~ Emléktár ~ (1)
Amnézia
Gyöngyöző pillanatok
Nem minden emlék átok
De ami tényleg az is,
Néhol kicsit hamis.

~ Emléktár ~ (2)
Csak egy éjszaka
Csinos sorba csillognak a kések,
Egyenként villannak be a képek.
Ismét felrémlik az a pillanat,
Ebből az egész éjből mi marad?

Eltaszítva
Bocsánatkérést nem fogadsz,
Hanyagolod szavaim.
Bohócos tanácsokat adsz,
Összetöröd valamim.
Fanyarú vagy te magad!
Gonosszá válsz oda benn!
Életem egy hipnózis,
Helyet lel a szívedben.

Ártatlan, vérző lélek
Szoktál úgy sírni, hogy csak érzed?
Sikítani, de mégsem?
Üvölteni a fájdalomtól,
Összeesni a rágalomtól?
Ha mégsem, akkor ide figyelj!
Hát ezért ne irigyelj!
Ezt átélni szörnyű rém,
Mint hozzám láncolt hideg fém.
Égő, vörös szemmel nézek már,
Szívem ajtaja bezár.
Arcom két oldalán két kis csík,
Nincs többé már tér és sík.

Szeret vagy nem szeret?
Napraforgók nyílnak, a remény felé néznek,
Szívem napsugaráért nagyon epekednek.
Forró tüzem után nyújtózkodnak egyre
Sugaraim mégis elkerülik messze.
Bágyadtan konyulnak le a szép virágok,
Nem jutnak hozzájuk az áhított lángok.
Száradt a levelük, úgy ahogy a szívük
Nem öltenek ruhát, többet sárga színűt.
Ám napraforgó tenger közt megbújik ő,
Az apró, pici szirmai szívderítők,
Gyöngéd szárát fújja a kellemes szellő
Tőle lesz igazán gyönyörű e mező.
Bordó eges hajnalom csak neki adnám,
Szerenádjaimat is csak neki búgnám,
Mézes - mázas szavat én mondanék sorra,
Nem vetne többet szemet éjjel a Holdra.
Elszürkül birodalmam, a hatalmas ég.
Sűrű, sötét esőfelhőkből nincs elég.
Zord vihar támad egy szempillantás alatt,
Az ifjú cserjékről letör minden gallyat.
Lassan elvándorol a rémes ellenség,
Ismét kellemes a végtelen messzeség.
Könnybe lábadt szemem térképet kutat épp,
Hol vagyon a kicsi, illatos százszorszép?
A távolban rózsaszín kalap bukkan fel
Ide - oda ugrál, eközben énekel
Ott zokog kezei közt az őszi boglár
A kislány tovább rohan és már messze jár.
Fáj a szívem, nem a látok a sok esőtől.
Nem maradt semmi az égő, heves tűzből.
Mától nem ragyogtam be a zöld legelőt,
És azóta soha többé nem láttam őt.

