MI KELL?
Mi kell ahhoz, hogy boldog légy,
vagy épp, olyan boldogtalan?
Egy sóhaj csókja épp elég
mely lelked mélyén megfogan.

BÍBOR
Alkonyi bíbor
úszik az égen,
lángol.
Hej, ez a mámor
fűti a lelkem,
táncol.

TAVASZ
Ág rügye pattan,
zöld-csoda csattan,
szárnyalva úszik a szélben.
Színe-virágát,
illata árját,
ontja az orgona éppen.
Májusi égen,
nyárfalevélen,
rámcsillan szent öröm fénye.
Nap kacagása,
víg hahotája,
csábít az édeni kertbe.
Rózsa, ha táncol,
tűz-szeme lángol,
elragad, elrabol engem:
lendül a fátyol,
édes az álom,
nincs tüske, nincs sebem egy se.
Trilla, ha zendül,
kék egem csendül,
táncol a szívem, a lelkem.

Bámul a felhő:
még ilyen tündér
szépet,
mennyei festő
álmai tükrén
lépked.
Nap sugarát lám,
sírjából vissza
küldi,
jöjj kicsi mátkám,
most az ölembe
ülni.
Mert jön az éjjel
megfojtva mindent
lassan,
Fázik a lélek,
emlékek nélkül
megfagy.
Vágyak, remények
nélkül az élet:
…annyi.
Alkonyi fények
óbora éget:
…adni.

KI MONDJA MEG?
MINDENNAPI HÁLA
Köszönöm, hogy megélhettem ezt a mai napot.
Köszönöm, hogy nem gyötörtek betegségek nagyon.
Köszönöm, ha suttogva is, hallathattam hangom.
Köszönöm, ha mankóval is, végezhettem dolgom.
Köszönöm, hogy megadatott az a mindennapi.
Köszönöm a drága kortyot, azt a mindennapit.
Köszönöm a kétkedőket, bilincsszülte szárnyam,
az ellenem vétkezőket, hűs türelemváram.
Köszönöm a gondolatok gazdag ajándékát.
Köszönöm a hétköznapok termékeny csodáját.
Köszönöm a szeretteim tarka virágcsokrát.
Köszönöm áldó kezeid szelíd pásztorlását.

Kertem meggyfája integet,
izzik az ősz egén,
varázsa csábít csendesen,
most csak nekem mesél:
No, nézd, e rőtes kis levél
pompája hogy ragyog,
ő egy a sokból, nem remél,
csak ad, míg adhatott.
Ha majd e drága kis levél
a mocskos sárba hull,
ki mondja meg, hogy mennyi fényt,
napot ejtett rabul?
Ki mondja el, hogy nélküle,
e fa már rég halott?
Nem ő lett hűtlen, kedvese,
kit némán elhagyott.
Miért mondod, hogy fáj az ősz,
tavasz és nyár után?
Termésed: áldott, szent öröm.
Az ősz, tarlódban szánt.

