más, csak a halál.

Tudom, ez el keserít, apróra szednéd lelkedet,
figyelve mindent, amibe kapaszkodni érdemes.

Nem hallgattál rám, így silány idegen lettél.
Ha meghalunk, akkor is feljön a tikkasztó NAP...

2016 Május 16. Pierre, South Dakota

       FARAH, Kedvesem ...

Mindegy,  hogyan fogsz hívni,
nagyapó, öregember vagy nagyapa.
ősz hajamat, fújni fogja a tavasz,

szemembe szivárvány koszorút fon a szél...
Nevetésedtől félő virágok bújnak elő,
semmi nem lesz majd, mi terhelő!  

Unokám vagy, ez terheli a tudatom,
vigyázok Rád, amennyire csak hagyod...

Gyermeki tiszta tudatod őrködik Rád,



s minden ami a mi rossz és bántó,
majd a nagyapád kitalál igaz csodát.

Vigyázni Rád! Erre születtem meg,
s ha sírsz, vagy csengő hangon nevetsz,

Te nem tudod bennem, mekkora az élvezet...
Így arra kérem Istent, - ha netalán van, -
vigyázzon Rád ha már nem leszek, Farah,
                                                    Kedvesem...

2016 Június 10. Pierre, South Dakota.

  Az Élőket Siratva  

Mindegy, hogy te vacogva akarsz valamit,
- sírva, rimánkodva zarándokolsz a semmibe, -

halott anyádat, apádat hívod segítségül,
kérve kéred a bocsánatot, ami már rég elfogyott...

Égő sóhaj, mintha a várt lovag megérkezését jelezné,
cibálva magát, mutogatva petyhüdt szemérem ajkait,

simogatva a régen halott gyermekének a fajét,
csókolva a száját, - ami a szája volt valamikor...

Lázálmot szór a hajnali harmat szerte szét,
siratva az élőket, kik nem tudják, hogy mi vár rájuk...

2016 Május 4. Pierre, South Dakota



Mi Lesz Akkor...

Amikor Hirosimában az égből jött a fekete halál,
mindenki sóváran leste, mi vár ránk ezután...

Hogy a "gomba felhő", mennyi ártatlan életet kíván,
senki nem törődött ezzel, sem a nap, az IDŐ talán.

Be volt etetve az Amerikai Nép, mint verseny előtt a halak,
hogy "kapjanak", de ha lehet, semmit ne lássanak.

Újabb Hirosima, Nagaszaki történik ebben a világban,
bíznak az Emberek, ki másban, a nevető  halálban...

Mi lesz akkor, ha új életre kell a számtalan halott?!
Mi lesz akkor, ha rab láncait az utópia megunja?

Végre, ott lesz e FÖLD, hol ISTEN akarta, hogy legyen,
és majd jönni fog, a szivárványos, nevető, kikelet

2016 Május 27. Pierre, South Dakota

A Múlt Segít?

Törpének éreztem magam,
- álljak sámlira. Biztattak többen is.

Magamból jön ez az érzés,
a sámli nem sokat segít...

Kérdeztem, mi ez a furcsa érzés?
Talán az egyedül lét, vagy a magány?

Nevettem belülről kényszerülve,
lassan ellep a tapadó ingovány.



Kapaszkodnék a régi emlékekbe,
minden eltűnik, s gúnyosan kiált:

- Miért gondolod a múlt segít?
Miből gondolod, siker épül itt?!

Mondanám, de zavar ül a számra,
siratnám régi, megszokott jó énemet,

de semmi nem marad már belőlem,
csak mint ránc, az arcomon kiált...

Mondom: - Szedd össze magad!
Amit hallasz, pusztán lelkiismeret...

Így altatom lázadó lelkemet,
míg végül, a könnyem elapad...

2016 Április 10. Pierre, South Dakota

IDŐ Felel Nekem...

Nem tudom mit tegyek,
de tudom, hogy elveszek...

Síró arcodat látom szüntelen,
engem siratnak, azt hiszem...

Még nem vagyok halott,
- tudom, érzem mindenem, -

félve magamat kérdezem,
és az IDŐ felel nekem...

2016 Április 21. Pierre, South Dakota



Anyám

Átokkal vagyok áldva,
anyám. Miért szültél e világra?

Nézni kölköd megy a sírba,
ez van számodra megírva...?

Nem, nem kárhoztatlak,
még egyszer  látni akarlak.

Mint méh, az elhagyott virágot,
látszatra, igaz otthonra  találok...

2016 Április 23. Pierre, South Dakota

IDŐ Felel Nekem...

Nem tudom mit tegyek,
de tudom, hogy elveszek...

Síró arcodat látom szüntelen,
engem siratnak, azt hiszem...

Még nem vagyok halott,
- tudom, érzem mindenem, -

félve magamat kérdezem,
és az IDŐ felel nekem...

2016 Április 21. Pierre, South Dakota



Istenben Jó Hinni...

Az egész világ nem jól "gazdálkodó" kezekbe került,
mint állat a vergődik a csapdában, semmivé elvegyül...

S ha kérdenéd, mit hozhat az ismeretlen holnap?
Magát hozhatja, magát, tépett,  hervadó koszorúban...

Megannyi síró, rimánkodó ember kéri a holnapot,
talán már elég volt?! Talán a "talány" hozhat új napot...

Láthatatlan "nagy úr", senki nem tudja merre, hól van Ő,
esetleg menned, vagy bennem, nevetve meglapul...

S ha már nincs semmi, határtalan gőgjét kellően csillapítsa,
megadja magát, s "felbukik" a kristálytiszta csillagokba...

Az emberi sors, megvan verve a végtelen tudással,
Istenben jó hinni, egy Isteni megújult, serkentő csodákban...

2016 Április 1. Pierre, South Dakota

Mákony

Lehet, hogy a magyar nem különb,
de becsületesebb, mint a többi nemzetek!
Nem "hátulról" jönnek, - mint egyesek, -

báránynak tettetik magukat, közben éhesek...

Nincs szavam arra, mi e világban zajlik,
hogy meddig fog élni ez az emberiség,
csak találgatni tudok, ez kevés vigasz,

nem hajtom le fejemet, mint egyesek...



Kiket a MÉDIA elvakít, térbe látnak, lélekbe nem,
mint sebzett vad a vadász szorításában,

később kívánja, hogy meg sem született...
Így van ez, ha "mákonnyal" etetik az embert...

Mikor magához tér, már túl késő mindenre.
Bízni kell, minden siralmat büszkén feledve!

Ki szereti az unokáit, mind így cselekszik,
s kap vigaszt! Szeretteim életét, újra szeretni!

2016 Április 24. Pierre, South Dakota

Gőzerővel Jön a Halál...

Mivel lettem gazdagabb, ha tudom, nem úgy érvényesül Isten,
amit a Biblia állítja? Hogy tudom, már nincs reménység,

gőzerővel jön a halál, nincs mi megállítaná, és robogva megy tovább...

"Jobb tudni", hogy nincs "megújulás", van amit úgy hívnak, halál...
Sírba mártom roggyant életem, aki megveszi, jobb ha vigyázz...

Gőzerővel jön a halál, nincs mi megállítana, és robogva megy tovább...

Sípol a tüdő, éhes a száj, de kár, hogy előbb nem gondoltam rá!
Silány az élet, de mindig remélhetsz, akkor is, ha jön érted a halál.

Gőzerővel jön a halál, nincs mi megállítaná. S robogva megy tovább...

2016 Április 24. Pierre, South Dakota



Arra Várok, Hogy Jöjjél

Mennyi országokon át kerestelek,
napsütésben, hóesésbe...

Mint a fény, kicsúsztál ölelésemből,
semmi nem maradt, csak egy emlék...

Most zavartan ülök e versem előtt,
mint egy síró kicsi gyermek.

- Ez Ő lenne? Valóban megtaláltam Őt?!
Kérdezem, de csak a csönd felel...

2016 Március 23. Pierre, South Dakota

Mond Ki a SZÓT

Mi az ÉLET? Bennünk lévő megkövült IDŐ,
s eltávozik az ember, emlékké válik, feledi Őt...
Hím szarvas, óvatosan lép, - vigyázza az időt, -
mintha értené, ott a vadász, ki levadássza őt...

Életnek is van "vadásza", - a kórtól függetlenül, -
IMA, sem az akarat nem segít, ÉLET, megsemmisül...

Vigyázva add minden csókodat, ki arra érdemes,
mond ki a szót, ne szégyelld! Azt, hogy Szereted...

Ha "ott" leszel, nem lesz számodra semmi akarat,
a jótettek, mit nem követtél, égő hamvaid eltakar...
Emberek, - kik ismertek, - szájuk sarkában mosoly,

mondják egymás között, - Egyedül volt, mint a fogoly...

Beszélik az újabb híreket, - mi többé nem hír neked, -
s nevetnek önfeledten, kérdőre vonják az életed.

Te már nem tudsz beleszólni, végig élted az IDŐT,
mi számodra jelölve volt, mint egy félő határkő...

2016 Április 19. Pierre, South Dakota



Szavaltam Volna

Szavaltam volna, de össze volt varrva  a szám,
inkább vigyáztam volna tíz körömmel Rád...
Már késő a sírva, szipogó, őszinte megbánás,
ha elhiszed, nincs szívemben soha senki más!

Mindig csak Te voltál, TE szédült, buja ALKOTÁS,
mint lány a sötétben, Te mindig vártál rám.

Láttam Veled, kínpadra vonszolt, síró énemet,
és Te mosolyogtál, a bánat engem égetett.

- Ez mind semmi. - Mondtad lágyan, elmerülten,
élet ilyen, bólogattál, nevettél kuncogva derülten.
Azt akarod, hogy szárnyaljál a sötét fellegekben,

nyisd ki a lelked, a valóságot  beléd égettem...

2016 Április 22. Pierre, South Dakota

Beatrix

Valószínű, nem vagyunk egymáshoz valók,
bár, mind a ketten lélekből jövő verseket írunk.

Talán, a rossz tapasztalat, talán a kiábrándultság,
hogy Te sem találtad meg azt, aki "trónodra" ülhet,

és megnyugodhatsz végre, mert Tiéd az élet.

Egy jó tanács, nem sokat segít áttörni a gondolatokat,
ami fejedben mint egy szabja vágódik egy újabb jövőre.

Társat keresel, ki érti mások számára tiltott gondolatodat.
Hát igen. Mind a ketten elvétettük, és törött karjaikkal,



próbáljuk össze szedni, az élet még megmaradt morzsáit...

2016 Március 2. Pierre, South Dakota

Végre Vége...

Az életen sem igazából az enyém ...
Titkos remény, és íme, ez a költemény ...

Mi természetem torz szüleménye,
órám, perceim, szürke zavart éveim,
sárból köpült keserű átlátszó méz,

reményteli másodpercnyi tünemény,
mit hozhat a jövő, mi valóban enyém ...?
Tépett, össze dőlt karámból fú a szél ... 

Valami súgja, végre vége ez a költemény ...

2016 Április 18. Pierre, South Dakota

Csodákra Vár e Világ

Szavak tűnnek el a félszeg, hosszú úton,
katonák buknak fel, nem tudják miért,

tiszta lelkek égnek a pokol tüzében,
csecsemők síránkoznak egy tisztább jövőért.

Látszatra minden rendben van,
megváltásra, csodákra vár e világ...

2016 Március 10. Pierre, South Dakota



Becsület Bajnoka

Régi betegségek "most jönnek elő",
- nem a láz, vagy a rosszullét, -

beleszólnak reménykedő  jövőbe.
Nem kéne őszintének lennem,

szívemet kitárni minden nőnek...
Van akit riaszt más ember baja,
jobb sokkal, ha nem tudja azt...

Becsület, megtépett bajnoka vagyok...

Amit írok, tudom hogy jegyzik azt,
nem tudom felemelni, érző szavam!
Akit érintene, már nincsen "velem",
azt hitte, jobb élete lesz nélkülem...

Lehet,  igaza van, ez fordítva is igaz...
Bedugja a homokba a "szép fejét",

Európa vele tart, nincsen mentség...
Becsület, megtépett bajnoka vagyok...

2016 Március 13. Pierre, South Dakota

Lapos TV...

Teljesen mindegy, hogy honnan jön a hír,
vidám, vagy szomorú hír, mindig ugyan az...

És a Tv mérete sem számit, a hír vacog,
felejteni akarsz, de a MEDIA Rád nyomul... 

Vigyázni kell, ne mond azt mi sértő "odafent"!
Mert ha hiszed vagy nem, véget ér az életed...



Jó előre megszüntették a Magyar katonákat,
és ha lázad a Magyar, a NÁTO ellen teszi azt...

NÉP, át van nevelve, képlékeny masszává,
csak bólingatni tud, és lázadni nem mer...

A Magyar virtust régen kinevelték belőlünk,
megmásítva a múltunkat, és ezzel a jövőnket...

2016 Március 13.  Pierre, South Dakota

Elveszett Remény

Trianon Emlékére

Láttam bombáktól tépett földeket,
mi ezelőtt bőségesen termett.

Kívánságokat, mi nem visz semerre,
könnytől égő, fáradt szemeket...

Ennyit ér az emberi élet?
Egy sóhajtást, semmi többet...

Sámánok voltak egykor,
most vértől éhes hóhérok...

Ez kell a fáradt emberiségnek,
sírba hajtsa gondterhelt fejét.

Már nem álmodik a szebb jövőről,
elveszett számára minden remény...

2016 Március 12. Pierre, South Dakota



Fogytán a Nép ...

Ahol véget ér az út,
ott kezdődik az ismeretlenség.

Édes Hazám, az Isten népe,
minden lépését átok mérte...

Ki lenne ezen a világon,
ki önmaga védte Európát?

És most, hogy elfogyott a vigasz,
"minden szomszéd" lesüti szemét...

Nem maradt már semmi vígasz,
kicsi az ország, fogytán a nép...
Félő csillagok rajtunk nevetnek,
suttogják, még nincs itt, a vég...

2016 Március 7. Pierre, South Dakota

Halál Szellője

Zarándok utam a semmibe vezet "föl",
és ordítanék, - hagyjatok élni ezentúl!

Nem elég volt, mit év-ezredek óta Reánk róttak?!
Mit Trianon, és a megmaradt kis ország,

vérben áztatott Békét sírt, a ti kedvetekért?
Nem volt elég, a HÉT Millió magyar embrió,

mi galád magatokért sikerült elvetetni?!
Figyelve a pénz éhes törekvéseteket,

- hogy Európára rá szabadítottátok Afrikát, -
amerre jártok, a halál szellője lengedez...



Hol vannak a Magyarok, kik aludnak év-ezredeken át?
Ha egyszer felébrednek, jaj lesz nektek!

Leverik rajtatok az év-ezredek keserű átkát!
Hogy féltetek tőlünk, és inkább az tűnt jobbnak,

ha minden Magyart egy szálig a halálba kergettek?!
Ez már megtörtént kilencszáz-hétben, 

Pozsonynál, részetekre a futás volt megoldás!
Magyar Nép, újra erős lesz, ha akarjátok vagy nem,

és megnyugvást hoz Európára, vele a Világra!
És akkor a ti istenetek legyen veletek! És a halál...

2016 Március 18. Pierre, South Dakota

Hogy Ne Égjél El Hamar

Fentmaradt életem Veled osztanám meg,
mint hulló csillagra vigyáznék Rád,

hogy ne égj el hamar, hogy maradj még,
Veled lenne az életem, a sötét ég egész!

Ha látnám, hogy fényed végére ér,
látnám, hogy többé már semmit nem kérsz,

félre állnék, s Veled sírva, nevetnék,
közben könnyeimet szárítaná a szél...

Búcsúznék Tőled, mint meghitt idegen,
látszatra nem fáj neki semmi sem.

Emlékeznék a régi ágyra, úgy hiszem,
ha már többé, nem lennél nekem...

2016 Március 22. Pierre, South Dakota



Hulló Csillagok

Te mit kívánnál, ha hulló csillagot látsz?
Kívánnám, minden rendben legyen,

párok ne nézzenek egymásra, mint két idegen.

Azt kívánnám, Te mindig velem, mellettem légy,
érezzem csókjaidból, mi a létemnél többet érsz!
Ha már nem marad senki, ki segítségre szorul,

hálát mondanék, s rajzolnék, színes koszorút!
Tudom, a "hulló csillag" egyszer biztos rám talál,

nevetve idéznénk együtt, a buta, suta halál!

2016 Március 8. Pierre, South Dakota

Kértelek ...

Kértelek, hogy vigyázz reám,
- mint életedre a só-viharban, -
mikor mi ketten bele kerültünk,

amint vágtunk át Utáh-ból.

Nem volt semmi baj közöttünk,
barátok voltunk akkor, legjobb barátok,

és Te nem vigyáztál féltőn reám,
hosszú évekkel később, álok, megtalált ...

Most arra gondolok, ha Te tudod,
mit hoz a robogó, nikkelezett jövő,

akkor is úgy cselekedtél volna?



Nő miatt tudtad, hozzám tartozik...

Te ott vagy, a köd lepte Angliában,
rád gondolok, rád emlékezem ...

Néha hiányzik a szó, mi miénk volt,
mint kávé mi kihűlt, semmire nem jó ...

2016 Május 27. Pierre, South Dakota

Kiáltanék ...

Mit is mondhatok, mit eddig nem mondtak... 
Hogy mennyire sír az igaz Magyar szíve,

a sárba kényszerített  "fekete" béke után?
Egyetlen IGAZ Magyar sem volt Trianonban!

Hogy úgy döntöttek, ahogy kedvük tartotta...

Most tudom, hogy a Márciusi ifjak ünnepe van,
de gombóc  torkomba bujkál, valahogy megakadt...

Fuldokolva kiáltanék, de nem jön ki amit akarok,
szemeim kidülledve hívják a való igazságot.

- Nézzétek! Mi lett a büszke, megtiport Hazámból!

Ti vagytok a bűnösök, ha egy Ősi nép elpusztul!
Ti vagytok a bűnösök, ha a világ vele elpusztul...

Akad még valahol, jó szándékú emberi lény,
és egyszer a Világ olyan lesz, mindenki bele fér...

Trianon a legnagyobb csalás, mi a Magyarság ért...

2016 Március 15. Pierre, South Dakota



Ha Másként Már Nem Megy ...

Te mindig velem vagy,
- hóban, napsütésben, -

ha nem találom magam,
ha elfogy az érzésem ...

Mindig látlak Téged,
szivárvány vagy az égen,

ha bajban vagyok,
s keresem a lépésem ...

Szilárd pont vagy életemben,
- mint az órában a fogaskerék, -

ha elromlik benne valami,
az óra, semmit nem ér ...

Vigyáznék szélben, hóesésben,
óva intenélek szakadék szélén,

jó lenne ha velem beleesnél,
hogy végre! Megismerjél ...

2016 Március 21. Pierre, South Dakota

Sorsod  a Talány ...

Törött a kosár,
elmúlt a vásár,

minek a zavargás?
Fogytán a kiáltás...



Sorsod a talány,
- mint valami vagány, -

velem a kabalám,
miért is bujkálnám?

Sorsom a koporsó,
hiszed, leszel utolsó,
kék tenger ölében,

csillagok fényében...

Megmondanám Neked,
a sorsod elfeledd!

Rimánkodnék veled,
de ezt, nem teszem...

Károg a fekete,
miért mondjam neked?

Varjúról van a szó,
és valaki, taposó...

2016 Március 21. Pierre, South Dakota

Többé Már Nem

A mélyben ott tátongott a semmi lehetősége,
a gondolatok vigyázzban álltak türelmetlenül.

Kezeink reszkettek a várt gondolatoktól,
éreztük, hogy innen nincs tovább vissza út...

Figyeltük egymás szaggatott, nehéz légzését,
könnycseppek éles barázdát húztak az arcunkon.

Vér sarkant ki, az összeaszott pólusainkból,
a semmi érzése, jól ismert, megszokott feszültségé.



Vártuk a feloldást, amit magunkban mondogattunk, 
Isten elfordult, s többé már nem nézett reánk...

2016 Március 10. Pierre, South Dakota

Arra Várok, hogy Jöjjél

Mennyi országokon át kerestelek,
napsütésben, hóesésbe...

Mint a fény, kicsúsztál ölelésemből,
semmi nem maradt, csak egy emlék...

Most zavartan ülök e versem előtt,
mint egy síró kicsi gyermek.

- Ez Ő lenne? Valóban megtaláltam Őt?!
Kérdezem, de csak a csönd felel...

2016 Március 23. Pierre, South Dakota

Politika

Nincs semmi mi vissza tartana,
senki nincs veled, még is félve lépsz.

Színek, mik kavarognak az agyadban,
mindent adnak amit remélsz, s kérsz.

Vigyázz! Ne szédítsen el a csalfa délibáb!
Robotolj ha kell, véreddel teremts mi érdekel.
Ha semmi látszata nincs a véres munkádnak,

azt okold, ki a politikát ellened csinálja...

2015 November 16. Pierre, South Dakota



Akinek Nincsen Barátja ...

Emlékszel arra Lacikám, mikor a grundon fociztunk,
és Szegi rúgta a labdát, és én kapus voltam?
Aztán, Katit megláttam Manyiék ablakban,

Te nem tudtad ezt, de földbe gyökerezett a lábam...

De nem fájt annyira az első szerelem elvesztése,
mint mikor elmondtad, vérképed rossz, s itt a vége...

Nem mondtad meg, hogy félsz az elmúlástól,
de arcodat lehajtottad, hogy szemedet ne lássam...

Igaz. A tanárság szerinted, többet ér mindennél,
többet ér amit megszerezhettél volna, a hírnévnél...

Te mondtad, rajzolni mindenki képes, ki lát,
és azt papirra tudja vetni, minden csodát!

Ha már nem leszel közöttünk, nem nevetsz velünk,
amig csak élek, nem foglak Téged elfeledni!

Mert Barát csak egy van, mint az első szerelem,
S kinek nincs barátja, nincsen semmi élete ...

2016 Február 29. Pierre, South Dakota.

Mindent, Amit Álmodtam ...

Kulcsom van, de nincs hozzá zár,
türelmetlen emberek szolnak rám.
Angyalok fogják izzadt kezemet,

mennem kell, nincs velem senki sem...



Lépteim tűzön át vetettek az ájuláshoz,
tudtam félelmem bár mit is hoz,

mindig velem leszel, hangodat ölelem át,
míg életem lesz, addig Rád emlékezem.

2016 Február 10. Pierre, South Dakota

Elmúlt az Időm

Száraz levelekből raktam ki az arcodat,
jött a hideg szél, s elfújta azokat.

Lépteid távolodó neszeit hallgatom,
"elmúlt az időm", igy tovább ballagok.

Vigyázz rám, emlékeidben örökké legyek,
ha már nem találkoztunk, igy vond kérdőre énemet.

Sírásodat, - míg idő lesz, - addig hallgatom,
s a zenét, mit át vettél nekem, azokat dúdolom...

2016 Február 22. Pierre, South Dakota

Ha Nincs Elég Szeretet ...

Nem adsz elég szeretetet,
elhervadsz mint a falevél,

senki sem emlékszik majd rád,
életed szinte semmit nem ér.

Hiába írsz szép verseket,
hiába mondasz szerelmes igéket,

keserűség, mi belőled ki érzik,



könnyet csikar, ki hallja talán.

Ha ott leszel a "fekete ágyadon",
- honnét nem jött vissza senki, -

egyedül maradtál, senki nem sirat,
nincs kit okolni,  te vagy a vígasz...

2016 Február 10. Pierre, South Dakota

 Ha Hazudtál Volna ...

Vigyázni kell a napra, a csillagokra,
ne bóduljon meg az ember agya.
Félni kell egymástól, fejet emelve,
mint álom mi késik, igazat terelve.

Ha már nincs semmi, mi akadályoz,
vegyél magadhoz egy rozsdás lapátot.

És ha nincs senki aki meg állítana,
sorsod okoljad, hozzád ily mostoha.

Ha hazudtál volna, de miért is tennéd?
Ki nem fogad el, te többet érdemeltél...
Igazság egy törött, félbe vágott tükör,

azok közé tartozol, semmit sem örököl...

2016 Február 18. Pierre, South Dakota



Nincs Rá Szó ...

Nincs rá szó, Te mennyire élsz bennem,
nincs rá fogalom, Te nem kennél, mi lenne velem.

Talán bolyonganék, mint egy tépett idegen,
talán sírnék, kivel soha nincs senki sem.

S ha kérdenék, vajon mi van velem,
könnyeim ne lássák, el fordítanám a fejem...

2016 Február 17. Pierre, South Dakota

Mit Kellene Adni...

Ha megszűnik minden,
az ember és az állatok,

megszűnnek a patakok,
talányok, vele az óceánok,

idő, csönd a színes magány.
És vajon, ott mi vár majd rád...?

Nem lesznek országok,
nyelvek, sem virágok,

semmi nem lesz kit kívánok,
nem lesz képzelet,

távolság, sem értelem...
És vajon, ott mi vár majd rád...?

Nem lesz nosztalgia,
nem lesz Istennek fia,

kit a keresztre feszítünk,
mi esztelen ostobák,



nem lesz emberi gondolkodás.
És vajon, ott mi vár majd rád...?

Nem lesz ki a füledbe suttog,
szeretlek én, minden áron!
És miattad kérdőre vonja,

szinte az egész világot!
Ő sem lenne? Csak álom...?

És vajon, ott mi vár majd rád?
Ott. Azon a világon...

2016 Február 13. Pierre, South Dakota

Új Rabszolgák Vagyunk ...

Mindenhová beférkőznek, olyanok mint az éhes sakál,
ha nem tetszik nekünk, sokkal jobb ha elmész, odébb állsz.
Vigyáznak mindenre mi az övék, nincs semmi becsületjük,
és ha ezt valaki a szemükre veti, eltűnik, vagy elfeledjük...

Ők e világ urai, ha nem tetszik neked, ott van a kötél,
lábbal tiporják mindenünket, ezért sír az emberiség...
Rimánkodhatsz, de ki hallja meg, pénz a fegyverük,

tiltakozhatsz ha engedik, lépteink üres hangját követik...

2016 Február 3. Pierre, South Dakota

Verseimben

Verseimben szabad vagyok,
azt írok, amit csak akarok.



Akarok fiatal, délceg lenni,
van papír, ezt meg tudom tenni!

Akarok, sárkánnyal viaskodni,
kisországban óriás lenni,

az eget szivárvánnyá festeni,
ezer gombócot nevetve megenni...

  
Ha akarok, vizet tűzzé változtatni,

a világ legerősebb embere lenni,
a mocsárt arannyá változtatni,

van papír, ezt meg tudom tenni!

Mindent csodát meg tudok tenni,
amitől a hattyúk is tova szállnak,
és sírva mesélik az ingoványnak,

megszületett! Akire hosszasan vártunk...

2016 Február 29. Pierre, South Dakota

Silány a Káröröm

Mire nem képes az emberi kéz és tudat,
álmokat formál, majd szépen, ledönti azt.
Silány a káröröm, ami az utcán bandukol,

nem képes felépíteni, ami már romba dőlt....

2016 Február 05. Pierre, South Dakota



Nem Feledem ...

Ígérted, hogy örökké együtt leszünk,
a "láva" mindig úgy ömlik ki belőled,

- képzeletbeli szeretkezésünk vágyaival, -
felhevült tested, csodás kitárulkozása,

éhes öled vinnyogó követelése, zokogása volt.
És nem tudtam a vágynak ellen állni...
Ezek már a látszat, porlepte emlékei.

Mintha életünk függene a szeretkezéstől,
te figyelted az ajtó képzeletbeli nyitódását,

- örömteli lépések tétova csosszanását, -
testünk egymáshoz simult képzeletben, éhesen,

remegő kezünk követelőzve kutatta a másikunkat...
Eztán, mikor végeztünk az égi áldomással,

piros arcodat még utoljára láttam...

Azóta várom a küldeményedet, a  "postát", 
hogy a 28-as szám valamit súg neked,

emlékeztet téged, virtuális szerelmünkre...
Nem szégyelem magam a múltért,

- ami kettőnk között történt, -
varázsos volt minden, ami a hold fény,

nagy kár, a politika ebbe is bele kontárkodott...

De azért amit a Csehek műveltek velünk,
azt míg élek, millió Magyarral, nem feledem...

2016 Február 5. Pierre, South Dakota.



  
Belenyugvás ...

ŐT átölelni, önzőn megpróbáltam.
Játszottam vergödő, létező életem.

Ember egy Korszakban ha köddé válik,
Nehéz megérteni, hogy éppen önmaga...

2004 Miskolc

Ha Ez Sem Elég...

Vigyázz magadra.
Férfi legyél minden áron!
Ha jön a dölyfös hóhér,

tedd elé kiáltó magányod.

Ha ez sem elég,
gúnyosan nevesd ki,

úgy sem számit semmit,
ha van pénzed, fizesd ki.

Mennyi embert ismertél,
hiszem, soha sem féltél.

Lám, 67 éves vagyok,
fizessenek rám az angyalok...

2016 Február 11. Pierre, South Dakota



A kérdés

Lágy szavak, félreértett gondolat,
levél, mi soha nem érkezik meg,

találomra diktált szavak, zizzenő kiáltás,
borral fel ruházott gondolat,

rimánkodó, cifra, éhes szavak,
éltető magamnak csúfos látomása,

monoton gyászmenet, égbe indulása,
haldokló csillagok, pióca sorsok,

látod minden megjavul, látom a sorsom!
De a kérdésed, bele fullad a sötétbe...

2016. Január 26. Pierre, South Dakota

Az Élet Ilyen

Amit kellett, vagy nem, mindent úgy tettem.
Ha úgy hozta a sors, te kívántad, én feledtem.

Szörnyű a sors, tépett az űzött akarattal,
silány a tudat, úgymond, ledönti a rom falakkal...

Kérdezted tőlem, -  Jó felé vezet ez az utam?
Nem akartad, hogy a kutad be temesse a fuvallat...
Csak nevettem ezen, de arra gondoltam félszegen,

mi köthet ide, mi az, mi számodra nem idegen...

Láttam és tudtam bizonyosan, ennek így kell lenni,
te innen soha többé nem tudsz vagy félsz elmenni...

Láttam a szemeid sarkában húzódó könnycseppeket,
és megértettem, hogy ilyen, és vállalod az életedet...

2016 Január 11. Pierre, South Dakota



Az IDŐNEK az Arca

Az ÍDŐNEK az arca, komoly és féltékeny,
mindent eltöröl, mi silány és féktelen.

Barátságunkat is úgy tűnik célba vette,
mint meghalt személyt, úgy kiszögezte.

Várjál idő! Nem a tiéd ez a föld, s az élet!
Miért viszed el azt, aki még él, s reményked?!
Látszatra semmi sem mozdul, vagy történik,

az emberi agy viszont álmodik, s vergődik.

Nem glia-sejtekkel van tele az emberi agy!
Sziporkázó csillagok, és rájöttem, ÍDŐ te vagy...

Jó kívánsággal van telítve minden érzelmünk,
figyelnél tudnád, érzékünk, sokszor félelmünk...

De dölyfösen, mint kinek más dolga sincs,
minden centit elveszel magadnak, Te kikirics.

Láttál volna, csillagok között száguldó paripát,
mit az ember magának álmodott, sötét éjszakán...

2016  Január 20. Pierre, South Dakota

Csontkovácsnál

Te fájtál, én kíváncsi voltam,
mi lehet csodálatos csontoddal. 
Bementünk a csontkovácshoz,

ha nem én, majd ő össze kovácsol.
Pedig, értettem hozzád nagyon,



együtt ébredtünk minden hajnalon...
Igy bementünk a csontkovácshoz,

- mint két tépett, különálló idegen, -
hogy valamikor a miénk volt,

most valahogy, belőlünk kiveszett.
Figyeltem nagyon mozdulataira,

nem tudtam rájönni mi történt veled...

Te siránkoztál a fájdalomtól,
én meg drukkoltam veled,

így lett vége a csontkovácsnak,
- bár nem halt meg, - de te sem...
Figyelve ezt az elkopott emléket,
valamikor, nagyon szerettelek...

2016 Január 28. Pierre, South Dakota

Ha Netalán...

Ha nem lenne víz, sem élet, sem levegő,
nem lenne bocsánat, vagy jégeső,

minden úgy menne, ahogy menni kell,
de szeretnél akkor is, ha netalán bántanak?!

Tudom, szép a táj és a hulló levelek,
az önfeledten játszadozó gyerekek,

a folyó, a sodrás, benne a halak,
de szeretnél akkor is, ha netalán bántanak?!

Remény, mi sírva megadja önmagát,
tudat, látszatra tiszta, közben ingovány,
szeretet, vakon megy, összetöri magát,

de szeretnél akkor is, ha netalán bántanak..

2016 Január 30. Pierre, South Dakota



Élet Ragyogása

Figyeltem az őszi napsütést,
talány volt az egész létezés.

Kibontott karokkal jöttél felém,
arcodat zavarta a sötétség.

Téli alkonyt sugárzott a félszegség,
ott álltál mellettem, mondtam, ne félj.
Nincsennek messze az elhuny csillagok,
nézd! Vedd észre, élet hogyan ragyog!

2016 Január 22. Pierre, South Dakota

És Utána?

Álnok a tavasz bódító üzenete,
szerelem sugárzik a fáradt rügyekben.
Mit szól ehhez a megújuló Földanya?

Élőlényeknek szaporodni kell,
hát így, mennyetek szépen haza...

Az ész megáll, de a hormon kiabál.
Párt keres magának, nem érdekli a bánat.
Hogy utána mi lesz, ha a szerelem elmúlik,

dalol a szív, a vér, a nap, lüktetve múlik.
A test megnyugszik, ha a vágy, tova tűnik...

2016 Január 22. Pierre, South Dakota



Enyém Vagy

Emlékem lettél,
megfogtam kezed,

átkozott lettél,
igy, elfelejtelek...

Enyém az életed,
mit kezdjek vele...

Test, ami benned van,
már nem lehet velem.

Mit kezdjek magammal,
ha már Benned élek?
Sorsomat elhagyom,

ezt így remélem...

Szégyenem lettél,
igy el felejtelek,
átkozott lettél,

enyém gyönyörű életed...

2000 Pierre, South Dakota

I Am Smarter Then Stupid

Amikor az este lemegy.
- csillagok és a hegyek,-

mint két kisgyermek,
kik sírva, könnyes szemekkel.

a tavaszban és a bajban,



látni, várni foglak titeket.
De addig megőrzöm önmagam,

magamnak, és a jövőnek...

2016 Január 8. Pierre, South Dakota

Még Mindig

Még mindig látom az arcodat,
még mindig hallom a hangodat,

még mindig ott vagyok veled,
még mindig el fog a képzelet.

Még mindig zavart a hangulat,
még mindig keresem az utamat,
még mindig te vagy mindenem,

még mindig el fog a félelem.

Még mindig fogom a kezedet,
még mindig zavar az emlékezet,

még mindig sírok félszegen,
és te, hogyan vagy ezzel...

2016 Január 5. Pierre, South Dakota

Mókus kerék

Mi van akkor, ha szomorúságtól le hullanak a fa levelei,
és a kérdés gyilkos erővel tör elő a semmiből?

Mi van akkor, ha törött koporsóm falára írom végrendeletem,
és kényszerülve vannak rá az emberek, hogy halott tetememet szagolják...



Mi van akkor, ha ziláltan tőr elő az életem, kibontott síromból?
És mi van akkor, ha semmi nem igaz, csak a sötétségbe zárt félelem,

ha billió ember kárán terpeszkedik  szét ezen a világon,
és azt kérdezi, - Miért tűritek ezt, ti emberi, ocsmány állatok...!

Kérdőre vonni a felelet betűit, kedvesem rimánkodó szemeit,
nyakkendőbe bujtatott, elfelejtett, sors döntögető kérdéseit.

Törött ez az élet. Figyelve a légzés elhaló rezdüléseit...
Ha azt mondják az életnek vége van, az angyalok sugallatra teszik ezt.

És a föld csak forog tovább, az emberi akarat, elképzelése tengelye körül...
Araszól tovább az élet, az emberi halálokon keresztül. De meddig...

2016 Január 9. South Dakota

Nem Szeretnék

Nem szeretnék az utolsó lenni,
mert engem okolnának, amit el kéne feledni.

Ami volt, ami lesz, ami netán jönni fog,
halott szeretnék lenni, az élők között...

Silány ez a Nap, nem tudni merre fú a szél,
látszatra minden rendben van, de a kín, az él.
Söpredékek ülnek a korhadt, roggyant trónon,

és onnan üvöltik, "Mégis él ez a nép"?!

Kimondott szavakat újra és újra szajkóznak,
ki tanította meg velük, már úgy is egyre megy.
Semmi, senki nincs az élő, kínlódó emberekkel,

hogy ez mennyire igaz, a tanú, Te vagy...

Voltam lázadó, vagy gyáva,  vagy megjuhászkodó, 
és mégis élek. Bár sárban van szám és mindenem...

Buta, színes kitalált szavakat írok egymás mögé,
tehát, azt mondják a benfektesek, álmodozó vagyok...



Lehet, hogy ez így van. Minden ember alkot valamit.
Nem a szavakkal, a földdel, állattal, vagy a növényekkel.

Mint az állat aki éhes, vinnyog, és lesüti szemét,
éltét megy keresni, hajtja a remény, ami benne él.

Míg meg nem nyugszik, addig rémülve fél,
silány vigasz a távolságban vergődő remény.
Mint megalázott gyermekek, síró szemekkel

éneklik, üvöltik, sírják, elég, elég, elég...

2016 Január 26. Pierre, South Dakota

Nirvána

Miért mondod azt, hogy "Nirvána"?
Mikor lélekben tüzel a rossz kívánat?
Ha megnyugtatod ezzel önmagad,

mondjad bátran, "megtisztulás" ennek a világnak!
Ha nem hallgat rád senki, nem kell a sarokba menni.

Eltitkolni könnyedet, talán valaki megsegít,
vagy a fájó igazság, mivel élsz, elvakít...

Zavart világban élünk, nincs helye semminek.
Talán, ki a "talicskát tolta", félt, s még halt,

vagy ki tudja mi lett vele. Ne kérdezd, éljél vele...
( Sima a lepedő ha ki van vasalva, 

öregedik az ember, napról napra...)
Úgy megy el mindenki, ahogy érkezet,

senki nem visz magával sem pénzt, sem értékeket...

2016 Január. 20. Pierre, South Dakota



Nyisd Ki az Agyadat

Mikor a "hős" meghalt,
nem szóltak a harangok.

De mikor, a szajha meghalt,
vonaglik vele az égi, s a föld,

mint édes szerelembe, úgy általában ...
Kérdőre vontam a rút igazságot,

semmi sem maradt érintetlen,
- fű, a kövek, sziporkáztak vele. -

mintha megannyi világitó bogár,
vagy a csillagoség behunyt szemekkel,

felvetette a fűző napsugarat,
megannyi jókívánsággal, ez szállt reá ...

Mert megmondtam őszintén,
- sárba virágokat mosni nem lehet, 

életeket más életekkel pótolni lehet ...

Vagy azt hiszed, ez lehetetlen?
És valami csiklandozott belülről,

- talán a lelkiismeret, vagy ehez hasonló, -
lesütöttem a szemem, és kérdeztem,

- Hová tűnt az áldott napsugár?
- Sehová. - felelték érthetetlenül.

Nyisd ki az agyadat, s lássál vele ...
Ennyi lenne az élet értelme?

Ezt sokak számára, jó lenne tudni...

2016 Január 16. Pierre, South Dakota



Terád Várok

Össze fércelt múlt, és a ködös jövő,
lélektől elszakadt jelen, a vakmerő.

Védtelen, ha be hunja fáradt szemeit,
kényszerit, hogy azt érezzék amit Ő.

Meddig lehet elmenni a fájdalomban?
Már a bőrömön sajnos megtanultam.
Silány vigasz a fák lombja és a virágok,
látszatra semmi, de Tudod, rád várok...

2016 Január 22. Pierre, South Dakota

Pár Nélkül

Lehet normális gondolkodású 1 pár,
ha nincs mit mondani, de van ágy.

Soha nincs összhangban a vágy,
csak van kényszer, és muszáj...

Mi eszi a 2 embert mint a ragály?
Pár kell az élethez, semmi más.

Ha nincs pár, lélektelen zagyvaság,
pár nélkül nincs semmi, főleg megújulás.

2016 Január 26. Pierre, South Dakota



Törpe Igazságok

Figyelj. Ne mond azt, hogy többé nem!
És mi van akkor, ha a félelem,

sírva arra kényszerit, hogy fel add az életed?

Téli cipőbe bujtatott életed, - nincs talpa, -
és csodálkozol, ha csöpög az orrod s fáj a fejed?
Félve teszem, de kérdem bátran, - mi van veled?

A sírás nem segít, félő arcod sokszor dühit.
Látom mi az mi sarkal, úgymond, kényszerit,

te tévedsz ha azt hiszed, ez valamit segít...

Törpe igazságok veszi körül az életed,
ha megváltoztatsz valamit, kérlek félve tedd.
Nevetést erőltetni a síró arcra, mivé megy...

Gigantikus "hiszek egy!", semmit nem segít.
Van akit le hervaszt, de sokakat, felderít.

Tanácsolom, ne csak lásd, de éljed az életed!

Aki így élt az már nincs velünk, vagy megsem született...
Elnyűtt éveim során, fel tűnik egy kérdés, - meg érte-e?

Én azt remélem, igen. Semmi nem lennék nélküle...

2016 Január 9. Pierre, South Dakota



Pontosan Ezért

Láttam, koporsóba zárt virágokat,
éreztem, sóbálvánnyá vált kiáltásokat,

amit nem éreztem, valaki velem van szüntelen...

Tudom, mi az a szaggató fájdalom,
tudom mi az, valaki el engedi a kezem,

amit nem éreztem, valaki velem van szüntelen...

Talán, tudom mi az szerelem és szeretet,
tudom, mi az, hogy senki nincs velem,

amit nem éreztem, valaki velem van szüntelen...

Vigyáztam magamra, hogy ne bántsalak,
vigyáztam magamra, hogy mindig várjalak,

amit nem éreztem, valaki velem van szüntelen...

Figyeltem a kérésed minden rezdülését,
számoltam a percek sóvár feledését,

gondolom, pontosan ezért nincs velem senkisem...

2016 Január 10. Pierre, South Dakota

Üveg Cserepek

Az biztos, semmi sem olyan, minek látszik.
Te szelíd voltál, hamvas, tiszta, kíváncsi.

Aztán valami történt velünk, le vált az álarcod.
Szerettem volna tudni, mit vétettem ellened.

nem kimondott szavakat préseltél ki mindened.



Láttam, hogy remegsz, félsz, vagy dühös vagy,
és csak álltam Veled, kérdéseket el titkolva...

Nem csak a szőlő volt savanyú, vele mindenem.
Üveg cserepeket raktál össze, nevetve, félszegen,
mikor egy megsértett, a véred lelkemre száradt.

Tudtam, nem elemezhetlek ki soha sem,
mert a varázs el száll, és az érzés oda lesz.

Hagytam az üveg cserepeket, tegyék a dolgukat,
tudtam, meddig ültem ott, tudom, még mindig ott vagyok...

2016 Január 5. Pierre, South Dakota

Én, Mint Királyfi

Gigantikus szerencsém lenne,
ha! lennék mesebeli királyfi,

sétálnék égi palotámban, dölyfösen.

Lehet, szivárványokra virágokat szórnék.
zavart Istenek meg rónának ezért,

haragtól vörösen, kéken, sárgán, zölden...

S mint ki jól végezte nehéz dolgát,
le mennének láthatáron, becsületük alján.

Én mint Királyfi, nem tűrném ezt el!

Rimánkodnának, - de nem is tudom miért, -
kérdőre vonnám a lehetetlen bősz zavarát,

a véletlen szerű, tőrvények akaratát...
És mint ki megcsinált mindent mit lehetett,

végső álomra hajtja fáradt kifáradt fejét,
újra álmodik, újra kérdőre vonja, e világ természetét...

2015 December 4. Pierre, South Dakota



 Kérdés a Hajthatatlanhoz

(Szerelmem nélkül)

Mit kivánsz buja szerelmedért?
Véremet adtam el, ez nem elég?!

Eltört egyéniségem zavarva tör elő,
nem érti ezt, miért nincs még erőm...

Ki szipolyoztál mindent mi én vagyok,
zörgő harasztot hagytál magad után.
És látod, mindig te jutsz az eszembe,
bíbornak látom a szürke délutánt...

Már mindegy. Égiek nem törődnek velem.
Tovább léptél büszkén, velem nem törődve.

Pontot teszek ennek a kapcsolat végére!
Ha arra jársz, nézzél meg a temetőbe...

2015 December 8. Pierre, South Dakota

Kiábrándulás

Amit el mondhatok magamról,
senki sem szeretett úgy igazán.

Csak úgy mint a sötétség,
váratlanul felkelő nap sugarától,

el hagyja sértő, égető félhomályt. 
Tudtam, nem élhetek a sötétben.

Állatoknak, szükségük van a fényre,
szüksége van az áldott napsütésre.



És mint össze vert véres alak,
erdőben bolyongtam hallgatagon.

Aztán, neki kezdtek ritkulni a fák,
és bár nem éltem egyedül,

de rám tőrt a félelmetes magány.
Kutattam, miért vagyok ilyen,

semmi sem jó, vérzek szelíden...

Rá jöttem arra, hogy nem én változtam,
hanem akit szívembe  zártam,
egy mosolyért, el adott hiába.

A szív, nem szívta a vért,
hanem leginkább magától pumpálta...

Fájdalmas volt a felismerés,
aztán jött életembe a sűrű sötétség.

Reméltem, más országban hátha jobb lesz,
de tévedtem. Pedig Istenemre mondom,
mindent, amit tőlem telt, el követtem ...

Úgy gondoltam, nem érdekel a "sötétség",
vállalom önmagam, ha jön a nélkülözés.

Önmagammal harcoltam éveken át,
vártam a megérdemelt, csodás változást.

Mit kaptam cserébe? Pusztán kiábrándulást...

2015 December 1. Pierre, South Dakota

Karácsony

Egyedül ünnepli valaki a Karácsonyt,
szájába keserű íz szökik, s magány.

Meg osztani a benned lévő érzelmeket,



lélektől való, kényszer úgymond, tudomány.
Míg lélegzik az ember, szeretni kell!

Ez úgy mond, égi, vagy földi adomány.
Ki magába folytja, s eltitkolja,

lelkében elszárad, az egész szép világ!

Nincs kedvesebb az emberi szemnek!
Mikor nézi, családja ünnepli szeretet ünnepét.

S titokban, gyermeknek képzeli magát,
örül, hogy el űzte a keserű magányt!
Akinek családja nincsen, fogad be!

Örömteli vigasz száll majd reád!
Ne várjad a jutalmat jó tettedért,
nevess, ki minden nap így csinál!
Ha nem jön a várva várt ajándék,

egy napig embernek adtál ajándékot, s csodát!
Nem tudom ki irányítja a természet labirintusát,

de mindenki el érte, ezt a égi áldomást!

2015 December 21. Pierre, South Dakota

Kis Unokám

Ma együtt voltunk, nevettünk sokat.
Meséltem angolul, te figyeltél komolyan,
és mikor le tettem a könyvet, Te aludtál.
Aztán néztem aranyos tündér arcodat,

le hunyt szemeidet, hallgattam hangodat.
Szuszogás volt csupán, én fülemnek zene,

már tudtam miért élek, és miért vagyok veled.
Jó érzés töltött el, hogy még mindig élek.
Itt vagy Te, és én, többé már nem félek...

2015 December 29. Pierre, South Dakota



Mondanék Szépeket

Nevetnék, de e helyett sírásra áll a szám,
mondanék szépeket, de ki aki hallgat rám...

Szépet ölel a természet, hó a napfény, s a fák,
égiek talán megbocsájtják, kérlelőn nézek rád.

Szivárványt fonok lesütött, nevető szemekkel,
hisz a színek rendre mindig össze áll.

Kit érdekel, hogy mi jár az agyamban,
halál, vagy víg szólam a szép szavaknak...

2015 December 14. Pierre, South Dakota

Miért Van Az

Hogy miért van az aki tetszik,
világ végén van, s ríva látod.

Ki meg közömbös a számodra,
bele botolsz, minden áron...

2015 December 21. Pierre, South Dakota

Ne Szapulj Kérlek

- Ne szapulj kérlek: mondtam én,
Te csak nevettél, millió csillagot szórt az ég.

- Legjobb el feledve: mondtam szememet lesütve,



Te csak nevettél, bársonyossá vált a föld, s az ég.
- Valamit tenni kellene: rebegtem zavartan.

Te semmit nem mondtál, érzelmemet kavarva.
- És mi jutott nekem? Kérdeztem ingerülten.
Te valamit suttogtál félszegen, kimerülten.
- Ez a rohadt élet! Tört ki belőlem keserűen.
- Ne szapulj kérlek ... -  Mondtad hízelgően.
- Talán az égiek jönnek tőled, vagy tőlem ...

2015 December 1. Pierre, South Dakota

Több, Vagy Kevesebb

Kérdezem én, hol voltál akkor,
mikor a Varga hegyen,

egész Európával küzdött a Magyar sereg?
Hol voltál te akkor,,

mikor éhes szájba, falat kenyérért esdeklett?
Hol voltál te akkor, mikor anyám e világra szült,

te tudtad, mivé fejlődik ez a Föld? 
(E kérdés, el szenderült....)

Nézed az emberi fajt,
mit alkotott két áldott kezed,

és ha embert öl az ember,
lehajtod búsan az ősz fejed...

Miért van az, a terhek nem becsülettel osztanak szét,
miért van az, a vallás sokak számára nyomorúság és félsz...

Ha nem igazságot mondok, bűntesd meg lelkemet!
Egy lélekkel több vagy kevés,
Neked, minden egyre megy...

2015 December 23. South Dakota



Törött Tükör

Vigyázzba álltak a sötét fellegek,
kérdőre vonták a félszeg lelkemet,
söpörték, silányan egész kezemet,

- mit akarsz? Kérdezték félszegen...

Talán, semminél is valaminél többet, 
- így kényszerből nevetve flörtöltem, -
éppen a lelkemből sóváran kijöttem,

képzelt lelkeket, sírva feledtem...

Törött tükör, hét év rossz szerencse.
semmi nincs hiába, érzés eltemetve,
sorba állt a síró világ, az út terelve,
az emberi érzések, sírva kinevetve...

2015 December 4. Pierre, South Dakota

Régen volt ...

Emlékszem arra Barátom,
önfeledten a grundon játszunk,

és valaki ki szólt a házból,
- Gyertek haza. Kihűl a vacsorátok...

Régen volt, ezt el ismerem.
Sok-sok dolog történt velem.
Te ott maradtál, én el jöttem,

nem cserélném el veled az életem...



Mert az életem, csak az enyém!
Igy születhetett meg, ez a költemény.
Rímek, szavak, amik bennem vannak,
öröm, kínlódás, amik rám tapadtak....

2015 December 30. Pierre, Dakota

Rimánkodás

Figyelj. Istenek nem kérnek semmit,
- mi véredtől pirossá nem válik, -

mit fel nem akasztanak az égboltra.
Zavart vagy ügye? Van utad a pokolba...

Féktelen életed mindent el vakít.
Fátyolt viszel a sírokra, nem virágot,
csöpög a véredtől, zavart e világon.

Hálát vársz? Aki hálát adna, halott...

Féke vesztett szép, zavart kívánságok,
- benne van némi megveszett átok, -
ha nem te, de tudod hogy ki a párod.
Látni kellene, ezt a kínlódó világot...

2015  December 5. Pierre, South Dakota

Az Ember Beszél

Az ember beszél, s ki tudja mivé lesz...
Mint a betűk, miről hiányzik az ékezet.
Fába vésett, meg kövűlt szerelmes levél,



míg él a fa, addig a szerelem tovább él...

Féke vesztett, meg zavart égi testek,
mit gondolhatok, vagy tehetek veletek?

Súrolódtok egymáshoz zavart, félszegen,
olyan vagytok, mint feledés a kék égen...

2015 November 5. Pierre, South Dakota

Azt Viszont

Nem hiszem azt, 
ki nem hisz bennem,

Nem hiszem azt, 
hogy mindent el kell felednem.

Nem hiszem azt, 
ember azért él, hogy kínlódjon,

Nem hiszem azt, 
tér azért van, hogy bolyongjon.

Azt viszont hiszem,
az életem zavaros egyveleg.

Azt viszont hiszem,
érzelmeimtől sírni volna kedvem...

Hogy miért hiszem ezt?
Döbbenéstől remeg a szám,

Hogy miért hiszem ezt?
Mert nincs Apám, sem Anyám...

2015 November 24. Pierre, South Dakota



 Kihez Imátkozzam?

Senki nem mondta, hogy vigyázni kell,
- mint a színek, mi meg kövült a ház falán, -
te voltál te, a többi, csak furcsa látomás...

Mit a tépett jövő és zavart, kiherélt múlt,
zavargást sötét Afrikába, a Közel Keleten,
minden országában, mi rabságban volt...

Életet hozott, pedig fuldoklásra számítottam...
Szivárványt szórt minden felé amerre szállt,

véle jött az égő nevető halál, szemét lesütve...

A világ nem erre számított, hogy ez lesz a vég...
Térképet ragadtam, remegő vállakkal lapoztam,

sűrű feketeséget láttam a nevető oldalak között...

Kihez imátkozzam? Látszatra nincs senki e Földdel...
Égi testek hajnalán, zavart, szégyenlős Istenek,

pártoskodó, csillagokkal a zsebükben, bujdokolnak...

Csótányok mindig életben maradnak, akár mit csinálunk...

2015 November 21. Pierre, South Dakota

 Lám, Itt Vagyok

Át karoltam az egész, rothadó világot,
zavart a csönd, mégjobban, az átok.

Vért evő bogarak, lidérces, kifacsart álom,
törpe magamat, hagyjátok! Hagy utálom...
Csillagok közzé születtem, s lám, itt vagyok,

nem feledem el azt, hogy Magyarok!



Mások fekete mocsoktól, keveset látok,
égő pajzsom hordom, széles e világon...

2015 November 11. Pierre, South Dakota

Lelkiismeret

Vigyázzál rám, ha olyat teszek, amit nem lehet.
Sírj értem, ha a bűnöm nagyobb, mint képzeled.
Ki dönti el a bűnök súlyát, ha nem a lelkiismeret?

Ha azt hiszed, magadnak ura vagy, ezt jól hiszed...

2015 November 15. Pierre, South Dakota

Pénz

Lehet, hogy érted, vagy nem érted.
Minden úgy van, ahogy lenni kell.

A pénz oda vándorol, ahol társra lel,
nincs lelke, zsebében van a világ gazdasága...

Nincs fekete pénz, nincs véres sem,
politika tisztára mossa, a vért le tisztítja.
Soha nem tudod mivel vásárolsz, fizetsz,

barátod vére zsebedben sírdogál szeliden...
De a pénz lélektelen, ne vonjad kínpadra!

Mert papir csupán, vagy értéktelen fém darab.
Akad, ki mindent meg tesz, hogy több legyen,
ezekben az emberekben, nincs lelki érzelem...

2015 Novemder 10. Pierre, South Dakota.



Politika

Nincs semmi mi vissza tartana,
senki nincs veled, még is félve lépsz.

Színek, mik kavarognak az agyadban,
mindent adnak amit remélsz, s kérsz.

Vigyázz! Ne szédítsen el a csalfa délibáb!
Robotolj ha kell, véreddel teremts mi érdekel.
Ha semmi látszata nincs a véres munkádnak,

azt okold, ki a politikát ellened csinálja...

2015 November 16. Pierre, South Dakota

Tűz

Mi van akkor, mindent fel emészt a tűz?
Ami meg marad, talán félelembe űz?

Ha mindig közelebb kerülünk a csillagokhoz,
csillagokká válunk, a holnap bár mit hoz...

Hiába szálltam fellegek felé, te megtaláltál...
Bóbiskoltam a hideg kék égen, feledésben.

Tücsök ciripelt, s félelemmel töltött el a csönd,
a halált éreztem, mi életet sírva kölcsönöz...

2015 November 9. Pierre, South Dakota



Utolsó Óra

Szégyeld, amikor magyar szót ejt a szád,
nem gondolsz, félelemben rettegő hazádra?!
Akár hol is vagy, de magyar vér folyik benned,
és Magyar Hősök, benned sírnak küszködnek...

Trianon. Az utolsó döfése, a Magyar hazának.
Te nem érzel semmit?! A sok vér folyik hiába?

Fellegek, szégyenkezzetek! Értsétek velem.
Itt van az utolsó óra, remegve azt hiszem...

2015 November 13. Pierre, South Dakota

Zavart Hangjegyek

Gyönyörű színek cikáztak a szemem árnyékában,
kiváncsi voltam, ha össze állnak, mivé lesznek....

A vállaim le lógtak, mint egy részeg, korhadéknak,
vigyázba állítottam, mintha a halálos ítéletem lett volna...
Törött bástyán elfelejtett tündér, egy szárnnyal szálldogált,

és velem hirdette, mindent amit eddig csinált...

Istenemre mondom! Zavart egyveleg hangzott ki,
- be voltak zárva az ablakok,-  hangjegyek cikáztak,

és tátongó énembe, szédülten, kajla rímmeket csináltak.
Ezért születtél te meg, hogy tépett utódokat nemzzél,

és mindent ami volt és lesz, vidáman el feledjél...
Félő hangjegyekből áll ez a világ, mindenki tudja, ki érti a kottát...

 
2015 November 13. Pierre, South Dakota



A Költészet Kulcsa

Kértem csodákat, s kaptam!
Már csak, nyugalmat akartam...
Fekete éjszaka, néztem az eget,

gondolkodtam, mi lehet velem...

Semmi. Csak a világ zavarát,
térdeimen csúszva gondoltam át.

És hálát adtam a kérdő égnek,
velem kegyes volt, azt reméltem!

A Magyar nyelv gyönyörű!
Nincs párja ezen a világon!

Maga a költészet, egy álom,
én sírva, kacagva, csodálom!

2015 Október 10. Pierre, South Dakota

Egyedül Kell Menned

Láthatod. Mivé lett a fényes napsugár.
Jött az este, árnyékként, odébb állt.

Mondtam, hiába gyűjtöd az emlékeket,
jön a halál, és el viszi a féltett életedet.

Talán, inkább meg sem születtél volna...
Nem az lenne a gond, ki megy a pokolba.
Talán te. Talán a szeretőd, s gyermeked,
mint meg írták, senki nem lesz veled...



Egyedül kell menned az utolsó órába,
mint mindig az életedben, te leszel az árva.

Kén köves fürdőt vettél, hogy meg menekülj,
és vigyázz! A szelíd halálra, bátran  készülj...

2015 Október 10. Pierre, South Dakota.

Ellopott Föld

Ha meg hal a föld, akkor mi lenne?
Fog-e valaki könnyet ejteni érte?

A bankárok is meghalnak velünk?
Lenne egy másik föld cserébe nekik?

Félő, zavart arcok mozaikját látom,
rettegés ül megcsúfolt, kifosztott világon.

Nincs már semmi, mit lopni érdemes,
ha, mást nem, az emberi lelkeket...

De meg teszi ezt, a drog és az alkohol...
Amit el loptak, hitük szerint az övék,
és mi lesz akkor, ha a föld fel lázad?
Vissza követel, mi egykor a miénk!?

Mennyi ország, mind ki van fosztva,
utcán élő, nincstelen, síró koldusokkal...

És miért nem fog össze az emberiség?
Hiszen, maroknyian vannak e zsarnokok!

Maroknyian vannak, hatezren csupán!
És szeretteink, akit sírva el temettünk,

nem ér meg, egy földi, vagy égi áldomást?!
Azt hiszem, mind ezt ellenzi a paragrafus...



Félemmel vagyunk, övék a katonaság,
övék a rendőrség, övék, az egész világ...

Mi emberek, csak adalékok vagyunk,
azt csinálnak velünk, amit nekik hagyunk...

2015 Október 12. Pierre, South Dakota

  Gondolataim Nélkül

Találtál egy helyet, ahol érdemes meg halni?
Filozofáltál, mérlegeltél, hogy fájdalmasabb az élet,

nélkülem, a gondolataim nélkül, az égő látomás hevében.
És arra jöttem rá, csak az áll nemzetedet szereted,

és anyád, mindenki más, felesleges, zavaró idegen...

Mondhattad volna, kérhettél volna, síkíthattál volna,
de a szád és a szemeid, kővé meredtek, elhaltak...

Valamit adtunk cserébe az életnek, a boldogságunkat,
légzéstől nevető napokat, zavart, szét zilált karunkat,
és te sírtál, én moziba voltam ekkor, és én is sírtam...

Sorvadó karunk egymást kereste, egymást, nem találtuk...

2015 Október 21. Pierre, South Dakota

Igen, Igen

Égő sorok, törpe korok, nevető, elfakult emberek,
és mond meg, miért van halál és a feltámadás?

Zavart valaki mást? Az isten imádatom, a károm,
lét fontosságú könnyeim, hogy nem eladható vagyok,
kűzdök és megadom mindenkinek ami jár, és magam,



és közben menekülnék, de a lábaim meg ragadt...
Való igaz, a szemérem által elkövetett gyilkosság,

és benne a kínlódás. Miért nem halunk meg...?
Vagy lépéstől ki szárad a lába mindenkinek aki él,

Ezt komolyan mondom, - elfordulva nevetek, röhögök, -
semmi már nem igaz, benne a szavak is álnokok,

lassan fiolákban adják a testre szabott igazságot...

Lám, valahogy mindig más, és a dolgok ugyan azok... 
Találni kellene valakit, ki nem eladható, és olcsó...
Zavart, és szabadságot keltő a haragja, ami éltet,

az egész világ szükséglete tükrözi minden lélegzete,
vigyázva néz, másokat még véletlenül sem zavarjon.

Igen, igen. Láttam a felbuzdulást, mások szemében...

2015 Október 20. Pierre, South Dakota

Hallgatag Éjszakán Át

Nem leszek könnyebb sohasem,
a könnyem hiába pereg fel az égbe,
pallos, hiszek egyet, kapok cserébe...
Érzem, látom a szél lágy fuvallatát,
benne sodródtak a féltett álmaim,

miket örököltem, hallgatag éjszakán át...
Mondhatod, nem vártam türelemmel...

Madarak repültek a korhadt kutakra,
könnyesen zokogtak, zavartan félelemmel...

Kutyák csaholtak, siratták amik lehettek,
fényeső pásztázta végig a régi feledést,

célzott listát írtak, mindent amit elvettek...
A sok BILLIÓ életre, feledés homálya ült...

2015 Október 31. Pierre, South Dakota



Kivágott Fákra Akadtam

Égő, piros rózsákat kergettem egész életemben...
Szerelmes verseket írtam, zavart türelmemben

Senki sem figyelt rám, senkinek nem hiányoztam,
száraz, korhadt farakásra, parazsat dobtam...

Láttam, mint tűnik el, értő, égő vágyam ami övé volt,
kerestem szálkát az erdőben, kivágott fákra akadtam...
Hová tűnt el pezsgő, élettel teli, kavargó ifjúságom...?

Tudom, hogy meg van valahol bennem, ezt kivánom, ...

2015 Október 21.  Pierre, South Dakota

Lassan Elvesztünk

Valamit kellett tenni ellene,
- zavart idegemet meg nyugtassam, -
félőrózsák voltak minden szögletben,

románc, halál, talány, a biblia soraiban.
megfagyott szeretők síkítottak a sarkon.

hitetlen gyerekek vinnyogását hallom,
látod mivé lettünk?! Szép lassan elvesztünk...

- Mi az, hogy öljelek meg, hogy szabad legyél?!
Hogy öljelek meg, hogy mindig legyél...
Tépedt idegemet lassan be pólyálom,

nézem az elbutított tömeget, mint egy álmot,
Amerika van, kivüle semmi csak üresség,

a pénzvilág maga az édes nélkülözés,
barmok tömörültek a vágóhíd felé,

amikor jött az éj, szilánkokra tőrt a merészség,



amiről senki nem beszélt, csak az éhezés...
Tudom már mi az, hogy mindenkit elveszítek,
tudom, ki meghal, többé már nem segíthet,

azt is tudom ha meghalok, a világnak számomra vége...
Törött koporsó, törött ez a vacak, elhasznált élet...!

Ennyi az enyém és a tiéd, míg élünk... 

2015 Október 19. Pierre, South Dakota.

Menjek, Vagy Maradjak

Ki nem tud dönteni magától,
egész életében kíséri az átok.

Rabja lesz, mások akaratának,
vele együtt az egész világnak...

2015 Október 20. Pierre, South Dakota

Táltos Malac

igazság ... a fekete és a fehér,
soha nem kérked, soha nem kér,

mert egyik sem szín, palettán árnyalat,
igazi okozat, kérdésed, meg marad ...

kérdő nevek, törpe hiszek egy,
félni a kárhozattól, soha nem ért élvezet.

ki mentem, zavart a csönd ide bent,
szavaztam és minek, ördög lett belőlem.
akire szavaztam, fekete füst, nem egyéb.

késői megvetés, árnyékod téged ér,



fekete fehér idegen emberek, későre jár,
találni csöppet sem gőgös zavargás,

és mit mondtam, emlékszel arra még?
karámba terelt értékes birkák, farkasok,

kérdő világ, én csöndben hallgatok.
nyikorgó, püffedt igazsággal tűzdelt,

látod? mire ment az élet?! semmit ért ...
és veled zajlik, örökkön örökké ...

2015 Október 8. Pierre, South Dakota

Talán...

Talán, ki tudja, egyszer megtalálom,
elfelejtett hegyeken, vagy a fellegekben,

elapadt patakok kiszáradt medrében,
meghalt testvérem remegő szívében ...

És ha megtaláltam? Mit kezdek vele?
Fogom-e dédelgetni, szeretni szelíden?
Vagy mint ócska cipőt, sarokba vetem,

mig tudatom engedi, szidom az életem ...

Mennyi mindent át éltem vele, s nélküle ...
Kérdőre vonom vele, minden érzelmemet.

Talán, jobb lett volna, kérdőre vonni életem,
talán, az lett volna jó, ha meg sem ismerem ...

2015 Október 3. Pierre, South Dakota.

Törött Életem

Kértelek, ne menj el, lélegzésem vagy!
S minden, ami életed, sorsot nekem ad,



minden mesét, mit az ember ki talál,
valósággá vál ...

Gondolatban vágtató, s elhaló büszke évek,
tudtam, hogy egyszer véget ér, elég lesz ...

Minden mi apad, kiszárad vagy dagad,
építi ezt a falat ...

Égben születtem, csillagok fénye lettem,
s akármit teszek, kérlek! Nézzed velem ...
Bűnöm annyi, hogy elviselni sem tudom,

igy sírva, és hagyom ...

2015 Október 7. Pierre, South Dakota

Szeretlek

Mint az, ki utoljára szeret, szeretőként van veled,
kérlek, ne menj el, szíved itt maradjon velem.

Te mosolyogsz rám, s mondtad, - Ezt tudod, nem lehet ...
Csillámokat szórt az őszi szél, Te féltél nem leszel,

én vígasztaltalak, könnyünk össze folyt egymással,
mint két szerelmes nedvei, a szét dúlt megviselt ágyban.
A szó, patakként folyt, Te el fordítottad tőlem a fejed,

tudtuk, hogy minden a múlté, csak egy kézfogás velem ...

2015 Október 8. Pierre, South Dakota.

Valamit Cserébe

Hiába nézed az órát, a jövődet nem látod benne,



régi emlékekben kutatsz, s az idő múlik veled feledve.
Valamit kellene adni a múltadnak, szíved könnyebb legyen,

valamit kellene adnod cserébe, hogy a halál el feledjen ...

Gyermek korod villan, csak egy emléked csupán,
kérdőre vonod a sorsot, de tudod, te vagy a hibás ...
Akár mi történt veled, senki nem akarta, így legyen,

égő szívedben megannyi csillogó, szép kikelet.

Ölelésed szimbólum csupán, amit érzelmed kíván,
szeretteid csak te gondolod, ők is szeretnek, talán ...

Az élet egy olyan csapda, miből nincs kiút, el engedjen,
valamit kellene adnod cserébe, hogy a halál el feledjen ...

Zavart agyadban turkálsz, mindenre megoldást vársz,
megváltoztatnád az életed, de nincs hatalmad, nem lehet...

Öregséggel ki tisztul az agyad, senki nem hiszi ezt neked,
egyedül fekszel, magányban ébredsz, egyedül éled az életed...

Romantikus voltál, millió csókot könnyedén pazaroltál,
pedig semmit nem kellett volna tenned, valóra váltani, mit lehet ...

Kérdő a szó, kérdő a felelet, semmit nem lehet tenni ellene,
valamit kellene adnod cserébe, hogy a halál el felejtsen ...

2015 Október 5. Pierre, South Dakota

Az Én Hazám

"Ötven ezer" sebből vérző kedves Országom!
Mit gondolhatok ami feléd, nem ocsmány átok ...

Nehéz igát húztál, Európa félelmetes igáját,
senki nem köszönte, állnak még az országok!



Mennyi szenvedésen mentél át, nem hiába,
véred balzsam volt földnek, az egész világnak!
Haragudtak Ránk, pedig mind írigyek voltak,
égő fáklyát dobtak a tüzesen, izzó pokolba ...

Egyedül a Magyar tudja, meddig lehet menni,
látható vonalat hazugság, igazság közé húzni.
És ha nem volt elég a Magyarság vér és halála,

égő lándzsát törni, kiszáradt halállal mind hiába ...

2015 Szeptember 26. Pierre, South Dakota

Beat Nemzetség

Beat nemzetség, hippik, virágok tömkelege,
hová lettetek belőlem és másból? El tüntetek?!

Hallgatom a Beatlest, Deep Purple, a "régi zenét",
és rá jövök lassan, hogy örökre bennük élek én!

Bennük a hangokban, a festett zenében, szólemókban,
és mint egy virág a vázában, lassan, lassan el száradok.
De azt hiszem, valamit adtam cserébe, az életemért...

Hitemet, hogy értékes ember lehessek, nem holmi pecér...

2015 Szeptember 9. Pierre, South Dakota

A BékeTemetése

Kosáral jöttem, hogy össze szedjem,
a csillagokat, mit adtunk a fellegeknek.
Nem voltam egyedül, égiek segítettek,

nevettünk adakozón, akik hittek bennünk.



Égi csoda, nem bomba, sem fegyverek zaja,
vagy tőrt csontok fül süketítő, féktelen robaja!
A Béke temetése, kiherélt foglyok könyörgése,

JÖVŐ sírása, mig él az ember, haldoklik a BÉKE...

2015 Szeptember 10. Pierre, South Dakota

Magyarország!  

Hol van az az Ország, mit álmaimban  láttam,
hol van az a régi utca, min valamikor jártam...

Ez már a múlté, de a jövőbe is bele szól,
mint egy álom ringat, éltet, büszkén át karol.

Én a múltban élek, közben a jövőmet építem,
mit ér az ember gyökerei nélkül, ezt kérdem!

Új tanok, pénz világ el hitető tan anyaga vagyunk,
a "jövőben" nem lesznek sem vádlók, sem tanuk!

Hej Magyarország! Te lelkileg romba döntött ország,
mit ér a nemzet, ha nincs senki Magyar, ki oda vág!

Igaz, már gyengék vagyunk, és otthontalanok,
ez még nem jelenti azt, hogy nem lennénk Magyarok!

2015 Szeptember 26. Pierre, South Dakota.



Mondanám, De Nem Hagyod

Mit adhatnék még Neked, mi én vagyok?
Törpe vagyok, kérdve, sírva hallgatok,

ha feléd fordulok, zavart, ki űzött Hazám.
Véremben él, Hunok, Szkiták és Avarok,
 de mindig én, a rebellis Magyar vagyok!

Magyarok haltak meg, gyönyörű  eszméért.
 Nem kérdem , "Mi az, mit adhatnék Neked."

Te meghurcolt, kiforgatott, Édes Hazám!
Trianon volt pusztán, csak egy véres állomás...
A többi nemzetek csak nézték, mi vár reánk...

Csehek rideg szemekkel néztek mit alkottak,
Osztrák Monarhia bólintott, csak így tovább...

A Németek, csatlósai voltunk éveken át,
húztuk velük és helyettük az embertelen igát!
De miért?! Trianon volt és lett a keserű ára...

Zavartan nézett a Nyugat, s fejét elfordítván,
mivé lett egy Ősi Nemzet, be törték talán...

Míg Magyar lesz ezen a "furcsa" világon,
míg igazság nem győz, addig él a Magyar!
Ha tetszik vagy sem, ez igazságot takar...

2015 Augusztus 13. Pierre, South Dakota.

Fognak Nevetni

"Borongós" nap, s innen elmegyünk,
várjuk a holnapot, már nem leszünk.

Gyerekek nélkülünk fognak nevetni,



lassan, az egész világ el fog feledni.

Azt gondolom, hogy adtam valamit,
mi a lélekben, fényes napként vakít.

Arra jöttem rá, hogy keresek valakit,
anyámat, s apámat, többé már tanít...

2015 Szeptember 30. Pierre, South Dakota

A Szél

Színekből tevődik össze minden szél,
tudni kell a szellőket, hogy szedjük szét.

A viharnak is van számtalan színe,
csak nézni kell az ég alját, szelíden.

Megérteni azt, miért fúj, szaggat a szél,
megérteni azt, hogy a lelkedben újra él...

Mondhatnám azt, minden érzés, fuvallat,
a vágy ami szaggat, és fájón fenn marad...

Hiába mondod, "el fújta az őszi szél",
de látni rajtad, hogy szíved mást remél.
Szeretnél újra ott lenni a szobában Vele,

mit oda adnál, újra hallhassad, hogy Szeret...
Szelet és Időt, meg állítani nem tudod,

múltban él az "őszi szél", ha máskép is akarod...

2015 Szeptember 15. Pierre, South Dakota



A Beton Bunkerban 

Fákja voltál, lépéstől igaz hazugságig,
kért utakon kóborló, gáláns igazságig.
Én találtam volna neked, szebb életet,

könny fel száradt, bántó érzés oda lett...

Nevető arcokban, rideg, hideg érzések,
a beton bunkerban, kényszerű lépesek.
Tépett, henyélő lélekben nemi napfény,
kutak csövén fuldokló, halálos élmény...

Síró Anyád nem szólt, de szeme kérlelt,
fiam, mivé lett-e Föld, mit adtam néked...

Vállaim fel húzva, ezt mondtam Neki:
- Anyám, a Földet, régen el szúrta valaki...

Nyálkásan tapadó kezek kérve ölelnek,
csecsemők, gyerekek, elkésve  felelnek.

Zavaró volt minden, remegő, el késett élet,
megoldás kitudja merre, hová és kié lett...

2015 Szeptember 2. Pierre, South Dakota

E Föld

Mindennel el látta e Föld a népet,
s nem kért érte semmit cserébe,

csak annyit, - hagyjuk Őt Békében... 
Az emberek bombázták egymást,

vér folyt száz, ezer liter, tonna szám,



senki nem hallgatta, a Föld síró zaját.

A Földnek is lelke van, mély érzései.
Érzés, mi más embereket meg vakít.

Nincstelenné válik, földön futóvá,
vagy meghal, mint egy álnok zsivány, 

egy szárnyatlan, tépedt csalogány.
Hisszük, az élet megy mindig tovább...

2015 Szeptember 24. Pierre, South Dakota

Egy Krajcárért

Mit adhatok a véremből, hogy jöbb világ legyen?
Zavart sikolyt, mit az emberek félve el hisznek,

bár le sütik szemüket, ahoz imátkoznak ki nincs,
és ha meg jelenne, sem lenne jobb, vagy külömb...

Vaknak születtem, kérlek! Lépéseimre vigyázzál...
Valós síromat egy krajcárért nevetve, örömmel adom,
és Ti emberek, kik eddig azt hittétek, hogy jobb lesz,

mondok ezer átkot, öklendezzenek ki titeket a sírotok...

2015 Szeptember 1. Pierre, South Dakota

Elhervad az Élet

Már meg próbáltam egyszer
te ott hagytál árván egyedül

kérdőre vontam az életem
szamár fület kaptam cserébe

Aztán jött a sötét félő este 
kérdőre vontam élő hangodat
láttam megy le a szivárvány
az elrontott életek mögött



Nem vagyok látnok és mondom
fekete fehér éj és a világosság
elhervad minden élet e földön

sírása az emberiségnek sem segít

2015 Szeptember 18. Pierre, South Dakota

Fehér, Fekete

Hiába várlak, jég esőt kaptam cserébe,
ördögök táncoltak, a szikrázó fényben,

tudatomban láttam,égi, főldi csodákat,
fehérek, feketék, vért, halállal dobáltak...

Templomok falára, feszített emberek
csecsemő sírásától megvadult fellegek,
minden oda lett, amire repesve vártunk,

ez lett a vesztünk, telhetetlenné váltunk...

2015 Szeptember 5. Pierre, South Dakota

Furcsa Álom

Kivántam, legyél itt, ülj velem,
de kivánni sok mindent lehet...

Könnyes arcokon, leheletnyi sóhaj,
felelni őszintén, ez nagyobb baj!
Talán Te sem tudod miért van ez,

emberi büszkeség, mindig el temet.
Van aki ígérget, van aki csak el vesz,

addig jó az élet, míg tested él, s élvez...



Nincs túlvilág, angyalok, sem bocsánat,
mennyország, ha kell, meg öl a bűnbánat.

Csak BECSÜLET van, meg kövült átok,
égi feledés, ez lehetetlen, furcsa álom...

2015 Szeptember 26. Pierre, South Dakota

Gyáván Meglapultam

Tálcán hozták a forgó egész Világot,
annyit kellett volna tenni, hogy kivánom.

Zavarban voltam, töviseket sírtam,
és a sarokban gyáván meg lapultam...

Véres szememet, nem tudtam törülni,
töviseket beljebb és beljebb sikerült tolni.

Úgy néztem ki, mint egy ellen Krisztus,
kinek az ördög azt mondta, tovább fuss...

Így telt el egy nap, viharral küzdöttem,
fájdalom, s szomorúság volt velem.

Rimánkodtam Istennek ha vagy nekem,
szeretném látni mindened, akkor hiszem...

Csak sötétséget láttam, így hiszem,
arra jöttem rá, nincs velem senki sem.

Égi koporsót kértem, kaptam "tudatot",
ami akartam lenni, hát, az vagyok...

2015 Szeptember 3. Pierre, South Dakota



Halált Találtam

Montad keressek, és halált találtam,
lesütött szemmel, éltető csodával...

Nem kell a napfény, sötétség legyen,
mondani merném, s élek  félszegen.

Vatta az agyakban, ész helyett gaz,
ígéret meg fakult, vele fényes vígasz... 
Találtam zavart, letőrt, félszeg Világot,
kik tették velünk, ugyan ezt kivánom!

"Égi tünemény", törött álmok halmaza,
hová lett, hová tűnt, egykori dicső haza?!
El porladt, vagy a keselyük martaléka lett,
kik fel áldoztak, megannyi Magyar életet!

Kit érdekel Európa sorsa vagy jövője,
mi, Magyarok megyünk vele a temetőbe!
Közös sírba, hősi halottakat temetnek,

ki az kit régen, meg csúfoltak, s el vetettek...

Zavaró hangok, távolba hívnak csendesen,
nézzétek! Mit csinált Európa megint veletek...

Félve merem ezt síró szemekkel mondani,
ki el hajlik Magyarságtól, mind ezt érdemli...

Montad keressem, és halált találtam...

2015 Szeptember 5. Pierre, South Dakota



Lelkemmel Játszom

Hihetetlen, csodálatos álmot láttam!  
Emberi megértést, és nevető arcokat,

félelem nélküli, mosolygó napokat,
magasban emberek százait láttam,
és engem, mint lelkemmel játszom.

Nevetek önfeledten mint egy gyermek,
ki repdes, örül a játéknak, amit meg lel!
Örömteli napok, kit érdekel, mi vagyok,
fájdalom, vérontás már a messzi múlté,
érteni egymást, szeretni, mind a jövőjé!
Miért nincsen így? Mert ez csak álom...

2015 Szeptember 6.  Pierre, South Dakota

  Más Arcokban Kutatni         
 

Tegyél engem szabaddá! Te mosolyogva néztél rám,
fel húztad vállad, kérded: -  Minek neked a szabadság?

Hangom elcsuklik, zavarban vagyok, mondanám, s halgatok.
Könny tódul a szemembe, Te megértően nézel rám,

egy huncut kis mosolyba vonula szád, s vele a világ...

Nem tudom. Minek is akarok szabadnak lenni nélküled?
Más arcában kutatni az igazat, mikor tudom, hogy nem szabad.
Belém rögződött a fájdalom, mondanám, hogy mindig akarom,

Te nevetve csókot dobol felém, fejedet csóválod, kérded. Elég?
S a nap, hónapok, és az évek, múlnak el a sötét messzeségben...

2015 Szeptember 8.  Pierre,  South Dakota



Az a helyzet, hogy ebben a versben, minden hölgy bennen volt, akiket valamilyen 
formában ismertem, és része volt az életemnek. Az édesanyámtól kezdve, a 

legutolsó virtuális szerelemig, Mindenki egy-egy szót adott ebbe a versbe. 

Azok a hölgyek, akik velem akartak lenni, és én tovább tessékeltem az életemből, 
akiket szerettem, és Ők is viszont szerettek, akikhez valamilyen formában 

kötődtem, és nem akartam ki adni magamat, igy a "sötét távolban" tartottam 
Őket, és egy NŐT, akit elképzelek megamnak, hogy a Párom legyen. 

Ez a versem, sok mindent  kifejez. Mindent amit a sorstól, az élettől várnék, az 
apró örömöket, egy mosolyt, egy érintést, egy ölelést. Egy megfogott pillanatot, 

egy apró kuncogást, egy mozdulatot, aki érti, az a mennyországban érezheti 
magát, egy rövidke pillanatig... Miért kell a szabadság? 

Valami olyant talál az ember benne, ami felnyitja az értelmét, és mindent meg 
kérdőjelez, amit eddig ismert és tudott, amit eddig valamikor is hallott, vagy 

olvasott. Mert igaz az, hogy az igazság, a sorok között van elrejtve, és tudni kell a 
sorok között is olvasni...

Megdermedt Madár

- Miből gondolod, hogy Szeretsz?
Abból, ha lázas vagyok, fel ébredek,

minden pillanatom a Tiéd, s az Arcod,
mint egy festett kép állsz elöttem,
szívemben örökké Te vagy velem,

anyám, egy másik, féltett, idegen...

- Mennyit érek, és mi vagyok neked?
Te vagy a sorsom, örömöm, életem!
Kérésem, és vele a zavart féltésem,

a térben vergődő, megdermedt madár,
ki szabadságra, térre, meleg érintésre vár!

Az ágyam vagy nekem, egy múló pillanat...



- Gondolod? Nélkülönözhetetlen vagyok?
Minden gondolatom, s pillanatom Tiéd!
Vacogok, tébolyult leszek ha nem Leszel.

Anyám nem szülhetett meg Nélküled,
soha ne ismerjelek, ne találkozzak Veled!

Ez Vagy nekem. Egy ismerős, idegen...

2015 Szeptember 13. Pierre, South Dakota

       Mi Még Mindig Voltunk             

Nem szó szerint, mert én is segítettem,..
Fogtuk veled, az eltűnő szivárványokat,
a Szerelmünk fáradt, üszkös sallangjait,

és bár nevettünk, de inkább sírásnak tűnt...

Vald be. Nem erre számítottál, hogy ez lesz.
Tűzön, vizen át, hamukon, vittük át e csodát.

Mind a ketten mint fészekből kiesett madarak,
zavart tudattal, tapogatva kerestük a biztosat.

2015  Szeptember 9. Pierre South Dakota

Mire Leltem

Hogy lehettem ilyen vadóc, árva,
álmomat nem tartottam kordába.
Találni mentem lám, mire leltem,
fényes kövekre, analizisemben...

2015 Szeptember 2. Pierre, South Dakota



Tépett Lelkek      

Mit tehetek érted? Mond meg nekem.
Ha csillagokat hoznék le a földre,

akkor sem lenne jobb, félek senkinek.

Tépett lelkeket fúj a szél szelíden,
nevetést el felejtett szájak, hibája...

Senki nem hoz meg újulást - e világra?!

2015 Szeptember 6. Pierre, South Dakota

Újra Veled

Minden álmot mit megálmodtam, 
félő idegenként nézett vissza rám,

nevetett kérkedve, fölényesen,
égő szemeimben, zavartan vibrált.

Bennem örökke, mindig enyém vagy,
hunyd be, fáradt, kiégedt szemed,

nem tudom, mi az amit mondhatnék,
hogy téged vigasztaljalak vele...

Ha mondok valamit, neked mondom,
fáj, ha el fordítod, vagy lehajtod fejed,

s a piszkos múlt közbe közbe szól,
jó lenne újra játszani, öntelten veled...

Tudom, már nem vagy enyém, és velem,
s a szép emlékeket vissza sírom szüntelen,



könnyezek érted, és félek nélküled,
nincs szárnyam, sem lábam, nincs életem...

2015 Szeptember 15. Pierre, South Dakota

Valamit Fessél

Valamit fessél a szürke, repedt falra,
hogy ne legyen ilyen egyhangú az élet.
Napot, holdat fessél, örömöt, bánatot,

fesd ki magadból érzéseket, mi megkövült...

Éhező, ki a sarkon koldul, vagy a lány,
szemérmét áruba, sírva, nevetve bocsájtsa,

zavart kapitány, ki füstbe ment hajóját síratja,
kérdem. Fognak-e találkozni a másvilágon...?

2015 Szeptember 18. Pierre, South Dakota

Akárki Más

Ha ki ellemeznélek, megszünne minden varázs,
olyan lennél, mint egy idegen, vagy akárki más.
Ez már szeretet, egy rövidke, szívbéli vallomás...

2015 Augusztus 13. Pierre, South Dakota

A Szebb Jövőben...

Találomra aggatott égi testek,
ti elfeledtek, éltem közöttetek,

féltem, büszkén reménykedtem,
a szebb jövőben...



Hány szerelmem volt életemben, 
mindet el égettem. Vétek a térben,
egy ügyű, borzongató feledésben,

a szebb jövőben...

Ha büszkén, valóságban éltem,
piszkos küszöbökön is be léptem,

sírva mondtam, nevetve sikítottam, 
a szebb jövőben...

Senki nem hallgatta látomásom,
kék vér röhögve felém törtetett,

zavarban voltam, félve lapultam, 
a szebb jövőben...

Törpének éreztem kínos magam,
égtől leszakadt, hányott életem,
reménykednék, de kérdés el apad,

a szebb jövőben...

2015 Augusztus 9. Pierre, South Dakota.

Édes Szerelem

Hiányzol, mint fagynak a napsugár,
mint az életnek, az édes viz folyás,

zamatot ad, s nevetve megy tovább,
végsőkig hurcolja fáradt, ön magát...

Égi zendülést szűl kérlelő ágyékából,
mást akar, vérző, tépett árnyékából,

röhögve, síratja égi mindenségét,
zavaró lelkektől, tétova felségét...



Lám, mi vagyok Neked. Éltető talány.
Zavaromban látok, és kiáltok, tovább!

Tébojult magamat fel vet, károgó agály,
azt súgja, Te Ember, menjél tovább...

2015 Augusztus 21. Pierre, South Dakota

Égi IMA

A hegytetőn, kiáltás hangzott,
- Új világ alkonya, tűzbe forrott!

Zavart, hitetlen emberek hallgatták,
ez Égi Ima volt, egy Égi valóság...

Zavartan tűrtem a hányatás,
a nyomor, a csonka végtagok,

ezért kinlódtunk éveken át,
hogy a haláltól várjunk csodát?!

Senki nincs, így szótlanúl hallgatok.
Romos kapukon keresztűl futkosok.

égő falak között, zavart vagyok,
hitetlenűl sírok, még meddig kapok...

2015 Augusztus 23. Pierre, South Dakota.

Egy Igazság ...

Veletek feledek, 
égve terelek,

silányan keresek,
sírva veletek ...

 
Zavaró egeket,
tértől epedek,

takonyba veletek,
szervusz idegen...



Magamat temetem,
röhögve nevetek,

silány levelek,
kínos emberek ...

2015 Augusztus 9. Pierre, South Dakota

Egyedül Vagyunk

Igaz, távól vagyunk egymástól,
és nem fúj az azonos szellő,

de a kór, nem kéri éltető kegyelmét,
ha a múlt, lassan lassan ki fakult.

Látszólag, idegenek vagyunk,
de nem ezt mondja az agyunk!

Mikor fel kelünk, az ágyunk üres,
nem mosolyog vissza, senki sem...

Csak a gyermekek, ha van,
ez nem hozza a várt "tavaszt",

lehetőségek, mik mi vagyok,
el illan, el mossák a zivatarok...

És megint, egyedül vagyunk...
 

2015 Augusztus 15. Pierre, South Dakota



Élő Virág a Bodza Fa

Élő világ a bodza fa, egy látomás,
s semmi, az érdes, hideg halál,

virágba borúl a rét, véle a hányatás ...

Valamit adsz nekem, sírók, örülök,
ha meg kérdezed, mi van velem,

mosolygok, és önfeledten nevetek...

Ezt nem mondom el hiába kérdezed,
hogy mennyire, görcsösen szeretlek,
sétálok, várom, utamnak vége lesz...

Tallozom az érzelmeimben,
a múltamban, és vele a jövőben,

és döbbenéstől el akad a könnyem.

Kérdem, mivé lettünk mi Emberek?!
Senki nem figyel, így magamtól kérdezem,

ez lenne a híres, Emberi érzelem...?

Szemét lesütve a Világ, megy tovább...

2015 Augusztus 18. Pierre, South Dakota

Ennyi Voltunk Mi Ketten

Virtuális Szerelem, addig tartott... 
Tökéletes égi háború, elképzelt csókok,

virágba borúlt szigetek elsüllyedtek értünk 



vele a remény zamatos íze hervadozott.
Ennyit értünk, ennyi voltunk mi ketten...

Nem én, Te döfted belém Prága hazugságát,
elcsavart igazat, Magyarország tépett múltját,
megannyi Magyarnak életét, keserves búját...

Tépedt szerelmünk, már nem nyújt örömöt,
pedig lélekben Magyar vagy, Magyar lennél,
s kérdőn nézem a halált, és a szerelmedet...

Meg érte, a szőkőkút belőled áramlását,
égi történések, hiába való zavart várása,

hömpölygő lelkek, velőt rázó sírása, kiáltása,
darabokra szeletelt igazság rimánkodása,
a tudat, már nem vagy enyém, sohasem...

Bár lehet, soha nem tudtalak magamnak...
Rám tőrt egy érzés, ezt súgta könnyesen,

- vigyáztam rád, követtelek hosszú utakon át,
nem voltál képes meg tartani, a látomást...

Agyadba adta számtalan gondolatot, csodát,
érezted azt, mire az emberiség örökké várt,

tóduló könny világba, még több közényt hintettél,
soha nem érdemelted meg, amit eddig el értél...

2015 Augusztus 31. Pierre, South Dakota

Jó Lenne Tudni, Mi az ÉLET ...

Virtuális szerelem, égő kérdések fellege,
sírva látni az igazságot, valóra váltani a kérdéseket,
tudni mi az a "volt egyszer", átérezni mások örömét.

Te ismeretlen, tudnád ezt látni és kivánni?
Vagy mint egy talicskát, tólni a fellegekbe,

és várni Isten káromlását, topáz szinű haragját,



és vele együtt a halált, az édes születésed...

Ha igaz, és a ráncok nem hazudnak,
Te tudod a megoldást, a halál égető zavarát,
hogy semmi nincs ingyen, csak a gondolat,
dolgozni kell, találomra alkotott helyeken,
képzelt érmékért, amik zavarból születtek...

Zavar, zavar, zavar...

És a talicska vissza jön, üresen...

Jó lenne tudni, mi az az ÉLET...

2015 Augusztus 2. Pierre, South Dakota

Vigyázz magadra ha jön a Tatár!

Milyen Tatár? Senkit nem látok,
körbe vesz a mocsok és ingovány...

Ott Románok vannak csupán, 
akiknek nincs országuk, s ha lenne,
éltető Békében élnének el feledve...

Mondom neked, ott jön a Tatár!
Nem jön semmi, néhány Szlovák,

akik félik a Magyart, mint tűz a vizet.
Különben is, tudod mit jelent a Szláv?

Egy szegény népet, aki Országára vár...
Mit hoz a "jövő", ki kutat, talizmánra talál...

Mondom, figyelmeztettelek. Jön a Tatár!
Néhány suhanc Szerb jön csupán...

Akiknek van Országuk, főldjük, talán...
Ne izgulj. A háborúnak vége van már. 



A fáradt Magyarság, pihenésre vár,
románok, szlávok, szerbek, álom csupán...

Én mondtam Neked, ott jön a Tatár,
Te fáradt voltál, semmivel nem törődtél,

az Országodnak a saját rabja lettél,
és nem a Tatártól kellett félned,
Egész Európa lett az ellenséged!

Kivédeni nehéz, de eszed többet ér!

2015 Augusztus 20. Pierre, South Dakota.

Lepedő

Lennék a fehér lepedőd,
forró, viharos éjszakán át,

hozzád simulnék csendesen,
vigyáznék ébren, félve rád.

Azt suttognám csendesen,
- vágyaid gyűrődése vagyok, -

és megbocsától kedvesem,
ha lázasan, szeretni akarok...

2015 Augusztus 4. Pierre, South Dakota

Nem Annyira Kérés... 

Valami uzsorás rám akadt, 
élesen, érdesen azt kiáltotta, 
- add tovább! Mentem alább,
félig sem figyeltem oda rá...
Egy kérő, félő igazi kézfogás,



élet röhögve, vánszorog alább,
ez az igazi, tökéletes felfogás?
Vagy csak egy égi látomás?...

2015 Augusztus 9. Pierre, South Dakota

Mi az, Mit Adhatok Még Neked?

Mi az,mit adhatok még Neked?
Égő vágyaim, találomra feltőrt verseim,

sarokba szorított állatként, meg hurcolt énem,
félve meg őrzött, tépedt egyéniségem,

gyötrelembe büszke, hiába való  kérésem,
félelmem attól,  egyszer biztosan elveszítem,

mi többet ér, mint a lelkem, életem függ tőle...
Valami ami nem az egyém, magaménak vallom.

vonagló, vérbe össze zsugorodott Hazám,
legyél velem Magyarság, Te Isteni sovárgás...

Mi az, mit adhatok még Neked?
Tudom, Veled kellett volna lennem,

mikor Pozsony kapujában vicsorogva,
- "Barna Hegyen", ránk tőrt Európa, -

kimutatva, hiába való küszködésünket...
907-ben volt, Magyarság újra indulása!

Miért ne emlékeznék erre a csatára?!
Kevés volt ebből, a Magyarság számára...
Európa, mint eltaposott, megvert sakál,

halottait számlálva, félszegen ment tovább.

Mi az, mit adhatnék még Neked?
Mi az, mi feldobbanna a szürke fellegekig,

és az egész Föld, írigykedve nézne Rád,



édes Hazám, Te "Istentől" vert káromlás...
Mert nem ezt érdemli meg Magyarország...

Ahol a sír szélén, tántorogva, sírva áll,
és elbutított Nemzetünk mint a birkák,

cigarettába, alkoholba öli bánatát,
tétován valakire vár, egy Igazi Magyarra,

Nemzetünk élére Bástyaként, kitartóan áll!

Mi az, mit adhatnék még Neked?
907-ben, Európa megáldott szívében,

Kárpát Medencében, ott, ha kérded a füveket,
a "Barna Hegyen" megannyi Magyar Hős,

megannyi  pajzs kérdi, most meddig és hová?!

Ezért ontottuk a drága vérünket, s életünket?!
Te elpuhult, éhes Magyar, kedves Honfitársaim,

meddig tűrjük még ezt az igát, s jármot?
Halni kell, nem szemlesütve menjünk a halálba,
mint Pozsonyi csatában, BÁTRAN, s nem hiába!

Mi az, mit adhatok még Neked?
Bőlcsőmet ringadtad hosszú éveken át,

Te Szkita, Avar, és Székely - Magyar valóság!
Hogy lehet az, hogy Milliók nem néznek rád?

Szégyelik azt ami Te vagy, Édes Hazám!

El vették akarat erőnket, mert féltek tőlünk,
az IGAZSÁGTÓL, mit hirdettünk vérünkön át!

Míg Magyar él ezen a Füldön, hirdetjük tovább.
Európa. Te vagy egy kiűzött, kivénhedt sakál,
és mit a Magyarsággal tettél, vissza üt Terád!

2015 Augusztus 13. Pierre, South Dakota.



      

Röhög a Világ 

Kinek mondjam el, ha nem neked?
Fáradt szívemben zavartan élni, 

s várom a kegyetlen holnapot,
mivel lesz jobb, ha meg halok. 

mi lesz Veled ha már nem vagyok?
Zavaró, sárba taposott, fel fújt érzés, 

mit mond a világ, nem egyébb...
És van benne némi igazság, talán...

Éhezés, talán. Vérontás, talán...
Háborúk, bombák, röhög ezen a világ,

míg nem te vagy ott, addig nevesd!
Ott leszel, pohárba teszik mindened.

El mondhatják eddig tartott az életed...

2015 Augusztus 18. Pierre, South Dakota

Tovább Megyek

Az arcomon folynak a könnyek,
s te nem törődsz velem,

lépteid tova kopogását hallgatom,
és te elfordultál tőlem, mindened...

Karomban hordom a régi emlékeket,
te sírva mondod, jó volt veled...

Égő szememben, régi időket képzelem,
könnyem el apad, s tovább megyek...

2015 Augusztus 16. Pierre, South Dakota



Zavart Fejemben

Zavart fejemben égető, tűző napsugár,
kérdezem magamtól, mi vár még rám?!
Képtelen akaratom cibálom szüntelen,

égi vagyok, vagy csak remélve képzelem...

Zavartan fejemet lejjeb tartom, akarom,
velem múljanak el a hajnalok, a bajok...

Mikor fel ébredek, Édes Hazámra gondolok,
dühös vagyok, ezt akarták az Angyalok!

2015 Augusztus 20. Pierre, South Dakota

Amit Eddig Elhallgattam

Kedvesem! Látod minden szívverésem,
- találomra le döntött sakk figurákat, -

élő égő szerelmemet, amitől hallgatásod el akad,
és nevetve, róvod fel a fellegekbe, a csillagok érző sugarára!

Való sírás rázza meg az örömteli hanyatlást, és a szürke feketévé válik...

Te azt kérded, - Miért most, miért nem voltál enyém ...?
Zavaromban ennyit mondok: - Amit eddig el hallgattam, 

én mindig a tiéd voltam. 

Érezni kellett volna, a Nap árnyékán keresztül...
Te érted, kuncogsz, zavart rózsákat hintel a fellegekbe.

Ennyivel is gazdagabb legyen Isten ... Én hagyom...

2015 Augusztus 2. Pierre, South Dakota



Éhségsztrájk
 

Úgy döntött a szomszéd malaca,
hogy ne hízzon a gazda valaga, 

éhségsztrájkot tart.
A  döntés fejből érkezett a gyomorhoz,

de kinek van kedve a nyomorhoz?
Igy a moslékot mind megette.

Nem is volt Ö szocialista...
 

Valamikor 1980 körül írtam ezt a verset...

Töpörödötten
 

Töpörödötten és rökönyödötten,
önmagam sorsába törötten,

flörtöltem magamban önfeledte,
míg véletlenül észrevettem,
útálom magam veszetten...

 
1982 Miskolc.

Csendes Víz Folyás

Nézésed: mint a napsugár,
kérésed: csendes víz folyás,
látásod: meleg kézfogás,

életem: kietlen barangolás...

2015 Május 8. Pierre, South Dakota



Keserű ének

Énekel a bokor és a tűz,
énekel a vég és a szűz,

énekel piszkos víz,
harag, útálat, szeretet,

énekelj te is velem!

Énekel a kín s szerelem,
énekel a hitelen kegyelem,

énekel a kés éle is,
és az is, kit elvágott,
énekelj te is velem!

Énekel a kín, a rimánkodás,
a képzeletbeli kirándulás,

tériszony, csupasz szerelem,
énekel, gyűlölet, s lehelet,

énekelj te is velem!

Énekel az IDŐ és a látszat,
rimánkodás, s kívánat,

cipőbe bújtatott szervek,
tény, kérdés, benne a felelet,

énekelj te is velem!

Minden dallamot már tudunk, 
legjobb akkor ha meghalunk...

S énekes sztárok leszünk,
túlvilágra énekelve megyünk...

Énekelj hát te is velem....
 

1979  körül írtam ezt a verset, Miskolcon.



Lépéstől Lépésig

Engedd el magadtól a szerelmet,
semmi örömöd nem telik benne.

Inkább búslakodj, az jobban áll neked,
ha valaki kérdezi, senki nincs veled...

Inkább legyél egyetlen magadnak,
mint sem, nevessenek rajtad.

Lépéstől lépésig írjad a verseket,
tanítsd szeretetre, kit még érdemes.

Nincs egyéb dolgod ezen a világon,
ha eddig még nem találtad meg a párod.

Jön a halál, vagy sarkon a hóhér,
majd ők eldöntik, merre, s hová mész...

2015 Május 8. Pierre, South Dakota

Száz Poloska

Száz poloska az ágyban,
marta, harapta a lábam.

Száz poloska éhesen,
én meg talpig véresen.

Száz poloska kiáltott:



- demokrácia itt a lábon!
Száz poloska demokrata,

úgy harapnak mint a csoda!

1980. Miskolc

Szentjánosbogár

Lassan a nap alá megy az égen,
átadja mindenét sötét messzeségnek.

És éjszaka lesz, hemzsegő világgal,
s nem alszik a csönd, édes suttogással.

Csak a bogár reppen magasan az égben,
megannyi lámpással potroha keblében...

2015 Március 30. Pierre, South Dakota

  Úton Eltaposott Béka

Mint úton eltaposott béka,
feküdtem én, árván, kinyúlva.
Szél erejét próbáltam kifogni,
erőtlenül, belekapaszkodva,
hogy a főld megpenderült...

S rútan ordibáltam,
trágár ön magam.

Felhőkkel kiszélesített utakat,
könyörgön tapostam,
mintha célom lenne, 

s nem kóbor ögyelgésem,
vagy saját temetésem...



 Amint ott ültél, 
ítéletet remegve szendén,

áttaposva életem,
különben is megtíport,

testünk szerelmén,
igértél. Emlékszel?

S elfeledtél...
  

De nem vetek semmit a szemedre.
Nincsennek csodák...

Hiába raknék ide, az öledbe,
vagy az éhségtől hasadozó hegyekre,

kóbor csillagot.
Hidd el, egyre menne.

Gazdagabb nem lennél,
se jobban önmagad...

 
Múltkor, mikor magamban voltam,

azt gondoltam,
hogy Te jössz,

én már nem játszom a közönyt,
mert valóban belülről semmit érzek,

s nem bánt, 
hogy tested többé már nem érzem.

Azt gondoltam,
hogy a hírnév a csúcsra fel emel,

s Te rádöbbensz,
- no persze későn, -

hogy bennem mindent elvesztettél,
amit gondoltad szereztél,
vagy netán, szerezhetnél...

 
De Te, nem döbbensz rá semmire...
Gondolatokat hagytál fejemben,
éhező testemben vágyat, Utánad,

ami e pillanatban, érzékeim pazarlása...
 

1981 Miskolc.



Barátom

Nézd barátom.
A fényt, hiába kergeted.
Lyukas zsebedben pénzt,

hiába rejtegetsz...
Hiába mondol a Napnak,

kedves, megható bókokat,
annyi fényt bocsájt Rád,
Mit tested befogadhat.

Könnyet hullatsz pénz miatt?
S lelked szárnyalni kiván...

Buta akarat előre nem segit,
sem az anyagi világ...

1979-körül irtam ezt  a versemet. Nem tudom hogy kinek, - ebben hazudok...- de 
nem is ez a lényeg. Lehet, hogy valaki által, Neked és magamnak fogalmazódott 

meg bennem ezek a sorok. Amit már régen mondani akartam. 

Ami verseket leirtam, azok mind valóra váltak az életemben... 

Ez olyan lehet mint az átok. Ha valakit megátkoznak, és tud róla, az életét úgy 
formálja, hogy az átok teljessé váljon... De azt gondolom, az emberiség döntő 

része igy van ezzel. 

Ha ezt tudnánk, hogy miért következik be ez az "átoknak" nevezhető fogalom, 
valószinű, hogy jobb lenne az életünk... 

Lehet, hogy az ember ilyen, hogy vonza magához a rosszat, és a jót akarata 
ellenére kizárja az életéböl. Vagy is, egy ideig, - igen rövid távon! - hagyja hogy az 

élete része legyen, hogy a sok rossz között, legyen mire emlékeznie. 

De ezek a "jó" emlékek lassan elkopnak, és ezért válik olyanná az ember 
öregkorára, amilyen... 



Aki nem válik banyává és morcos öregemberré, abban még mindig él a remény, 
hogy egyszer lényegesen jobb lesz!     

Ezeket  igy gondolom Barátom...

Belenyugvás ... Halál

IDŐT átölelni, önzőn megpróbáltam.
Játszottam vergödő, létező életem.

Az ember egy Korszakban ha köddé válik,
Nehéz megérteni, hogy éppen önmaga...

2004 Miskolc.

Csak Kérni Kell
 

Halandónak szült anyám,
így a halál vár reám.

 
Mig meg nem halok,
addig élek, s vagyok!

 
Ez a darab IDŐT,

mit adott a Teremtő,
 

ki tudja meddig ér el,
Te tudod, hol fér el...

 
Aki bír, s látja az "eget",
ne mondd, eszeveszett!
 Kérjél magadnak belőle,



igy mennyél a temetőbe...
 

Ha nem kapsz, ne sírj,
inkább higgyj, s bízz!

 
2OO8 Pierre.

 Egészen Más
 

Az anyaföld más,
vele karöltve az ég,

kenyér, tojás, minden íz,
fű, búza, s virágok,

vér szaga, s az állatok,
csonton a látszatok,

csókok a szán,
tétova arcokon,

minden mi lüktet, él,
szentélyre kövült remény.

Mindegy, más a táj,
ember jobban remél...

Idegenben a Magyarnak,
mint röpke JAJ az ajkon,

elernyed, elvész, meghal...
Bezárul körülötte a világ,

s kiereszti magából...
Nincs barát sem szerető,

érteni, vállalni tudná.
Mint tüdőre a légzés,

a magány úgy tapad rá...
 

2OOO November / Pierre / South Dakota / USA



   Megtaláltalak
 

A részeket apró titkokra szedni szét,
s nézni, állomá hogy állnak össze újra.
Mint tartalmas semmiség, élet olyan,

mint hemzsegő méhkas, mi üresen maradt.
Ez voltam. Mig újra megtaláltalak!

Ez Után Leszek

Kapcsolataim végterméke vagyok,
olyan vagyok, mivé alakitottatok.
Kérdő székekkel néztek mit teszek,

magatokat okoljátok, mi ezután leszek...
 

Miskolc. 2OO1 Március 21.

Hallgatlak
 

Hallgatom a zenét, mit átvettél nekem,
s a zenével magam mellé képzellek.

Sokszor lágy vagy, vagy éppen kemény,
minden, mi a ritmusban, a hangban él.

 
Klasszikus ölelés, absztrakt szeretkezés,

minden, mi az életben valamit ér!
Free - Jazz vagy, én kötött hangok,

amig te szólsz, addig én hallgatok...
 

2OOO December / Pierre, SD.



Ha Kinézek az Ablakon
           

Ha kinézek az ablakon, Téged látlak,
s nem csodáktól kicsavart fákat.

Téged látlak, ha szemem görcsösen bezárom,
s minden életet belõlük kizárok...

 
Téged látlak, minden viharos éjszaka,
ha a villámoktól az ég megszakad...

Téged látlak, ha zokogástól vállam remeg,
ha ordítok, s nem találom a helyem...

 
Legyél velem! Vinnyogok tehetetlenül,
zokogásomtól, a halál is megrendül...

Legyél velem, örökké legyél velem,
tudom ez nem lehet, s jön a félelem...

 
Te ott vagy, és én egyedül vagyok,

s félek, hogy újra jönnek a holnapok.
Minden nap egy új halál nélküled,

szeretnék a sírba lenni veled...

2010 Pierre / South Dakota.

Istenhez Hasonlítok

Isten olyan lehet...
mint én vagyok.

Akár mit írok,
akár mit mondok,

de nem azt gondolom...

Jó és szelíd vagyok,
szeretni akarok,



és mégis minden
mi kijön belõlem,

csupa szenny, mocsok...
Isten ha gyilkolni

lenne képes, hagyná,
igen hagyná, hogy 
Róla így beszéljek...

2008 Pierre.

Konok 1 X 1

Eszedre tapasztott hévvel,
- őrült egyszerűséggel, -

új bibliát lapozól.
Mint konok 1 x 1,
eszedbe nincs 2,

csak egy meg egy.
Arcodon frivol fintor ugrál,

madzagra fűzött éveid között,
kapzsin, harácsolón nyúlkálsz.

Előtted a holnap,
mögötted a tegnapok sora.

Ha kérded?
az élet mostoha ostoba.

Csak nevesd a végbél énekét,
nevesd, csak nevesd.

Az igazat úgy is az ülep beszéli,
s nem a konok 1 x 1.

1982 Miskolc.



Magamban...
 

Magamban megöltelek.
Néztem félve, kérlelőn,

mint tépnek szét,
vérző gondolataim....

 
Halált kérlelően,

mocskos tudattal,
éreztem könyörgésedet...

 
Magamban féltem,
hogy veled múlok,
hogy meghalok...

 
Ez nem így lett.
Mert nélküled,

még halott sem vagyok...
 

2OOO December 1O. Pierre, SD

Mennyire Kár
 

Igy van ez... A szerelem jön, 
s nem tudni miért, oda lessz...

S játszhatod a vig közönyt,
a nemtörödöm duhaj betyárt,
de titokban könnyet hullatsz,
ki megértené, az nincs már...

Mennyire kár, az élet ilyen,
s az öröm senkire nem vár...

 
2O15 Február 26.



Mindig Én, Én Vagyok

Ha báni a vég és a szél,
életem semmit nem ér,
Akkor is én, Én vagyok!

 
Ha gyomrom korog,

ételért megalázkodom,
olyat teszek mit megvetek,

akkor is én, Én vagyok!
 

Ha nincs helyem,
senki nincs velem,

akkor is én Én vagyok!
 

Ha mindenséggel súrolódom,
csillagokhoz hasonlitok,

Istenhez mérem önmagam,
akkor is én, Én vagyok!

 
Ha érzem nem szeretnek,

s egyben elfelednek,
akkor is én, Én vagyok!

 
Ha tudom félre értenek,
nincs erõm sem okom,

hogy tegyek ellene,
akkor is én, Én vagyok!

 
Ha koldus vagyok,

szégyenemben elbújok,
akkor is én, Én vagyok!

 
Ha templomba megyek,



szívemben nincs szeretet,
csak gyûlölet, s megvetés,

akkor is én, Én vagyok!
 

A  rohanó utca embere,
akkor is ha nem gondol bele,
mint Emberi lény, Ok azok!

 
Útálkozom vagy szeretkezem,

ha kérdik, mi van veled?
Gyermekeimet magukra hagyom,

akkor is én, Én vagyok!
 

Semmit nem tudok tenni ellene.
Hogy VAGYOK tudom, s bûnözök,

akkor is én, Én vagyok!
 

Tudom mit teszek ellened!
Hogy lassan elveszítelek,

s próbára teszem mindened,
még így is én, Én vagyok...

 2001 Miskolc.

Talpatlan Cipők
 

Talpatlan cipők sokasága,
úttalan utakon körbe vesz...

Mit láthattam ennyi mérföldön át,
mennyi csodát, s kiábrándulást.
Az enyémen kivűl, ez nem vitás...

Ordítva, remegve kiabál,
csendben, mint tóban a döglött halak,

merengek szótlanul, szomjasan...



Emlékszem a jobb időkre veled,
kinek nem volt értékes semmi sem.

Én voltam az, csak én tudtam mi az,
nélküled tova repülő, síró vigasz...

Most nevethetsz, ez így igaz...
Azt gondoltam, hogy itt maradsz...

 
2O15 Pierre, South Dakota

Társ

(Utópia)
 

Társ, aki élni akar velem,
megosztja az életemet!

Képes értem tűzbe menni,
éhezni, ha nincs mit enni.

 
Fájni értem ha köveznek,

létével óvni létemet.
Sirni értem ha bántanak,
álmatlan óvni ágyamat!

 
Küszködni ha küszködöm,
feladni  minden örömöt.
Képes újra kezdeni velem,
érezni, mit érezni lehet!

 
Örömmel szeretni Szerelmem,

ez által becsülni lelkemet.
Szeretni, mit bennem lehet,
egy ilyen TÁRS kéne nekem!

 
2OO2 Április 7 / Pierre S. Dakota.



Vállalom Önmagam
 

Vállalom önmagam,
s minden büneim.

Ami volt, van,
vagy gondolatban

elkövettem!

Már gyilkoltam,
s éheztettem,

voltam más végzete,
elfelejtett szerető,

éjszaka,
álmot felrugó,

duhaj csavargó,
rég befalazott ajtó,

hegy gyomrából kivájt,
ős lelet,

prédikátor szájából,
hittelen szeretet,

bórgöztöl átitatott,
ájult szeretkezés,

kutakcsövén áramló,
vizi Istenség,

voltam, sirba kivánt,
s lenyakazott,

szerencsével megáldott
koldus,

egy semmi pofonütés,
én vállalom őnmagam,

ez bármily nehéz! 
  

Miskolc 1979.



Fejfádra

Igaz, nem attól ment le a nap, hogy
Három méter barna földet raktak Rád,

S az utca másik oldala eltűnt.
Nem attól robogott az út testen magány,
A fény ígérő napok sokasága megszűnt.

De azoknak a rögöknek a tompa koppanása,
Mire a környező fejfák csak biccentettek,

Örökre zárolták a két kezem,
Mik lelkedtől melegedtek ...

1981 Miskolc.

Festetlen Bohóc

Azt hiszem, nagyon szeretlek...
Függök tőled akár egy gyerek.

Ha itt hagylak, s elmegyek,
Egész életemben veled leszek...

 
Jöttem, mert jönnöm kellett.

Tisztázni veled az életem.
Az életem, mi függött töled,
S még jelenleg is, igy hiszem.

 
Festetlen, síró bohóc vagyok,

Rimánkodnék, de nem hagyod.
Megértés, mit kiérzek belőled,

Szétzilál mindent, mi én vagyok...

2004 Miskolc.



Érett Gyümölcs

Mint érett gyümölcs
az akasztófán,

lógom a magam tudatán.
Árván, gyáván megtaposva, 

takonyban feszülök.
Emberek! Vegyetek leltárba!

Marhára ütötte pecséttel,
tegyétek létemet elétek!
Megérem én az útálatot,

ami belöletek és utánatok,
vonyít és hódít!?

Most báros vándor leszek,
ki hegyeket tipor lába alá,
s mint egy mocsok disznó,

keresi hogy hol egy ól...

Hol egy szajha!
És ide az alkoholt...

2006 Pierre / South Dakota / USA

Jazz a Templomban 
 

Lüktetett, szaggatott a jazz a templomban! 
Templomban jazz? Hogy lehet? Ki tudja... 

Lábaim doboltak, kezeim ziláltak, 
A  hivõk kihivóan néztek rám, és csodáltak... 

Néztem vissza, gondoltam, jazz a templomban!? 



Ki tudja miért ott játszották a jazzt, 
Istennek tetszett, könnyes lett a szemem, 

Ha én könnyezek, Ö is könnyezik velem. 
Templomban, a hideg, szent falak között, 

Szivemben élő, vidám lárma költözött! 
Jazz lármája, nyugtalan nyugtalanságé, 
Az életé, a reményé, és a boldogságé... 

2001 Pierre, SD

Szégyenkezzem...?
 

Gondoltam, igát húzok amint élek,
ember többet, nem nagyon remélhet.

Kiderült, áltatom önmagam,
elnyüttem minden álmomat.

 
Szétfoszlott mint fényben a fény,

mint halálba vetett remény...
Vagyok... Már nem tudom minek,

Csak azért, éljek a semminek...
 

2OO1 Június 18. Miskolc

Szerencse

Szarba léptem ma reggel,
aztán vártam a szerencsém.

Majd madár szar esett a fejemre,
szerencsém volt! Nem cserép...

1981 Miskolc.



Ha Valaki

Ha valaki úgy van mint én,
Élőkhöz már nem köti semmi titok,
Sirokat bont, tör fel gondolatban,
Halottakhoz fűzi minden remény,

S gondolatokat mit megél, kemény,
Akkor azt nagyon kell szeretni!

Mert elfogtok feledni, ha meghalok...

2011 Pierre, South Dakota.

 Amit Tőled Kaptam
 

Megtanítottál igazán szeretni,
Megtanítottál türelmesnek lenni,

Megtanítottál újra észrevenni,
Megtanítottál szilárdan érezni!

 
És mit adtam e helyébe Neked?
Kaptál-e szívrepesztő meleget?

Szavakat, mik hizelkedőn tapad,
Víz a patakban, mi lassan el apad ...

 
Ha te tudnád, mennyit érsz nekem,
Csöndként esne szét mindened ...

Semmit nem tud agyam, csak téged,
Szivárvány vagy, kéklő zizzenésben ...

 
2O11 Június 1O. Pierre.



A Kezeink Szeretkezése
 

Mikor a munkából jöttünk ki te és én,
tele voltam kivánsággal, vággyal, feléd.
Ott voltak a padok, s mi egyre leültünk,
egymás tekintetében kérve elmerültünk.

 
Játszótér volt, hintákkal, fórgókkal,

játszottunk egymással, biztató mámorban.
Valamit tenni kell, mondtam egy mondatot,
mert szólni kell, tudtam ezt, te ott hagyol...

 
S aztán a kezedet, a kezemre raktad,
érezted a vágyam, s te ott hagytad...

Nem szóltunk semmit, néztük egymást,
kezeink, mi függetlenitették ön magát...

 
Régi álmokat játszottak kezeink,

ölelést, csókok, magában hordoztak ereink...
Kezünkben, testünkben, új vágy érlelődött,
számban a SZERELEM édes ize képződőtt.

 
Nem szóltunk semmit, néztük a kezünket,
vonaglott mint testünk, a régi időkben...

Mig élek, nem felejtem el azt a pillanatot,
kezeink szeretkeztek ott, azon a padon...

Nem tudom, hogy mikor irtam ezt a verset... Te mindig bennem voltál, hoszú 
mérföldeken át, itt Amerikában... Keresztbe-kasba láttuk a menedék házak 

embertelen sikátorait, üres, semmit nem mondó falait, az utakon fagyoskodtál 
velem, vagy ha tűzött a nap, szemeink könybe lábadt szivárványán néztük az 

utat, és az éhségtől halucináltunk és vártuk, hogy egy autó felvegyen minket... És 
Te elhagytál engem... De cserében a hobó élettel együtt adtál versekbe tóduló 

szavakat és hiába való szerelmet... Én voltam a hibás...



Élet Iróniája
 

Hogy megtaláltuk egymást mit sem számitott.
Gúnyos szemekkel ez a sors két kézzel átkot szórt.
Élni Veled, ez volt a tervem, ezt tűztem célomul...
Mint egy film vagy szindarab, ez a terv megfakult.

Megtaláltalak... És erre pontot tett a halál...
Ha ez nem a sors iróniája, mond, mi lehet más?!
Én, aki ölelni vágytalak, emelni Veled azt a falat,
Mit életnek neveznek a boldog megmaradtak...

Ülj hát lábam elé, és sirj, vagy önfeledten nevess,
nevesd ki a halált, mi elvitt engemet...

 
1981 Miskolc.

Én Azt Mondom
 

Én azt mondom,
ha rólad álmodom,

reggel nem fáj annyira.
Mikor kinyújtom keze,

- magamhoz húzalak, -
a tért ölelem át,

nem forró testedet...
 

Én úgy gondolom,
ha nem vagy velem,
lányoddal lehetsz,

- vagy éppen dolgozól, -
s fáradt a szemed,

lehajtod fejed,



s nem vagy velem,
igy nem is lehetsz...

 
Úgy gondolom,

amit te érsz,
- s nyújtani tudsz,-

elég az élethez.
Tiszta bizalom,

csupasz kedvesség...
S azt is tudom,
ha elveszitelek,

megszünnek a napok...
 

Vég nélküli magány,
tépi a lelkemet,

görcsös kiábrándulás...
Legyél kedvesem velem,

mint eddig sohasem!
S kutatjuk egymást,

harsogó napjainkban,
felszinre kerül a megértés,

lázas napjainkban...
Vigyázz magadra kedvesem...

 
198O Miskolc.

Fájó Csöndként Honolsz

Fájó csöndként honolsz pezsgő sejtjeimben.
Remélem, egyszer megnyugszom nélküled.
S mint igaz, de fájdalmas barátok leszünk,
s együtt sétálunk majd újra álmainkban...

 
1981 Miskolc.



Ez Vagy Nekem!
 

Te vagy nekem Lillafüred,
a Hámori Tó, és benne a halak,

éneklõ madarak az ágakon,
sűrű lombok alatt a vadak.

 
Befagyott tó is te vagy,

jégben a csönd, s az élet,
fürdök is te vagy nekem,
álmaimat  újra éljem...

 
2OO3 Pierre

Hazudj!

Hazudj, nekem hazudj!
Még mindig szeretsz.
S ha én rám gondolsz,

- érzel, látsz, ha tudsz, -
elveszted eszméleted...

Hazudj, velem hazudj!
Vérző múlt benned él.
Büszkén tartod fejed,
nem hozhat a holnap,
csak velem az életet!

Ha velem hazudsz,
megbocsájtom ezt neked,
mert az alany én vagyok,

ki régen vak volt, 
most látnok vagyok!



Épísd velem tudatom,
tudom, neked semmiség.

Részekre szedi gondolatom,
- megannyi apró atom, -
be száguldja, mit tudok!

Hazudj, nekem hazudj!
Nem élhetsz nélkülem,
mert mint a piros vér,
száguldasz ereimben,

életem Nélküled, képtelen.

2015 Pierre, SD.

Kérés
 

Becsukom szemem,
itt vagy velem,

Érez, lát a kezem,
semmit fogom, és 
sír már mindenem!
 Hullanak a levelek,

fáradt a szívem,
s nincs vigasz semmi...

Levélre hull a könny,
mély barázdát szánt,

a lelki közöny.
Egy új nap nélküled...

 
2O12 Miskolc.



Sztereótipiák
 

Kedvesem. Minden ismétlődő mozdulat,
mit tudat alatt akarsz, vagy nem akarsz,

s észre sem veszed, hogy ezt teszed,
mozdul vele az éned, vele mindened...

 
1981 Miskolc.

Lehettünk Volna
 

Lehettünk volna hulló csillagok,
vagy fény, mi mindent beragyog,
Lehettünk volna, híresek, nevesek,

kiket nem feled el a világ, soha sem.
Lehettünk volna, élve elfeledtek,

nevetve, sírva rúgnak fel a fellegekbe.
Te szét zilálod kósza lelkemet,

boldog lehetsz, mert ezt teszed velem...
 

2O15 Pierre, SD

Levél Kedvesemnek

Kinek nem szinpatikusak a verseim,
annak hiába akarom eladni önmagam.

Mint céltalanságot vesz számitásba,
okolja sorsát, mi vélem össze hozta.



Pedig, erről az IDŐ is tehet,
- mi velünk együtt múlik szüntelen, -
megannyi reszkető, igaz gondolattal.
Igen, nem vitás, engem szeretni kell.

Ha ezt meg teszed, hálás leszek,
- ha ezt nem is mondom szemedbe, -
gondolni fogok rád mindenemmel,

bezárlak az emlékembe, be a lelkembe,
- mi egy személyes, nincs benne kettő, -

csak egy, Te, és az igaz szerelem.
Ez, mire számítanod kell, kedvesem.

Kívánhatsz bármit, velem és nélkülem,
számomra mindig Te, Te maradsz.

Bennem minden eldőlt akkor,
mikor, szüleink lázasan szeretkesztek,

Isten azt akarta, én megszülessek.
Mikor őseim török ellen kűzdöttek,

szinte, akkor is az enyém voltál,
- átszelve a galaxisok végtelen távolságát, -

messzeségben, vonagló tudatunk alatt,
jövőben, a távolságban szerettük egymást,

sírva, egymást ölelték nyüzsgő sejtjeink,
mi lenne, ha valamelyikünk nem lenne...
Csillagokat átölelva szerettük egymást,

rettegve az IDŐ kérlelhetetlen korlátjaitól...
Akkor is szerettük egymást, és szeretkeztünk.

Forrón simultak éhes testünk egymáshoz,
gyermekek nevető sokaságát nemzettük,

amik, jelenleg is itt vannak a csillagokban...

Ez vagy nekem, s minden, amit még nem tudok, 
minden, amit képtelen vagyok szinekbe foglalni.

Ez számomra, egyszerű, szimpla ügy.
Érzéketlen vagyok, nem látok nélküled!

Szinte elveszek, megfeszülök hiányodban...
Kérlek, fogadd el ezt a keserves levelet,

ha már, nem fogadtad el égő lelkemet...



Ha elfogadod, meg újul minden, vele a természet.
Tudom, hogy menekülnél, de ezt ne tegyed!

Eszem itt magam kérlelhetetlen Amerikában.
Igy csendesen, büszkén lépek át rajtad,
remélve azt, a holnap nyugodtabb lesz,

s jobban tűröm majd, égető hiányodat...
Levelem zárom. Nagyon vigyázz magadra!

Hogy lehess, jobban Szeress,
és ha lehet, jobban Szeresselek!

2006 Pierre, South Dakota

Mi Téged Érint
 

Azt hiszem, mindenről tudok,
mi téged érint. Értve azt is,

hogy nem szeretsz. De kedvem
el száll jobb mezőkre,

Istenhez vonja lelkemet.
 

Több mint negyven éve tudlak.
Voltak ettől sokkal jobb napok.
Fiatal voltál, és én is, öleléstől

zsibbadt a karunk. De rég volt...
Most Istenhez vonja fáradt lelkemet.

 
Ismerem minden porcikádat.

Ez tetszett, már nem tetszik neked.
Távolabb kerültél, nekem hiába,

az IDŐ, kikezdi lelkedet.
Nekem? Istenhez vonja lelkemet...

 
Rossz áldás volt, most vége...
Reszkedő testünk sem segit.



Látod? Kidölt a képzelt napsugár is,
éhező lelkünk az árnyékban hever...
Szükség? Istenhez vonja lelkemet...

 
Tudom, már nincs újra kezdés.

Volt, haldoklott, s lám, oda lett...
Emlékezzél mint egy jó vitézre,
ki felállt akor is, ha te, nem is!

Kényszer? Istenhez vonja lelkemet...
 

Több negyven év, mennyi újra kezdés...
Otthon, itt,  széles-e világban mindenütt...

Látod?! A szükség mire nem képes?
Szilánkra zúzza minden tagjaim,
s Istenhez vonja éhes lelkemet...

 
2OO7 Január 28 / Pierre, SD.

Még is Vagyok
 

Most mit tehetek? Szivem, mindenem a Tiéd,
s vele minden bűnöm, az, mi lehettem volna.

- Még is vagyok. Szeretlek nagyon, de nagyon!
 Az élet semmit nem ér. S tudod miért?

Benned vagyok, zúdulok, mint egy folyó!
- Még is vagyok. Szeretlek, nagyon, de nagyon!
 Nem lennél nekem, ezt el sem képzelem...

Tébojultan rohangásznék, s orditanék:
- Még is vagyok! Szeretlek nagyon, de nagyon!
 Istenem. Te vagy nekem, igaz, nélkülem...

Könnyes tudattal szavalom, s mondom ezt:
- Még is vagyok. Szeretlek nagyon, de nagyon!

 
2O11 Június 7. Pierre, SD



Megtaláltalak
 

A részeket apró titkokra szedni szét,
s nézni, állomá hogy állnak össze újra.
Mint tartalmas semmiség, élet olyan,

mint hemzsegő méhkas, mi üresen maradt.
Ez voltam. Mig újra megtaláltalak!

Ez után leszek

Kapcsolataim végterméke vagyok,
olyan vagyok, mivé alakitottatok.
Kérdő székekkel néztek mit teszek,

magatokat okoljátok, mi ezután leszek...
 

Miskolc / 2OO1 Március 21.

Neveddel Kezdem
 

Te mindig voltál nekem!
Ismeretlenül ismertelek...

Magam tudatából szültelek,
Elnéztem, mint serdülsz fel,
Aztán sirva elengedtelek...
 Arcal a mindenség felé,
Eretnek voltam nélküled!

Márvány szinte mindened,
Igéret volt a tekinteted,

Te mindig voltál nekem...
 

2OO6 Miskolc.



Ha Hozzád Írok Verset
 

Érdekes. Ha hozzád irok verset,
a görcsös akarás nem enged...

Te tömény érzelem vagy nekem,
nem tudok semmit kezdeni veled...

 
Érzelmeimmel semmit nem tudok,
értetlenül kínlódom, s küszködöm,
mint hontalan a vakok világába,

kire minden átok rá találhat...
 

2OO9 Pierre.

Te és én
 

Szerelmes suttogásban voltunk te és én,
lihegtünk a vágytól, a kéklő ég tengerén.
Te azt kivántad tőlem, hogy bújjak beléd,

testestől, lelkestől, te édes költemény!
 

Egymásra vártunk mindig, tudtuk ezt,
egymást öleltük mindig, mint ősi Istenek.
Nem voltunk fukarok, nem voltunk azok,

igaz, csak a szerelemben voltunk bajnokok...
 

2OO9 Június 1. Miskolc.

Ne kérdezd
 

Ne kérdez,
veled vagyok!
Légy kedves,



tedd le karod.
Nincs kezemben,
gyilkos fegyver,
csak szeretet,
ami nem ver!

Hozzád jöttem,
szép igékkel,
megkérdezni,

mi az, mi bánt.
Gyógyirt hoztam,
szép szavakban,

fájdalmadat,
elcsititsam.

Legyél velem,
megtaláljam,

nevedet kitaláljam,
felejthetetlenné

tegyelek,
a JÖVŐ számára!

 
198O Miskolc.

    Ezt a verset teljes kiábrándulásomban irtam, ahhoz a személyhez, 
     aki a "Te vagy nekem Lillafüred" cimű költeményemet irtam...

Te Lettél

Te lettél a kiábrándulás,
s minden, mi ezzel jár.
Lillafüred már a másé,

Hámori Tó, marad nekem,
halak, mik nincsennek velem...

 
Az olvadó jég is te lettél,

az elmúlás, sűrű magány.



Kitérni minden elöl mi él!
Sírva játszva, aki fél,

aki többé, már nem remél...

  Tőlem - Neked
 

Köszönöm, amit nem fogalmazhatok
meg,

és azt is, igy ismeretlenül is
gondomat viseled.

Szeretettel, odaadással gondolok
RÁD.

Elmondhatjuk, évezredek óta
ismerjük egymást.

Több évezrede... Annyi, mint maga
Magyarország!

 
Köszönök mindent, a napot, az

érzéseket,
mint a növény a tavaszt,

a meleget.
Szeretem, mint Anyám szeretett

engemet.
IDŐT, mit Veled élhettem le,

köszönöm, hogy nem vagy velem,
és mégsem vagy,

nélkülem...
 

2003. S. Dakota, Pierre.

Azt mondják 

Azt mondják, 
Ki szelet vet, 

Annak nincs semmije. 
Azt is mondják, 

Élet nélkül, 



Nincs keserûség, 
Sem halál. 

De nem tudom 
Az hol áll, 

Szeretet szeretetre, 
Miért nem talál... 

Azt mondják, 
Szeretet nélkül, 

A lélek kihul, 
S a semmivel elvegyül. 

Mint az óra, 
- Mi megállt, - 

Nyugszik benne, 
A csönd, a halál, 
Ott benne, benne 

Van a felelet eltemetve! 
S azt mindig nem tudom, 

Hogy az hol áll, 
Szeretet szeretetre, 
Miért nem talál... 

2009 Június 15.

Mondjátok Meg Nekem!
 

Mondjátok meg, mit tegyek,
ha már minden gondolat kevés.
Mint fáradt horgász a parton,

Keserű melankóliámban elalszom...
 

Mondjátok meg, hogy mit tegyek,
semmi nem vidít fel mit szeretek.

Zene, művészet, NŐK, emberi érzelem,



már nincs régen egyik sem velem...
 

Mondjátok! Ti biztos tudjátok.
Miért írok ilyen verseket...

Ha nem attól a keserű magánytól,
mit kiérzek szüntelen belőletek...

 
Miskolc 2OO1.

Adósság

Adósságból nem lehet kenyeret venni,
sem jó bort inni, sem házat építeni.

Egy biztos. Tönkre lehet menni, éhezni,
remegve félni, s ha jön az idő, meghalni....

Ennyit mit ér az adósság, s valami mást...
Éhezik a nép, számolgatja a garast,
és ha nincs tovább mit számolgatni,

e földről nem lehet emigrálni, távozni....

Be vagyunk zárva, ketrecbe vagyunk,
ha tetszik vagy nem, ide halhatunk.

Mit kapnak cserébe a döjfös gazdagok?
Bankárok, stricik, pénzváltók a csalók?

Mennyi élet kell ahhoz, hogy változzanak?
Hüllő agyukban fények gyulladjanak?

Maguké értékes, másé nagy semmiség,
világuk a pénz, ételük a reménytelenség...

2015 Március 18. Pierre, SD



Beteg vagyok

Azt hiszem, megfogok halni....
Tudod mit kellene csinálni?
Moszkvába menni pisálni,

Himaláján ugyan azt csinálni.

Ha már azt hiszem kiürültem,
- láztól kimerülten elterültem,-

jöhet a pap, jöhet akár mi,
többet már nem fogok pisálni...

De azt mondják az olvasottak,
- kiknek könyve fejük alatt van, -

a halotnak nem nő semmije,
meg kellene halni, hogy igaz-e...

2015 Március 20. Pierre, SD. Este 8.13

 Hiszek Benned

Hiszek Benned, úgy tudsz szeretni,
képes vagy örökre mindent elfeledni,
ami bánt, és gyötrő testedben zilál.

Szeretlek! Jézusom, vagy nekem,
sötét lelkemben, mint hervadó virág,
olyan a világ, mint halvány délibáb...

Kedvesem vagy, barátom, Istenem,
üresség, zagyvaság, törött az életem,

ha nem vagy velem, nincs semmim sem...

Elveszett ember vagyok Nélküled,



kit nem szült anya, s teljesen hitetlen,
sötét, rémisztő hideg és idegen...

2015 Március 27. Pierre, South Dakota

   Másé Leszel

Hogy nem leszel enyém,
mást ölel át karod,

rémiszt, féltékeny vagyok!
Szeretlek. Ezért vagyok...

2015 Március 18. / Pierre, SD

Mi a Szeretet

Ahogy nézek látom kínlódásod,
tudom mit kéne tenned, s nem teszed.

Ahogy foglak érzem szivverésed,
szeretnék együtt dobogni Veled...

Amit gondolsz s látsz, én sírok érte,
Te mint játékos gyermek hagyod,
hogy elvigyenek Téged s engem,

nem az ördögök, akkor az angyalok...

2015 Március 27. Pierre, South Dakota    

Veled Gondolkodom

Miattad van gyilkos, elűzött kedvem.
Veled vagyok jó, kegyetlen, félszeg.
Kiábrándulás magánnyá érlelődik,
kezdem érezni, nem lehet vissza út



Megfogalmaztál, s megfogalmaztalak... 

2015 Március. Pierre, SD

Ablakok

1,
atom kisugárzás

élő tulipán
kavargó tépelődés
elfáradt nevetés
paloták ablaka

2.
táltos látomások
képzelt kézfogás
tért ölelő átadás

zavaró léptek
vak ablakok

3.
zománcos nézések

félre tolt lépések
izzó törekvések
spórolt ondók

kupleráj ablakok

4.
zakatoló vizesés

romantikus halál
sinek sinek sinek
ébredés kínhalál
palota ablakok



5.
vatta szalonban

izgága szőnyegek
élettelen részidő

karambol kárhozat
törpe ablakok

6.
beteges látomások
eltiport élvezések
zarándok fények
csomós alkohol

elmeház ablakok

7.
sár iszap érzések

halálba fulladt lépések
éktelen nevek
pióca infuzió
én ablakom

8.
talált síremlékek

értő kárörvendések
seprő zörgések

képernyő kérdések
zarándok ablakok

2015 Április 18. Pierre, South Dakota

Gyermekek

Ordibálástól lüktető ajkak,
süketen, félszegen hallgatnak.



Zavartan pislogó szemek,
életért könyörgőn esedezzenek...

  
A világra született gyermekek,

éhségtől, könyörgőn remegjenek?!
Van-e látszata élő kikeletnek?

Zavartan, repdesve, élve éljenek?!

Tüdőbe  rekedt édes szusszanás, 
találmánytól lopott értékes megoldás...

Kérdés? Szív verés? Tudomány?
Egészen más. Nincs megoldás...

2015 Április 18. Pierre, South Dakota 

Háború

Láttál-e zokogva rimánkodó csecsemőt,
ki halott anya mellét görcsösen cibálja,
és édes halált szív esdeklőn magába?!

Zavaró idők, háborúkkal, kínhalállal teli,
becsület égő sziktákat szórt szerteszét,

s véres vászonra vetíti kiáltó látomásait?!

Didergőénem zavara kísért szüntelen,
hangtalan nevetés, megfagyott kérése,

senki nincs velem csak én, és az életem...

2015 Április 29. Pierre, South Dakota

Játék Szer 

Veled leszek. Ki tudja mikor...
Gyermekként játszunk órákon át,
lépteink nyomán, hinták, forgók,

megannyi játék szer tör elő,



figyelve, lelkünk miként reagál.

Égő látomás, a grund zsivajával, 
megannyi kárba ment értékes idő,
Mennyek országába be pillantás,

s gyerekként, igaz szeretettel,
tiszta tudattal, vérezni a holnapot... 

Bódult kérések törpe vígasza,
könnyezve, hittel, árulva magamat,

pénzt remélve, tiszta tudattal...
Hinták, forgók, látomás zivatara,
talán, élve élni hagyni másokat...

2015 Április 27. Pierre, SD.

Lámpaláz...

Dúdolnám, hogy nincs tovább,
de ehelyett, sirásra áll a szám.

Álom volt csupán, röpke délibáb,
s az élet, zörögve megy tovább...
Egy végtelennek tűnő lámpaláz...

2015 Április 17. Pierre, South Dakota

Lemegy a Nap

Kerestem Istent,
és nem találtam...
Látomás gyötört,
élő szikra lánggal.

Gondoltam, ott keresem,
ahol régen nincsen,



könyvekben, mozikban,
ágyban, kedvesemmel.

Égő fákon napsugár,
meghal a nap,

kacakva odébb áll.
Nincs tovább fény,

zavartan élő kikelet,
fájdalomtól remegő ajkak,

és a remény, oda lett...
Isten! Mit tettél velem...

2015 Április 12.

Zarándok Utam

Teremtőm! Mit tettél velem?
Nem kapok tőled kegyelmet?

Zarándok utam a fény felé vezet,
mégis, a halált látom szüntelen...

Vigyázva jön fel a napsugár,
ha jön az este, megy tovább.

Zúzmarát hint lépteim nyomán,
lépésről lépésig vigyáznak rám...

2015 Április 21.  Pierre, South Dakota

Fűszer Leszek e Földnek

Ha meghalok, fűszer leszek e földnek.
Élő, égő testemben, könyörög az élet,

Remegő hangok kísérnek ki a temetőbe,
emlék, kérdő látomás vegyül kék égben.

Igérték, jobb élet lesz ezen a világon,
kínok sokasága tapad ránk szüntelen.



Kedvesek elmúlása, örök kérdés marad,
hazugság, szemérem, kíntól, ránk tapad...

2015 Május 29. Pierre, South Dakota

   Gondolatok

Te nem voltál még,
elfelejtett idegen,

Te nem érezted azt,
mi feszíti lelkemet...

Te mindig voltál,
rám sokat vártál,
újra megjöhessek,

újra Szerethessek...

Értő idő lassan elfakult,
érzés semmivé alakult,

párnán nincs ott a fejed,
mosolyod látom szüntelen.

Vágott virág az asztalon,
tulipán, már nem tudom,

kandallóban ég a tűz,
remélem, hozzám menekülsz...

2015 Május 16. Pierre, South Dakota

Jó Kívánság Magamnak

Eddig, szemlesütve eljutottam,
emberek lelkén tapostam.

Gratulálhatok ön magamnak,



többek között, barátaimnak.
Ha rossz verseket is írtam,

lassan - lassan megtanultam,
vigyáztam rá amit írok,

addig mentem el, míg bírok.
Mert faragatlan fickó lennék,

tudtam mindig, mit mennyit ér.
Kiáltanék, senki nem hallja meg,

ha sírnék, magamnak könnyezem.
Lépteim nyomát az idő lemossa,

mint piszkos viz, bővizű patakban.
Magammal foghatnék kezet,
 magammal, de ez felesleges....

2015 Május 20. Pierre, South Dakota

Kettősség

Kimegyek az ajtón, / hogy mennék ki, bent vagyok ...! 
becsukom magam mögött, / szemlesütve hallgatok ... 

kintről nézem magam, / érezve, látva meg bolondulok ...! 
értve, félve, elfeledve ... / hiszen lassan  el múlok ...

Kérlek! Tisztázd sorsomat, / vagy késsel vedd életem ...! 
megadom magam, / Legyél velem szüntelen ... 

egykor Benned voltam, / együtt örültünk mindennek ... 
könyörgöm! Legyél velem ... / életem így képzelem ... 

Gyermekként sírok, / el löksz Magadtól, s hagyod ... 
élni, vagy érezni Veled. / kínlódik bennem a tudatom ... 

Ha fájsz is, bennem fájsz, / tűröm, s könnyezve hagyom ... 
büszkén kérve, féltelek... / nélküled felszívnak a hajnalok ... 

2015 Május 27. Pierre, Dél Dakota



Ki Dönti El ...

Hová megy a lélek, ha a test kihűl?
Ha a haraggal kéjelegve szembesül...
Van-e megoldás, szenvedő embernek,

darabra számoljak, mint áruló eretnek?

Ki dönti el, ember mennyit, meddig él,
ki méri, végtelennek látszó szenvedést...
Valaki tudja ezt, ember miért tébolyult,

zokogva, gyötrődve, félve, állattá idomul...

2015 Május 12. Pierre, South Dakota

Lépteid Nyomát

Lehetne vigyázni, és értve félteni,
kérdezni, és közben elfelejteni.

Csodálni, és önfeledten nevetni,
lépteid nyomát, gyorsan elfeledni. 

2015 Május 16. Pierre, Dél Dakota

Vers

Mi marad belőled ha el távozol?
Hová lesz a Nap, ki meleget tékozolt...

Tudatod, hegyeket mozgatott meg,
helyedet megannyi ember tölti majd be...

Dobog a szív, ki tudja meddig,



látod a társad jönni, s elmenni.
Szilárd falat húzol az elmúlásnak,

bástyát húzol a zord halálnak...

Pedig a halál, az élet terméke,
kérheted a követ, nem felel néked.

Sem az állatok, sem pedig a hegyek,
felhők, az ég, már nincsenek veled...

Egyedül vagy Te, halállal birkózol,
ki fog győzni, erre soha nem gondolsz...

Erőd végére jár, öreg szíved le áll,
reméled valaki szívébe, emlékébe zár.

2015 Május 10. Pierre, South Dakota.

Az "IDŐ"

Meg tanultam-e földel gondolkodni,
égő parazsat nyitott szemmel szórni,
vigyáztam mindenre, mit tanultam,

látó vakságomban, ékesen, bódultan...
 

Mi lesz velem a napoknak vége lesz?
Hová lesz az élő világ, vele az értelem?
Marad-e értő lélek, s benne a képzelet?

Mit elmos az idő, s nem marad semmi...

Nem marad semmi, csak a lélektelen test,
mi üres hüvely, lélek nélkül, semmi sem...

Vagyok. Ezen a földön, s miért van gyűlölet?
Ékes sötétség, nem magyaráz semmit sem...

2015 Június 4. Pierre, South Dakota



A vers

Játék a szavakkal,
emberi  akarattal,

össze hozni a szavakat,
hogy lélegzésed el akad...

Rövid, vagy hosszú vers,
- ha akarod, vagy sem, -

téged akar, s át ölel,
könnyet, örömöt csikar...

Látni, érezni a szavakat,
ez amit a költő akar.

Érzékelni egy másik világot,
olvasod a verset, addig látod.

Fehér papírra fekete betűk,
míg olvasod a verset,

lelked sír, vagy el szenderül,
kérdőre vonja ezt a világot.

Semmi nem számít.
Csak édes, lidérces álom,

benne a valóság röpke álom,
át színezi az egész világot...

2015 Június 8. Pierre, South Dakota



Elmúlt 67 Év ...

Világra szólónak szült anyám,
még is, a halál, és a sír vár reám.
67 év, mennyi öröm, s kínlódás,
gyermek évek, csodás látomás...

Színekkel teli nyári reggelek,
csend, amit adhatnék nektek.
Madár zsivajtól remeg a táj,

mint régi időkben, török, s tatár.

Anyám készíti, süti a reggelit,
ízek illata, újra el szenderít.

Apám, asztalnál ül csendesen,
nézve jó Anyámat, kedvesen.

Anyám kezébe egy fakanál,
Apám felé mosolyog, lágyan kiált.

Ott állok a konyha ajtóban,
illetődve, könnyeimet el nyomva...

Nem lépek be a szűk konyhába,
szemem gyönyörködik, e látványba.

Le kéne ülnöm, lábaim remeg,
átvillan agyamon, életet, így képzelem...

2015 Június 18. Pierre, South Dakota



Ez Jól Van így

Nincs bennem harag,
ha hátat fordítsz,

s nem kellek neked.
Ha azt mondod,

velem az életed színtelen...
Menj kedvesem.
Ne törődj velem.

Ha sírni látsz,
nem előtted teszem.

Főleg nem azért,
kérdőre vonjam életed...

Nem szólok semmit.
Jól van mindig így...

Nélküled is van Lillafüred,
van Tapolca, sétányok,
vannak kerek  köveket,

ha nem is rúgja lábaink...
Nap nélküled is fel jön,

igaz, nem hoz annyi örömöt,
keserű vígasz szór szerte szét,

létre hozza a közönyt,
és a rettegett feledést...

Ébren töltött éjszakák,
órákig öleltük egymást...
De nem szólók semmit...

Mind ez, jól van így...
Te nem jössz haza,
- hiába várok rád...

Múltat építem szelíden,
közben, a jövőt temetem...



Most elfordulok,
- ha vállam remeg, -

nem miattad,
értünk sírok, és teszem...

Ezt félve képzelem...
Kitudja miért,

emlékszem csókjainkra,
az ágy illatára,

a szerelem szagára,
szeretkezésünk,

örömteli illatára...

Az idő bennem él elevenen.
Ha Te nem, én remegek.

Így van ez jól, képzelem....
Veled vagy nélküled,

nékem már egyre megy.
Tépett az idegrendszerem...

Félek, soha többé,
már nem leszel velem...

2015 Június 8. Pierre, South Dakota

Égő Fáklya

Ébredés, mi ringat szüntelen,
ölel rimánkodva, éles végtelen.
Lihegve suttogja, téged akar,

megértve, nincs szó, sem akarat...

Lepedő suhanása legyint,
hideg szellő fúj, s el szenderít.
Égő fáklya, s tűz, törött tükör,



megmaradt sóhajokat takar...
Éltető látomást, mosolygó töretlen éj,

ha véres is vagyok, kérlek, ne félj,
Miattad vérzek, halok, ég a szemem,

talán, meg nyugszom nélküled...

Álom, és össze folyik a valóság,
ringató látomás, kérdő,  lágy ölelés,

hozzád simul, s hozzám ér,
vigasztól, cserepesedő a száj...

2015 Június 14. Pierre, South Dakota

Hová Mennél?

El bújnál a magas hegyek mögött,
vagy a kősziklák árnyékában,

a lombok mögött, a fák között,
a patak hullámai sodrában.

Nehéz az élet míg létezel.
Öröm kevés, csak egy pillanat,
többsége fájdalom, kínlódás

emlék, mi később megmarad...

Anyád ölében voltál biztonságban,
nem itt, ebben a szét zilált világban.

Hová mennél? És ki vár téged?
Törpülő világ, félő messzesége...?

2015 Június 20. Pierre, South Dakota



Megy Minden Tovább

Gyönyörű vagy! Mint égő láng.
Ajkaid vérző, kérő délibáb,
szíved látó, érző kézfogás,
öled csábitó, igaz látomás.

Látod. Szeretlek! Hogy miért?
Talán, általad képzelt napokért,

elképzelt, heves szerelmedért,
főleg azért, a türelmedért...

Egy helyben állok türelmesen.
Fejemben lüktet a napsugár,
azt gondolom, te vársz rám,

közben, megy minden tovább...

Szivárvánnyá alakul a könny,
- belőled érződik a közöny, -

zavarban vagyok, te tudod ezt,
úgy kivánlak, eddig, senkit sem...

2015 Június 20. Pierre, South Dakota

A Szél Fúj Fáradtan

Az emberek távolodnak,
az érzések meg közülnek,

tépedt időt, a szél fúj, fáradtan,
homályos minden, értve nincsen,

még is, tönkre mennek a holnapok...



Mennyi ember társtalan
hó esés a fákon, és a fák alatt.

Értő agyak e világban mindenütt,
szemlesütve, remélve a jövőben,

még is, tönkre mennek a holnapok...

Nem ezt mondták nekünk,
gyerekek voltunk, tiszta lelkűek,

bíznunk kellett a pártban, csodában,
Istenben, vagy a hazugságban,

még is, tönkre mentek a holnapok...,

2015 Július 27. Pierre, South Dakota

A Szemed

Kutató Szemedben élő napsugár,
szózat csendül, mi vállamra száll.
Érzem szeretkezésünk édes illatát,

örömteli vágyunk, minden mozdulatát.

Szemedtől kérdem, szeretsz-e még,
Szemed válaszól: Te vagy az enyém.

Édes mosolyod, elfakult életem,
Szemedbe nézek, s mindig értelek.

Valamit nem értek, Szemedtől kérdem,
Szemed meg mondja, félő feltevésem...
Koldus vagyok, már nem látom Szemed,
Szemedből virágzik az ébredő kikelet...

2015 Július 29. Pierre, South Dakota



Belőled

Jézus lett Belőled,
Te lettél Belőle,

Ti lettetek belőlem,
Belőled, Belőle, belőlem...

Belőled lett a Szerelem,
Belőle lett az életem,

belőlem lett a végzetem,
Szeretet, végzetem, életem...

Szeretett lett puha ágyam,
életem lett, sóvár vágyam,
végzetem lett az életem,

ágyam, vágyam, életem...

Ágyam lett a bűnöm,
vágyam lett, ha tűröm,

végzetem lett a szánalom,
szánalom, bűnöm, vállalom...

 És TE?...

2015 Július 3. Pierre, South Dakota

Délibáb

Régen, valami a miénk volt,
mondtunk szép szavakat,

és mint egy üres bólt,
kong benne az akarat...

Látod? Mivé lettünk?



Vágyunk semmivé lett,
mi volt, mindent el értünk,
minden érzésünk el égett...

Tudom, erre nem gondoltunk,
félő, sőtét felhő borúlt ránk,

minden oda lett mire vágytunk,
s többé nem jön, élő délibáb...

2015 Július 24. Pierre, South Dakota

Lassan, Lassan

Most, magamra vagyok mérges,
valami az enyém volt, már vége...

Óvatosabbnak kellet volna lennem,
de arra gondolok, hogy így is megérte...

Törött képek, végtelen messzeségben,
mik enyémek voltak, lelkemre égtek,

Te, és Ti voltatok benne, mivé lettetek,
attól tartok, lassan, lassan, elfelejtetek...

2015 Július 29. Pierre, South Dakota

Mindig 28

Te tudod mit hozhat a holnap?
Ennyi elég. Te, enyém vagy!

Mennyit éltünk át ebben a hónapban,
égett a vágy, komputer fel robbant...

Ha tudna beszélni az elektronok,
elmondana mindent, mi hogyan volt.



Halott virágok a lekaszált réten,
Te és én az éltető messzeségben!

28, éltető, kedves szám ez...
Hiába kérdez a gyilkos tűz virág,
a kérdésre senki nem felel már,,

csak Te, és én, és a BOLDOGSÁG!

2015 Július 28. Pierre, South Dakota

Megtaláltuk egymást... 

Mennyit küszködtünk éveken át, 
az internet hozta a várva várt csodát... 
Tudom, már mindent leírtam levélben, 
semmi nincs, egy értékes gondolatot, 

mitől a szemed fel ragyog... 
Nő vagy, a sorsom nekem rendeltetett,

kedves virág, és nagyon  remélem, 
illatodat, mint a szél, vissza hozza rám... 

Nagyon Boldog EGY hónapot Adtál, és remélem, 
még hosszú hoszú évekig az életemben maradsz!

Szeretlek!

Mivé Lesz az Élet

Hová lesz az emberi élet,
ha költözik, s elfárad a lélek,

S hová költözik az érzés, mivé lesz...
Onnan, senki nem jött még vissza,
a halál az életet, nevetve ki issza...



Talán, a szerelem egy kicsit segít,
melegen duruzsol, s  el szenderit.

Álommá össze vonja, a szürke eget,
nem kérdez, miért nincs senki veled,

jótékonyan lezárja a kínlódó életed...

2015 Július 2. South Dakota

Nincs Semmi Ok

Arra, hogy fel jön a nap,
és szeresselek, kivánjalak,

nincs semmi ok, így legyen.
Még is, szívem dobban,

szemembe könny szökik,
gondolatban, másra mosolyogsz...

Nincs semmi ok, ez legyen,
késik a buja nap sugár,

a szél fúják a fellegeket,
kósza lépteink nyomán.
Te vagy nekem, ezt jó,

félve őrzöm képzelt csókjaid,
égő szirteken, hevülő érzés,
remélve, érezve, társra vár,

talán, a holnap hoz csodát...
Szememben Te csillogsz,

életem, egy torz fintor csupán, 
elhagyott, romba dőlt, fa ház...

2015 Július 7. Pierre, South Dakota



A Tragikus Nap / 1920. Június 4.

Ti Trianon Előtti Magyarok

Vajon, hová lettek,
Ti Trianon előtti Magyarok? 

Felbuktatok sírva,
- véres magányotokban, -

ordítva az igazságért, 
mi vérünk, velünk született.

S népírtás lett a vége!
Mi vérünktől piros Európa ...
Senki nemsegített rajtunk,

éhes sakál falkába kerültünk ...

Talán, ha Románok
lettünk volna,

s mindig oda állunk,
győzelem dicső szele lengedez,

vagy a szerbek,
kiket véres Isten teremtett.

Vagy a szlovákok,
- az a nevük, "Szolga nép" ...
Senki nem segített rajtunk.

Éhes sakál falkába kerültünk...

Röhögnek Európa népei,



Magyarság volt az utolsó ígéret.
Egyedül a Magyar tudja,

hogy forog a "szerencse kerék".
S mivé alakul a világ,

már nem lesznek Magyarok.
A Pénz Világa azt tesz velünk,
mit nem szégyell, amit akar.

Senki nem segít rajtunk.
Éhes sakál falkába kerültünk ...

Rácz János / 2015 Augusztus 20. Pierre, South Dakota

Miskolci Emlékek

Ha figyelsz az elmúlt éveidre,
zakatolva tőr elő minden mozzanata,

gyermekkorod édes homályából,
sírva kéredzkedik elő, szemét lesütve...

Vajon, ott van-e a régi meghitt grund?
Emléked arcot ölt, hiányzik a múlt...

Sorsodban újra gyermek vagy,
s száguldozik, mint zavart vészkopó...

A régi játszótársak élnek-e még?
Ott van-e a régi fa, vagy kivágták rég?

Mindent tudni akarsz, szemeid könnyesek,
emlékedből előtőr a régi kedvesed...

Azt hiszed, Ő volt az igazi, az egyetlen,
és el fog a kétkedés, vele a félelem...

Sorban állsz a gondolataid halmazában,
mint réges-régen, a homok bányában...



Ott voltunk az domb lábánál, az "Őrs utcában,
félve, kacagva futottál a domb aljába...

A Miklós úti álltalános iskola, mi a miénk volt,
jegyeket dobált elénk, Oh, de régen is volt...

Mind ezek csak emlékek, számunkra szomorú,
mint az élet, mi szép lassan beborult...

Még valaki ott van, tudja, és látja életünk,
mi lassan elmúlunk, az IDŐ elszalad velünk...

Rácz János / 2016 Március 28. Pierre, South Dakota

Rácz János Igazságai.

Ami érdekes, hogy minden nap feljön a nap,

az emberek kedve változó mint a szivárvány.

Aki nem tud dönteni, silány az élete amig él.

Rimánkodhatsz bárkinek, ami a tiéd, az a tiéd, többet nem kapsz.

Ingoványos talajra lépni egyenlő, ha magadnak sírját ásod.

Te tudod, hogy mennyi méter az élet?

Megkell becsülni a rosszat, mert lehet, hogy a holnap rosszabbat tartogat.

2017 Március 13. Pierre, South Dakota




