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“Csoda az egész élet, az, ahogyan éled, 

Csoda a gondolat, ahogyan szárnyra kap. 
Varázslat, mit bárki könnyen megélhet, 

ha végre megérti, mindent magából ad.” 
Hálás szív (részlet) 
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Szarvasbőgés 

Ősszel az erdő nyugovóra tér, 

ködös a láthatár, közeleg a tél. 

Érzik az állatok, téli álom jön, 

a bőség, biztonság kicsit elköszön. 

Mielőtt ideér az ősz, a tél, 

a szarvasbika még versenyre kél. 

Terelgeti összegyűjtött háremét, 

sakkban tartja hangjával ellenfelét. 

A bőgés felveri a tisztás csendjét, 

gyötri az ellenfelek képzeletét. 

Az erős hang el is riasztja őket, 

nem sietnek felmérni az erőket. 

Mikor a szarvasbőgés gyengébben szól, 

megjelenik a harcra kész kihívó. 

Agancsaikkal vívják meg harcukat, 

a csatában elszabadul az indulat. 

A győztes bika teljes jogot szerez, 

hogy sok, életre való utódja lesz. 

Fennmarad az egészséges nemzetség, 

nem terjed a csordában a gyengeség. 

2022. 04. 02. 
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Ki vagy te 

Ki vagy te, ki kiséred 
kitartóan életemet? 

Elfogadod testem, lelkem: 
"Így vagy jó, én így szeretlek!" 

Akkor is velem maradtál, 
mikor nehéz volt még velem, 

akkor is kitartottál, 
mikor nehéz volt élnem. 

Együtt tanuljuk, mi a szeretet, 
s hogy hol vannak a határok, 
milyen az, ha jót teremtek, 
s ha minden ajtót bezárok. 

Hogyan kell kinyitni a szívem, 
s lebontani a falakat, 

magamban nagyon kell hinnem, 
s követni az álmokat. 

2022. 04. 01. 
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Társad vagyok 

Szeretnék feloldódni benned, 
mint esőcsepp az óceánban, 

hadd legyek legfontosabb perced, 
életed pergő folyamában. 

 
Szeretnék áldás lenni napjaidon, 

míg életed véget nem ér, 
tűnő fény az esti égbolton, 
míg tekinteted utol nem ér. 

 
A tükrödön botladozó fény, 

hogy minden nap arcomra tekints, 
a szobádban a legszebb festmény, 
hogy mikor hiányzom, megérints. 

 
Földi kísérőd, társad vagyok, 

nélküled nem tudom, mihez fogok. 
2022. 03. 31. 

 

Április 
Fehér hókristályok ülnek 
a ma reggeli háztetőkön, 

a felhők hópihéket szülnek, 
szólj a télnek, ne erőlködjön. 

 
Úgyis itt lesz a tavasz nekünk, 

a feketerigók elmondták. 
Mikor tegnap korán keltünk, 
két fütyülés között suttogták. 

 
Az aranyeső is tudta, 

örült a szomját oltó esőnek, 
sárga szirmait kibontotta, 
és kacsintott a fenyőnek. 

2022. 04. 03. 
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Az élet szép 

Nem tudom hány éve, elég régóta már 

valamelyik ízületem minden nap fáj. 

Én mégis tele vagyok hálával, boldog vagyok, 

mert az élet szép és csodásak a napok. 

Mindennapos mókuskerék, pénzkeresés, 

fojtott lelkesedés, örök útkeresés. 

És én örülök, ettől is boldog vagyok, 

hiszen az élet szép, szerintem nem túlzok. 

Tudod a mókuskerék az is az élet, 

meg a fájdalom is, amin túl kell lépned. 

Nem ez kell, hogy kitöltse az életed, 

hanem az elfogadás, hála, szeretet. 

Tedd félre az aggódást a múlton, jövőn, 

csak lépkedj át lazán a sürgető időn. 

És ami felszabadul, fordítsd magadra, 

gyermekedre, szeretteidre, párodra. 

Az ünnep elmúlik, ha nem tökéletes is, 

a különbség hidd el, csak minimális. 

Gyermeked nem a steril lakástól boldog, 

párod sem, ha a társa fáradtan lerogy. 

2022. 03. 27. 
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Anyám sírása egyre halkabb 

Sosem sírt lelket szaggatóan, 

legalábbis én nem emlékszem. 

Sokszor csak nézett rosszallóan, 

s kiabált velem, ha elkéstem. 

Odaadásának nem volt határa, 

végül ennek áldozata lett. 

Ez volt életének csapdája, 

önmaga soha nem lehetett. 

Gyermekként én sokszor aggódtam, 

gyakran volt nagyon-nagyon beteg. 

Amint felnőttem, azt gondoltam, 

nélkülem az élete jobb lehet. 

Hallom a biztatását: ne félj, 

nem lesz már semmi baj ezután. 

Te mindig csak jobbat remélj, 

ne keseregj anyád bánatán. 

Hallom sírását, egyre halkabb, 

pedig semmit sem beszéltünk meg. 

Most már nem is lehet távolabb, 

az én életem pedig tovább pereg. 

2022. 03. 26. 

 

 

 



10 
 

 

Kamilla 

A szent gyógynövény, azt is mondják róla, 

nem csak hasznos, de szép is a kamilla. 

Meggyógyít, mikor arra van szükséged, 

illatát szórja, csodálva szemléled. 

Hétpettyes katica is felkeresi, 

Lábait virágporral kenegeti. 

Megtermékenyíti a virágokat, 

cserébe kapja a káros lárvákat. 

Összedolgoznak ők, egymást támogatva, 

együttlétüknek így megvan a haszna. 

Elégedett a szépséges kamilla, 

szeretettel telve mosolyog a napra. 

2022. 03. 26. 

 

Hervadás 

Lassú hervadás a Földi élet, 

az elmúlástól talán félek. 

Jobb lenne elaludni csendben, 

cseppenként oldódni az éterben. 

2022. 03. 27. 
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A víz bölcsessége 

Egy világ bölcsessége van egy pohár vízben, 

információkat tárol egyetlen cseppben. 

Elraktározza a pozitív rezgéseket, 

s aztán közvetíti a gyógyító cseppeket. 

Tested minden egyes sejtjét életben tartja, 

a rejtelmes világ egyik energiája. 

Ám a tudományon túl is kedves ő nekünk, 

minden területen átszövi az életünk. 

Folyók, patakok, a Földünk vérkeringése, 

olyan kedves szívünknek a víz ténykedése. 

Hatalmas hajókat is lásd elbír a testén, 

viharban sem törik meg a szél ténykedésén. 

Hópelyhek, jégkristályok, mennyi apró csoda, 

mindegyikük a víznek a fogvatartója. 

Nem győzünk álmélkodni szívbéli jóságán, 

vízből készült könny hull az emberek orcáján. 

2022. 03. 25. 
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Mindened vagyok 

 
Lennék tavasz, rügyet fakasztanék, 
út porából apró porfelhőket fújnék. 

Langy esőpermettel szórnám meg fejed, 
felfrissíteném megfáradt tested. 

 
Lennék folyó medrébe rohanó patak, 
kit nem tartanak vissza a betonfalak. 

Lennék a tűz, hogy lángommal égesselek, 
bennünk találkoznak a végtelenek. 

 
Lennék a nyári égbolton a felhő, 
a belőle hulló éltető nyári eső. 

A tavaszi szellő is lehetnék, 
kereshetnélek, míg rád nem lelnék. 

 
Ezek helyett én vagyok a mindened, 

még nem tudom, milyen lehet nélküled. 
Ha egy napra távol vagy, az is nehéz, 

jó, hogy megosztod velem életed melegét. 
 

2022. 03. 23. 
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Nem veszíthetsz el 

Lásd meg a csodát a mindennapokban, 

halld meg a szívem, ahogyan dobban, 

szememben lásd magad, a tükröd vagyok, 

arcom nézd, hogy lehullanak a maszkok. 

Tükröm vagy, tiszta, akár a lélek, 

ha itt vagy velem, én sosem félek, 

találd meg bennem a gyermeket, 

szeress, ne keress meddő perceket. 

Látom benned a bölcsességedet, 

keresem mélyen még a fényedet, 

felhőben esőt, hókristályokat, 

megfürdetem szemedben arcomat. 

Hajnal harmatát keresem az éjben, 

napfény forróságát minden délben, 

életedből nem veszíthetsz el engem, 

segíts önmagamat megkeresnem. 

2022. 03. 22. 
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Családi kör 

 
A hét legszebb napja a vasárnap, 

apa is pihen, örömére a családnak. 
Nagy a család, de nagy a boldogság is, 

hol egy gyerek van, több is felnevelődik. 
 

Az életük nagy része a konyhában zajlik, 
főznek, beszélgetnek, néhány gyerek játszik. 

A háziállatok sokszor velük vannak, 
így működtek régen a hagyományos falvak. 

 
Asztal alatt egy álmos kotlós pilled, 

kikelnek a csibék, majd meg kell figyelned. 
Arrébb a gyerekek nyuszit simogatnak, 
nekik a kis állatok csodát hordoznak. 

 
Mellettük egy kiskutya elbóbiskol mindjárt, 

az udvaron ma minden zegzugot bejárt. 
A cica már elaludt, lustálkodni szeret, 

nem tartja kordában így senki az egeret. 
 

Ilyen az élet a szép családi körben, 
nevelik a szülők a gyerekeket bölcsen. 
Ebben a szeretetben mindenki boldog, 

ügyesek a gyerekek is, senki sem duzzog. 
 

2022. 03. 21. 
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A korai gólya 

A tavasz legelső hírnöke a gólya, 

idén korán jött az első, egy falu óvja. 

Etetik szorgosan, párja is itt van már, 

nélkülük idén sem kezdődik el a nyár. 

Sok a dolga ilyenkor a gólya párnak, 

neki is látnak a fészek javításnak. 

Csőrükkel ügyesen ágat igazítanak, 

biztos helye legyen a tojásaiknak. 

Kíváncsian lessük a gólyakamerát, 

tojásrakást, és a kikelő fiókát. 

ha ügyesek, két fészekalja is lehet, 

megnövelhetik a gólya nemzetséget. 

Mikor felnevelik az új nemzedéket, 

útra kelnek újra, elhagyják a fészket. 

Kígyó, béka és gyík elbújik télire, 

nekik is menni kell, melegebb vidékre. 

Hiányozni fognak, de most még itt vannak, 

az életükkel nekünk példát mutatnak. 

2022. 03. 20. 
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Kicsit reggel 

 
Kicsit még becsukom a szemem, 

a hajnal fényével töltekezem. 
Kicsit higgyem, hogy még alszom, 

de a galamb-turbékolást már hallom. 
 

Az idő sürgetése még nincs itt, 
fejemben a korai óra meghitt, 

kicsit még ne érezzem, hogy jaj, 
a hétfő reggel még csak háttérzaj. 

 
Kicsit még testem rezgése ringat, 

az éjszaka nyugalma altat, 
az álmok hada is békén hagy, 
az éber gondolat jéggé fagy. 

 
Kicsit még maradok csendben, 

halljam még a zenét a fejemben, 
Rossz gondolatok sora helyett, 
lelkemben életre kél a szeretet. 

 
2022. 03. 20. 
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Jó veled hallgatni 

 
Egy szavam sincs ma, mellém ült a csend, 

ez lett nekem mára az értékrend. 
Befelé kell nézzek, önmagamba, 
belefeledkezek a nyugalmamba. 

 
Magányomba nem engedek be bárkit, 

ha be akarsz jönni, a félelmet hagyd kint. 
Ketten vagyunk itt, oly sok éve már, 
sok meglepetés nem vár ránk talán. 

 
Szó nélkül is értjük egymás bánatát, 

ilyen, ha valaki társ és jóbarát. 
Itt vagyok mindig veled, mondod, 

melletted mindig hamar megnyugszok. 
 

Veled hallgatni is jó, mert értelek, 
melletted biztonságban élhetek, 
ketten egymásért szövetkeztünk, 

jók vagyunk az életben együtt. 
 

2021. 03. 18. 

 
Két világ közt 

Oly keskeny a határ két világ között, 
ha elmegyek, mondd azt: ó csak elköltözött! 
Nem látsz majd és nem foghatod a kezem, 
itt leszek azért, a Föld a kedvenc helyem. 

Ne sirass el, nem leszek tőled messze, 
ha figyelsz, bele suttogok majd a csendbe. 

2022. 03. 19. 
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Emlékezem 
 

Miért vesznek el az emlékek olyan könnyen, 
keresem őket, s arcomon folyik a könnyem. 

Egy kisgyermek emlékei oly távoliak, 
s mire felnőtt lesz, vége az álmainak. 

 
Valaki ellopta tőlem az emlékeimet, 

nem találom őket, sem gyermek-éveimet. 
Próbálom megidézni anyám s apám arcát, 

látni akarom fiatal koruk boldogságát. 
 

Ők már egy másik világba mentek el, 
nem törődnek többé az én emlékeimmel. 

Egy-egy emlékfoszlány néhol felsejlik, 
szinte hallom a kisgyermek gondolatait. 

 
Voltak boldog percek, kacag a gyermek, 
s aztán ismét nehézzé válnak a csendek. 

Már lesz erőm talán elsiratni őket, 
lelküket kísérje tovább a szeretet. 

 
2022. 03. 17. 
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Ne maradj egyedül 
 

Ne zárd magadra magányod kapuját, 
magad bünteted, s teljesíti a világ. 

Ha nem akarod, bárki hozzád szóljon, 
meglesz, csak kívánd, hogy valóra váljon. 

 
Te teremted magad köré a falakat, 
önmagadnak mormolod a szavakat. 
Egyedül maradtál, magadra hagytak, 

folyton kiabálsz, hogy elhagytak. 
 

Nem hagytak el, te hagytad el magad, 
Meg kell találnod, úgy lehetsz önmagad. 

hibáidért vállald a felelősséget, 
talpra állni így lesz lehetőséged. 

 
Bízz önmagadban, eddig is felálltál, 
Bármilyen feladatot megoldottál. 

Ne fordulj magadba, emeld fel a lelked, 
ha felemelkedsz, eltűnik minden sebed. 

 
Élj a mának, felejtsd a múltat és jövőt, 

mindenki ezt mondja, most hidd el a költőt. 
Bontsd le falaidat, nyisd ki a kapukat, 

Nézz a napfénybe, fürdesse sápadt arcodat. 
 

2021. 03. 14. majd 2022. 03. 15. átdolgozva 
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Anyám lelke 
 

Megadta neked végre a sors 
az áhított nyugalmat, 

kínzódtól megszabadított, 
pedig őt önként választottad. 

 
A sok bántás, mit kiálltál 

csaknem elvette az eszed, 
már régóta kétségbe vontad 

józan ítélőképességedet. 
 

Vezeklésnek bevállaltad 
az elkövetett bűnökért, 

bármit megtesz egy anya 
legkedvesebb gyermekéért. 

 
Érdemes ezt egy beteg elméjű, 
semmit nem tisztelő emberért? 

Hiába tetted ki a lelked, 
neki ez semmit sem ért. 

 
Nyugalmad halálod hozta el, 

szíved megállt, tested megpihent. 
Lelked elindult egy másik, 

szebb világba, hosszú útra kelt. 
 

2022. 03. 13. 
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Jégbe zárva 
 

Most nem tudok szépeket írni, elfáradtam, 
a nagy rohanásban valahol lemaradtam. 

Szemem alatt sötét karikák, nyúzott vagyok, 
nem hagynak aludni a gondolati zajok. 

 
Elbújok, kérem vissza a falaimat, 

szeretném bezárni a nyitott ajtókat. 
Kizárni mindenkit, egyedül maradni, 
lelkem békessége szét akar szakadni. 

 
Zárt ajtók mögött meghúzódik a magány, 

megnyugszik a lélek, s nem fáj többé talán. 
Kicsit még hadd legyek egyedüllétben, 

mint fagyott virágok a repedező jégben. 
 

2022. 03. 12. 
 

Az élet ígérete 

Az eljövendő élet ígérete 

a magban rejlő erő története. 

A szántóvetőnek a lét öröme, 

a dolgozónak a kenyér melege. 

Mennyi ígéret egy aprócska magban, 

úgy eldúdolnám örömteli dalban. 

Megfesteném színeit egy festményben, 

felmagasztalnám szűzies testében. 

Ahogy a példabeszédben hallhattad: 

van-e hited annyi, mint ez apró magban, 

mert van bátorsága bízni a Napban, 

hogy holnap is felkel majd hajnalban. 

2022. 03. 10. 
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Révület 

A félelem ellentéte a szeretet, 

ne hagyd megvezetni a lelkedet. 

Gyűlöletkeltő adatok tömege, 

bűntudatot építő hírek serege. 

Minden médiahír közvetlenül hat ránk, 

lelkünkbe talál, akár egy gránátszilánk. 

Gerjeszti bennünk a kínzó félelmet, 

az emberek vezethetők legyenek. 

Félelem, bűntudat, és gyűlölet, 

tévé elé szegez a révület. 

Ne hagyd magad általuk vezetni, 

nem tudsz már vele betelni. 

2022. 03. 10. 

 

Fázik a szívem 
 

Ma egy kicsit csendesebb vagyok, 
ma egy kicsit néma maradok. 

Azt mondtad itt vagy mindig velem, 
fogd meg most szorosan a kezem. 

 
Minden nap szükségem van rád, 
a mai nap viszont még inkább. 
Fázik a szívem, melegítsd fel, 

míg élek, lélegzem, ne hagyj el. 
 

Ölelj át, fojtogat a félelem, 
mai nap nehezebb az életem. 

 
2022. 03. 12. 
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Legyen béke 
 

Oly egyszerű e két szót mondani, leírni, 
legyen béke, szíved a kívánság hevíti. 
Ha a tiszta jóakarat szavakon múlna, 

rossz idők után minden könnyen megújulna. 
 

Tömegek imádkoznak, s talán az is kevés, 
emberek milliói együtt egy szívverés. 

Életek egységét ki merné megbontani, 
a tömeg zaját ki meri nem meghallani. 

 
Mind azt zengjük, legyen béke a Földön, 

lépjünk túl a bolygót elárasztó tűzön. 
Félelem helyett éljünk szeretetben, 
veszteségeken senki ne keseregjen. 

 
Egyek vagyunk, együtt kell éreznünk, 

sötét idők után fel kell ébrednünk. 
Közös kézfogással összekapcsolódni, 

háborús helyzeteket többé nem hagyni. 
2022. 03. 10. 

 

A sötét lélek 
 

Megátkoztak gyermekként téged, 
sötét a benned élő lélek. 

Vagy talán már úgy születtél, 
anyádnak gonosz gyermeke lettél. 

 
Gyűlöltél mindent és mindenkit, 
leginkább mások lelki kincseit. 

Sötétséged lelked mélyéről fakad, 
talán legjobban gyűlölöd önmagad. 

(testvéremnek, akinek nem tudok megbocsátani) 
2022. 02. 13. 



24 
 

Ébredés 

Mikor a térded a padlóhoz ér, 

életed minden rossz perce elkísér. 

Miért történik ez, azt kérdezed, 

ennyi mindent kibírni nehéz lesz. 

Mikor megtanulod mi a hála, 

tiéd lesz a teremtés világa. 

S ha megtanulod, mi az alázat, 

elfelejted végleg a csatákat. 

Lelkedben köszönet, megbocsátás, 

és megszűnik minden ellenállás. 

Mikor összeomlik a világod, 

mindezeket már világosan látod. 

2022. 03. 07. 

Meg kell bocsátanom 

Semmi rosszat nem tettem én senkivel, 

de aggódó énem nem éri be ennyivel. 

Azt suttogja: bűnös vagy, nem menekülsz, 

bárhogy kapálózol, úgyis elmerülsz. 

Meg kell bocsátanom, a lelkem azt mondja nekem, 

Végig gondolva az életem, emlékezem. 

Talán most már megértem a miérteket, 

és elfogadom a felemás érzéseket. 

A szenvedőt nem lehet megmenteni, 

a szenvedést ő akarta, nem lehet lebeszélni. 

A lélek, kit bántottak, mégis égbe kiált, 

nem érti, az emberek ezt miért hagyták. 

 

2022. 03. 19. 
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A Hold lelke 

Ablakodon benéz a mosolygó telihold, 

meglesi álmod, előtte ne is titkold. 

Vágyaid, ábrándjaid valóra váltja, 

vagy ha nem ő, hát gondolataid árja. 

A böjti szelek mozgatják az ágakat, 

száraz falevelek növesztenek szárnyakat. 

Bizonyára angyalnak érzik magukat, 

vívják a széllel egyoldalú harcukat. 

Felhők mögül les ki a kacsintgató holdfény, 

olyan szépen ragyog, akár csak egy festmény. 

Dühösen hessegeti el a felhőket, 

nem látja tőlük a Földön élőket. 

Ablakon benézni kedvenc időtöltése, 

ez a kis szórakozás ma is ráférne. 

Különben nézegetheti a csillagokat, 

nagyon szépek, de kissé unalmasak. 

Az emberek élete nagyon érdekes, 

a mozizás fentről pedig kényelmes. 

Így szórakoztatja magát napról napra, 

lelki békére megy ez a játék, nem babra. 

2022. 03. 05. 
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Soha ne legyen 
 

Szenved az élet, háborog, 
rémülten, lázasan támolyog. 

A lélek zavartan álldogál, 
nem érti, miért változtál. 

 
Az égbolt kékjében sikoltás, 

véget nem érő csikorgás. 
Vadászgépek zúgása őrjít, 
éjszaka folyton rázendít. 

 
Légvédelmi sziréna ijeszt, 

fejemben félelmet növeszt. 
Pedig messze van tőlem, 

mégis folyton, egyre érzem. 
 

Legyen a szívekben szeretet 
megosztó félelem helyett. 

Lélegezz, míg teheted, 
minden szívütés megsebez. 

 
Menekülnek az emberek, 
szaporodnak a fegyverek. 
Ágyúcsöveken koszorú, 
Soha ne legyen háború. 

 
2022. 03. 03. 
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Aludj csak 
 

Aludj, aludj csak pilláid homályában, 
álmaidra ráborul a merengő éj. 

A Hold követ majd égi magányában, 
csillagaival hajnalig elkísér. 

 
Álmodban egy másik életben leszel, 
megtapasztalod, hogy a lélek örök. 

A világod is szebb lesz más szemmel, 
lelked láncoló ezüstszál testedhez köt. 

 
Te csak aludj, s álmodj szép életet, 

álmodd, hogy láncaid végre lehullanak. 
Álmodd, a lelked egyszer hazatérhet, 
s nem lesz hatalma felette a világnak. 

 
Reggelre felejtsd is el ezt a szép álmot, 

éld tovább szokványos földi életed. 
Csukd be a szemed, és nem látod a rácsot, 
pont olyan szép az élet, ahogy képzeled. 

 
Képzelj tartalmas, boldog, hosszú életet, 

melyben mindig egészen önmagad lehetsz. 
Fantáziád ad mindenhez ihletet, 

az leszel, amit akarsz és amit csak szeretsz. 
 

2022. 02. 26 
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Te vagy 
 

Te vagy nekem a biztonság, 
mit férfi a nőnek adhat. 
Te vagy a gondoskodás, 

legtöbb, mit ember kaphat. 
 

Te vagy, ki mindent megold, 
és kellő alapossággal. 

S te vagy az is, ki megértő, 
segítőkész nyugalmával. 

 
De te vagy az aggódó is, 

ki mindent előre lát, 
s a felháborodó is, 

mikor valami jobbat várt. 
 

Te vagy ki láttad kínomat, 
s nem hagytál magamra, 
s te voltál, ki akkor sem 

törekedett haragra. 
 

A cipőmet bekötötted, 
mikor nem voltam rá képes, 

Ha nem fogadom el segítséged, 
akkor sem vagy mérges. 

 
Te vagy ki megnevettetsz 
mindenféle helyzetben, 

nem hagysz engem elveszni, 
mikor csend van a lelkemben. 

 
Szeretném levenni rólad 

az önként vállalt terheket, 
pótolni az elvesztegetett, 
számodra nehéz perceket. 
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Mi már tudjuk, hogy egy társ 

így szerethet igazán. 
S a házasság akkor valódi, 

ha nem akadunk fenn minden hibán. 
 

2022. 03. 02. 
 
 

 

A hóvirágok álma 
 

Tegnap a hóvirágok tavaszt álmodtak, 
mikor arra jártam, elmondták nekem. 

A reggeli fagyokkal nem számoltak, 
nekem könnyű, mondták, fent hordom a fejem. 

 
Bezzeg ők, ki vannak téve fagynak, szélnek, 

sorolják véget nem érő panaszaikat. 
Nem könnyű talpon maradni, sokszor félnek, 

Viharok, jégesők tépik gyenge szirmaikat. 
 

De megéri, mert mi vagyunk az elsők, 
kik a tavasz győzelmét kihirdetjük. 

Gyűlnek felettünk a fenyegető felhők, 
De mi az erőseket is legyőzzük. 

2022. 02. 25. 
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Háború 
 

Azt gondoltam, ez nem történhet meg újra, 
Nem térhetünk ismét ilyen aljas útra. 

Aztán reggel olyan híreket láttunk, 
ami előtt csak értetlenül állunk. 

 
Nézzük, ahogy az ember felgyújtja világát, 

lerombolja életek reményét, imáját. 
Nem tehetünk semmit, vagy nem is akarunk, 
a világ nagy dolgaiban nem számít szavunk. 

 
Testvér a testvérét öli halomra, 

nincs felmentés, akkor sem, ha parancsra. 
Semmiből nem vagyunk képesek tanulni, 

ember, hogy tudsz ezután nyugodtan aludni? 
2022. 02. 24. 

Látomás 
Ha már nem kel fel többé a Nap, 
s a tűzhányók gázokat ontanak, 
nem nézhetsz azután az égre, 

sem a füstölgő kéményre. 
 

Már a látványuk is megmérgez, 
neked még mindig nem elég ez? 

A méregfelhők eltakarják a napot, 
nem ragyognak már többé a csillagok. 

 
A maroknyi ember barlangokban 
tengeti életét nyomorúságban. 
Nem látják többé a napsütést, 

s nem várják a kikeleti ébredést. 
2022. 02. 16. 
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Magányos csónakos 
 

Magányos csónakosok voltunk mi ketten, 
egymás mellett eveztünk éjsötét csendben. 

Mindenki elvonult saját világába, 
mindenkinek fontos volt saját királysága. 

 
Félelmek irányították az életünket, 

Feladtuk egymásban minden örömünket. 
Elhallgattuk inkább lelkünk háborgását, 

csak ne halljuk a másik elutasítását. 
 

A szeretetlenség csak a fejünkben élt, 
szorongtunk egymás szeretetéért. 

 
2022. 02. 23. 

Látomás 
Ha már nem kel fel többé a Nap, 
s a tűzhányók gázokat ontanak, 
nem nézhetsz azután az égre, 

sem a füstölgő kéményre. 
 

Már a látványuk is megmérgez, 
neked még mindig nem elég ez? 

A méregfelhők eltakarják a napot, 
nem ragyognak már többé a csillagok. 

 
A maroknyi ember barlangokban 
tengeti életét nyomorúságban. 
Nem látják többé a napsütést, 

s nem várják a kikeleti ébredést. 
2022. 02. 16. 
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Háborog a Föld 

 
Háborog a Föld, 

hallom kiáltásait. 

Szenved az Élet. 

2022. 02. 28. 

 

Holdfény, március 
 

A Hold fényének ezüst csillogása 
álomba ringatja fáradt testem. 

Még félálomban eszmélek, lelkem 
hófehér gyertyák fénylő lobogása. 

 
Március ragyogó szelleme legyint, 

Kutatom fuvallatát az éjben, 
lágy simításait arcomon érzem, 
titkon sóvárgó lelkembe tekint. 

 
Az éjszaka mélye elnehezített, 

ne mozdulj, feküdj itt megadóan, 
bőrödre az este árnyékot festett. 

 
A nappal sem bánt velem kedvesen, 
Legalább te légy nekem ki befogad, 

álmunkban sétálunk majd egy fellegen. 
 

2022. 02. 22. 
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Visszaemlékezve 
 

Múlt századi retró érzés, 
a Kékes tévé nem is kérdés. 

Rádió és lemezjátszó, 
a sok terítő mind porfogó. 

 
Vasárnap a templom helyett 

inkább néznéd a tévédet. 
Winnettou és Gojko Mitic, 

mellé némi retró szendvics. 
 

Nagyinál a vályogházban 
ünnepekkor boldogságban. 
Petróleumlámpa meg tévé, 

így lesznek egy képen széppé. 
 

Vissza azért mégsem mennék, 
retró kislány én nem lennék. 
Régi képeket azért elnézem, 
versemet ezzel bevégzem. 

 
2022. 02. 21 
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Bűnös 
 

Elkövetted bűnödet, megszülettél, 
anyádnak nem várt gyermeke lettél. 
Meghalt fiú testvéred nem pótoltad, 

a reményt máris bűnre váltottad. 
 

A nő nem lehet más, csakis cafka, 
minek születtél te erre az útra. 

Talán a nők nem is teljes emberek, 
ők bármilyen bűnökre képesek. 

 
Ilyen volt a tanyasi társadalom, 

görcsös félelem a kemény arcokon. 
“Erényes” világban nem lehetsz "élet", 

belefojtanak bűneidbe a vének. 
 

Segélykiáltásod senki nem hallja, 
a “bűnöst” mindenki magára hagyja. 

Hiába mormoltál száz miatyánkot, 
nem kaphattad meg a boldogságot. 

 
2022. 02. 19. 
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Életünk 

A mi életünk már nem izzó lángolás, 

volt már civakodás, szeretet-áradás. 

Szeretlek akkor is, ha nem vagy hibátlan, 

te vagy barátom, másik felem és társam. 

Negyven év alatt megosztottuk egymással 

mindazt mi jó volt, és azt is, ami rossz. 

Tudjuk, semmire sem megyünk a sírással, 

meg kell oldani közösen, ami gond. 

A nehéz idők arra tanítottak, 

az élet mindig azt adja, amit kell, 

megtanultuk a leckét, a kiszabottat, 

tovább sulykolni ezt már nem kell. 

Több ez, mint egy izzó, lángoló kapcsolat, 

a szeretet mindig meglepetést tartogat. 

Egymásra feltétel nélkül számíthatunk, 

s minden együtt töltött órát hálával áldunk. 

2022. 02. 18. 

 

Szárnyak nélkül 

Jobb lett a világ mikor a Földre jöttél, 

elvesztetted szárnyaidat mikor születtél. 

Mégis tudsz szárnyak nélkül repülni, 

ha sikerül szabadnak maradni. 

2022. 02. 17. 
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Kopogtat a tavasz 

Csodásak a télvégi reggelek, 

mikor érkeznek a ragyogó fények. 

S ha nem ragyogóak, hanem ködösek, 

úgy is szépek, mint titokzatos hölgyek. 

Korán kelek, mint egy vásott gyerek, 

Nem alszom már, az ágy magából kivet. 

Látnom kell, mikor kopogtat a tavasz, 

és ha nem sietsz, bizony lemaradsz. 

Vajon készülődik már egyáltalán? 

Azt is csak reggel láthatom igazán. 

Tündérlépteit kíváncsian lesem, 

Érkezését már mióta keresem. 

A kertünkben kibújtak a nárciszok, 

ti szegények, korai még, megfagytok! 

Csak legyintenek sajnálkozásomra, 

nem hajtják fejüket már több álomra. 

Néhány hét, és elkészül a csoda, 

a tavasz mágiáját bőven ontja. 

Nem győzöd majd kapkodni a fejed, 

Annyi csodás varázslatban lesz részed. 

2022. 02. 18. 
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Nincs több haladék 

Néha azt gondolom, én semmitől se félek, 

minden nehéz helyzeten könnyen átlépek. 

Az aggódás azért az én életemnek is része, 

én is gondolkodom, sokszor kétségbeesve. 

Mikor a padló ismét testközelbe kerül, 

a rémülettől a szemed összeszűkül. 

Hiába ragyogsz a reggeli napfénybe, 

nem találod a megoldást az elmédbe. 

Nincs több haladék, ismét talpra kell állnod, 

elbíztad magad, s ebből ki kell szállnod. 

Ha egyszer megcsináltad, most mi tart vissza? 

a megoldások sora előtted most is nyitva. 

Szedd össze magad végre, állj ki a fénybe, 

Hibáid ismét elkövetted, vállald végre. 

Hidd el, senkit nem érdekel, csak te tipródsz, 

semmin nem javítasz, ha sodródsz. 

Vedd csak kezedbe az irányítást újra, 

célozd be, és eljutsz az áhított csúcsra. 

ha nem halogatsz, nem mismásolsz tovább, 

esélyed is lehet, és ezt tudod legalább. 

2022. 02. 15. 
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A mi Valentin napunk 

A mi Valentin-napunk nem lángolás, 

volt már civakodás, szeretet-áradás. 

Szeretlek akkor is, ha nem vagy hibátlan, 

te vagy barátom, másik felem és társam. 

A negyven év alatt megosztottuk egymással 

mindazt mi jó volt, és azt is, ami rossz. 

Tudjuk, semmire sem megyünk a sírással, 

meg kell oldani közösen, ami gond. 

A nehéz idők arra tanítottak, 

az élet mindig azt adja, amit kell, 

elsajátítottuk a leckét, a kiszabottat, 

tovább sulykolni ezt már nem kell. 

Úgy érzem, ez több, mint egy Valentin nap, 

nem lángol, nem éget, de biztos támasz, 

s erre mindkét ember feltétlen számíthat, 

minden együtt töltött órát hálával áldasz. 

2022. 02. 10. 
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Várakozás 

Mikor a gyermeked távolra költözik, 

szívedet az aggódó gondolatok kitöltik. 

Arra neveltük, önálló élete legyen, 

mégsem úgy képzeltük, hogy messze menjen. 

Ha az ő élete szabad, mint a madár, 

ráadásul a földön "két lábbal jár", 

biztos lehetsz benne, hogy talpraesett, 

életre való és boldogságra termett. 

Az aggódást tedd félre nyugodtan, 

ne légy miatta állandó gondban. 

Persze mikor tudjuk, épp hazafelé tart, 

a várakozástól semmi vissza nem tart. 

Nagyon várjuk már, hogy megölelhessük, 

és könnyeinket már el nem rejtjük. 

A várakozás mögött ott az ujjongás, 

nagyon hiányzik már ez a boldogság. 

2022. 02. 09. 
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Tél az erdőben 

Olyan hosszú már ez a tél, 

fák ágain a szél zenél. 

Medvebarlang jaj, tele van 

morgásokkal zajosan. 

Rókalyukban vakarózás, 

minden kölyök talpig bolhás. 

Majd a tavasz elmulasztja, 

rókanépet kizavarja. 

Jön a vadász, takarmányt hoz, 

Őz és szarvas így jut jóhoz. 

Megtelnek a vadetetők, 

ne éhezzenek a szenvedők. 

Ma reggelre friss hó esett, 

tisztáson egy gyereksereg. 

Szánkójukkal sorba állnak, 

lecsúsznak és kiabálnak. 

Erdő népe már nem bánja, 

Múlik már a tél zordsága. 

Még téli álmot álmodnak, 

hó alatt makkot kutatnak. 

2022. 02. 09. 
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Kikeleti hóvirágok 

Hóvirágok nyújtják szirmaikat a hóban, 

apró harangjaik összebókolnak egy csókban. 

- Bújjunk össze! súgja a legkisebb virág, 

annyira ijesztő ez a kinti hideg világ! 

Meglásd, Kisvirág, mindjárt itt a tavasz, 

ha most kibírod, róla le nem maradsz. 

Mi leszünk az elsők a tavaszi napfényben, 

kik a kikeletet köszöntjük az ég kékjében. 

Legelsők mi leszünk, kik hírét visszük, 

hogy az embereknek visszatérjen a hitük. 

Elhiggyék, hogy van remény, a rossz elmúlik, 

Zord telek után mindig tavasz érkezik. 

A hótakaró alatt virágok pihennek, 

kicsit még várni kell, múljanak a hidegek. 

Ám ahogy érkezik a langy tavaszi szellő, 

megerednek a hajtások, mint a nyári eső. 

Színpompás növények díszítik kertedet, 

simogatják megfáradt, fagyos lelkedet. 

Felvidítanak, hogy ne fájjon a szíved, 

szeretetük adják, ha nem is kéred. 

2022. 02. 07. 
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Az új élet 

Annyi mindenre vágytam nem is olyan rég, 

ha valamit elértem, az sem volt elég. 

Mindig újabb és újabb dolgok vonzottak, 

mégsem éreztem magam igazán boldognak. 

Aztán az élettől annyi mindent kaptam, 

csupa rosszat, akkor még azt gondoltam. 

A sors kiválasztott engem, hogy bántson, 

velem napjaimon rossz emberként bánjon. 

Aztán lassacskán megértettem végre, 

mert kívülállóként néztem életemre, 

hogy a bajokat magamnak okoztam, 

lelkem útvesztőiben elveszve bolyongtam. 

Már a felismerés is sokat segített, 

hogy az önsajnálatból végre kilépjek. 

S aztán az a tudat, hogy ami marad, 

az lesz az új életemben az alap. 

Az alap, mire nyugodt szívvel építhetsz 

tiszta falakat, melyek mögé nem rejtőzhetsz. 

Egy új élet, falai az alázat, a hála, 

s többé nem rángat a panaszkodás táncba. 

Most már arról szól az életed muzsikája, 

minden napodnak megvan a boldogsága. 

Főleg azért, mert annak örülsz, amid van, 

s jelened éled, a lét apró csodáiban. 

2022. 02. 07. 
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Valentin-napra 

Valentin-napra küldhetnék neked virágot, 

vagy ezerféle méregdrága ajándékot. 

Én mégis inkább verset küldök neked, 

hogy szeretetemet érezze a lelked. 

Szívem minden szerelme a tiéd, 

kevés ennek kifejezésére a beszéd. 

A vers a szívünk érzelmes hírnöke, 

lelkünk viharainak közvetítője. 

Versben mondom el tehát neked, 

hogy téged milyen nagyon szeretlek. 

Sem éjjelem, sem nappalom, 

lényed kitölti az egész napom. 

Esténként arcod és hangod altat el, 

reggel te keltesz a napfénnyel. 

Életem minden óráját kitöltöd, 

percenként várom izgatottan jöttöd. 

Ugye remélhetem, te is szeretsz engem, 

s Valentin-napon megfogod majd a kezem, 

hogy többé el se engedd ebben az életben, 

maradj a párom, s éljünk szeretetben. 

2022. 02. 07. 
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Nem jön az ihlet 
 

Hallgat a szíved, fojtogat a csend, 
nem jön szádra a szó, nem jön az ihlet. 
Nincs mi megérintené rejtőző lelked, 

falak mögé bújik minden érzésed. 
 

Írogatod a szavakat egymás mellé, 
szépek, de nem állnak össze érzelmekké. 

Fáradt vagy, zord, kimért és sivár, 
félelem, mi bensődben kitartóan vár. 

 
Lesben áll, hogy valahol lecsapjon rád, 

Összezúzzon mindent, mi benned készen áll. 
Készen a harcra és az ellenállásra, 

készen, ha a pánik sötét éjbe zárna. 
 

Figyeld, hallgasd a szíved halk dallamát, 
mint hegedű húrja, sírja panaszát. 

 
2022. 02. 05. 

 

 

Életed szerepe 

Játszd el életed legnagyobb szerepét, 

add ajándékba szíved szeretetét. 

Minél többet adsz, annál több marad, 

ez a szerep lesz igazi önmagad. 

2022. 02. 05. 
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A legjobb barátod 
Teljes figyelmével lesi minden szavad, 
apró mozdulatodra is rögtön szalad. 

Öledbe hajtja fejét, ha szomorú vagy, 
ha munkád van, melléd fekszik, s dolgozni hagy. 

 
Közös munkátokban viszont verhetetlen, 
bármire képesek vagytok együtt, ketten. 

Mikor támogatására van szükséged, 
feltételek nélkül segít, szolgál téged. 

 
Istenként néz rád, imádata tárgya vagy, 
szeretetének határt semmi nem szab. 

Mi emberek csak tanulhatunk tőle, 
a kutyád az életed legnagyobb hőse. 

2022. 02. 05. 

Szerepeink 
A színház az igazi világ, 

vagy ez a teremtett valóság? 
Én is voltam szenvedő hősnő, 
asszisztáló súgó, vagy néző. 

 
Voltak sikeres szerepeim 
és sikertelen félelmeim. 

Voltam én mindenki bohóca, 
lehettem volna múzsa csókja. 

 
Voltam intrikáló színésznő 

és végül szerelmes szenvedő. 
Attól függ a mai világunk, 

honnan nézzük a valóságunk. 
2022. 02. 04. 
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A betegség nem az enyém 

Most tényleg betegnek kell lenni? 

Inkább pihenés, azt akarom hinni. 

Ez is inkább csak egy múló állapot, 

nem okozhat életemben zárlatot. 

Nálam a betegség csak vendég lehet, 

nem kap az életemben helyet. 

Átmeneti állapotnak tekintem, 

nem maradhat sokáig velem. 

Ha azt mondom, van egy betegségem, 

már el is fogadtam a szenvedésem. 

Ezért nem fogadom el, mint sajátomat, 

inkább kijelölöm neki a határokat. 

 

2022. 02. 01. 
 

 

Szárnyak nélkül 

 

Jobb lett a világ mikor a Földre jöttél, 

elvesztetted szárnyaidat mikor születtél. 

Mégis tudsz szárnyak nélkül repülni, 

ha sikerül szabadnak maradni. 

 

2022. 02. 17. 
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Reggeli séta 
 

A lakótelep utcái csendesek, 
néhol egy-egy kutyás gazdi ténfereg. 
Kiszűrődnek itt-ott a reggel hangjai, 

álmos ébredések furcsa zajai. 
 

Én is félálomban megyek a járdán, 
társaságom van-e, nem számít már. 

Svájcisapkás ember a játszótér padján, 
mire odaérek, el is tűnik aztán. 

 
Az egyik lépcsőház felől egy árnyék, 

hangtalan lebben, s eltűnik, mire eszmélnék. 
Épp ezen tűnődök, megint nem figyelek, 
kék kötött pulóveres figyel, amint kiérek. 

 
Amolyan félelmetes reggelek, 

mintha lesnének kíváncsi szellemek. 
De a félelem nem jut el tudatomig, 

nem szoktam hozzá életemben eddig. 
2022. 01. 30. 

 

Panaszkodj csak 

Senki nem szereti, ha arcába tolod, 

lehet élni másképp, ha magad összekapod. 

Inkább ülni kényelmesen a szarban, 

aztán panaszkodni, hogy ez nem jól van. 

2022. 01. 25. 
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A feladatod 
Hogyan szeretne bárki, ha te magadat sem szereted 

Mi a dolgod az életben, folyton azt keresed. 

A válaszok benned vannak, önmagadban kutasd, 

nem fog erre válaszolni neked, a "te Urad". 

Csak éld az életet, ez a küldetés, életfeladat, 

nem kell megváltani a világot sem, csak önmagad. 

Minden napnak megvan az öröme, csak vedd észre, 

ne mutogass senkire, inkább sorsod vedd kézbe. 

2022. 01. 23. 

 

 

Fogyó barátok 
 

Kihűlt fotók, távolodó barátok, 
s ami nem hiányzik, elfogyott tanácsok. 

A kioktató, mindent is jobban tudó 
barátnő, meg minden, csak nem elfogadó. 

Addig kellesz neki, míg hasznára vagy, 
ha meg hasztalan vagy, akkor cserbenhagy. 

Hatalmas önzése nem ismer határokat, 
jó érzést benne talán családja hagy. 

 
2022. 01. 24. 
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Harag és megbocsátás 
Azt mondta egy angyal, feledjem haragom, 

nyugalmam akkor lesz, ha mindazt megbocsátom, 

amit ellenem a múltban elkövettek, 

s nem halványulnak bennem ezek a tettek. 

Haragom nem szűnik, bárhogy is igyekszem, 

annyi mindent megtettem, hogy elengedjem. 

A fájdalom nem ereszt, fogva tart mélyében, 

mérgező indulat szorít a szívemben. 

Vannak, akik büntetlenül bánthatnak, 

mások életében törést okozhatnak. 

De az angyal ismét engem szólít, 

a megbocsátás lesz, mi lelkemben gyógyít. 

Adj hát erőt nekem védő őrangyalom, 

sorsom örökké már úgysem sirathatom. 

Megbocsátom mindazt, amit elkövettek, 

hadd gyógyuljanak be a tátongó sebek. 

2022. 01. 24. 
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Születésnapom 

Jár az agya az embernek a születésnapján, 

Egynegyed élet, talán még előttem áll. 

Sok az még, ha minden percét élem, 

ha mindazt mi jön, továbbra sem félem. 

A csoda, amit nekem szánt a sorsom, 

talán már itt is van, csak én nem látom. 

Vagy most közeledik, a java még hátravan, 

mert még annyi jó lehet, akár váratlan. 

Csodákból eddig is volt életünkben bőven, 

mikor figyeltünk, észre is vettük könnyen. 

Ám néha ebben a fejetlen rohanásban, 

fejjel mentünk a falnak életünk harcában. 

Hatalmasra nőtt vágyaim már nincsenek, 

ha megmarad mit elértünk, az elég nekem. 

S ha társammal itt maradunk együtt sokáig, 

hálás leszek a sorsnak mindhalálig. 

2022. 01. 22. 
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Évek és napok 

Gyorsan telnek a napok, hetek, hónapok, 

Gyors egymásutánban jönnek a születésnapok. 

Nekem sok ilyen napom volt, szerencsés vagyok, 

hogy ez a sok év és születésnap megadatott. 

Hálás is vagyok a sorsnak az életemért, 

s amit ezalatt kaptam, családomért, páromért. 

Ők a legnagyobb ajándék, mit kaphattam, 

bármi történt, bennük mindig bízhattam. 

Mostanában sokat időztem a múltban, 

életem fontos tanításait akkor kaptam. 

Mindazt, mitől az lettem, aki vagyok, 

most visszaadom a múltnak, mit visszaadhatok. 

Mondhatnám, nem volt mindig minden tökéletes, 

De az élet mindig azt adja, ami szükséges, 

hogy tanulj alázatot, hűséget, türelmet, 

és azt is, hogyan fogadd el a szeretetet. 

S ha elfogadni képes vagy, és szeretni is, 

szépen alakulnak majd életed napjai is. 

Mert ha elfogadó vagy, akkor elfogadnak, 

s ha szeretetet adsz, szeretni fognak. 

2022. 01. 22. 

 

 

 



52 
 

 

Az erős nő 

Azt mondod nekem, én egy erős nő vagyok. 

Szerintem átlagos, csak sok dolgot másként látok. 

Mikor összedől feletted a világod, 

erősnek lenni, nincs más választásod. 

Mikor legerősebbnek éreztem magam, 

mint bárki más, én is gyenge voltam. 

Talán mindennapi játszmáink tették, 

azt hittük, ez a testi-lelki erősség. 

Aztán mások játszmái könnyedén legyőztek, 

mindenki engem bántott, s leterítettek. 

Aztán egyszer csak betelt a pohár, 

s megnéztem milyen, ha valaki talpra áll. 

Mindjárt kiderült, nem bánt engem senki, 

ilyen, ha életed panaszokkal teli. 

Ha valami nem jó, kapd össze magad, 

nem segíthet rajtad az állandó panasz. 

Ebből a nézetből a világ másként látszik, 

felemelt fejjel a sok bántás eltűnik. 

Amit te adsz másoknak, azt kapod vissza, 

s az emberi játszmák már nem hoznak lázba. 

2022. 01. 22. 
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Kívánság 

Legyen olyan a szereteted, mint az angyal csókja, 

kinek szüksége van rá, ő mindig arra szórja. 

Ki szeretet nélkül elveszne a világban, 

s nehezen tartana ki megpróbáltatásban. 

2022. 01. 18. 

 

Lelkem hangjai 

A verseim lelkem hangjai. 

Így próbál lelkedhez szólni, 

hogy megbeszéljenek mindent, 

amit szoktak beszélni lelkek. 

2022. 01. 12. 

 

Január 

Látod, újra itt a január, 

a hidegben, fagyban veled jár. 

Megcsípi az orrod, a kezed, 

bármennyire is nem szereted. 

Legalább lenne hó ilyenkor, 

de már megkaptad karácsonykor. 

Mostanra csak ez a fagy maradt, 

pirosra csipkedni arcodat. 

2022. 01. 08. 
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Farsangi álarcaink 

Vízkeresztnek vége, a farsang a nyakunkon, 

nélküle is álarcot viselünk arcunkon. 

Rejtőzködő napjainkon jelmezeket hordunk, 

Senki ne láthassa igazi ábrázatunk. 

Jó, ha látjuk még valódi önmagunkat, 

mélyre elástuk már igazi valónkat. 

Pedig ott benn a csendben érez a szívünk, 

egyetlen, még igazi, szerető hősünk. 

Folyton azt hallgatod, hallgass a szívedre, 

mások szerint pedig inkább az eszedre. 

Aztán egyszer-egyszer te meg azt gondolod, 

mire hallgatni kell, az első gondolatod. 

Most viszont leteheted hétköznapi arcod, 

s felveheted téltemető, ijesztő álarcod. 

De ha nem szeretnél csúf és rémisztő lenni, 

lehetsz hercegnő, királynő vagy akár bármi. 

Búcsúztassuk hát el a "gonosz" telet, 

hideg is, sivár is, ám tartogat még szépet. 

De mi már inkább a szép tavaszt várjuk, 

mulassunk hát jókat, a telet meg zárjuk. 

2022. 01. 16. 
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Nem lázadok 

Tanulnom kell még, hogyan éljek a mának, 

ne akarjak megfelelni a világnak. 

Nem kell, hogy engem mindenki szeressen, 

tanulni kell még, hogy ezt megjegyezzem. 

Alkalmazkodás, vagy megfelelni akarás? 

Nehéz eldönteni ezt a kérdést, nem vitás. 

Ha mindig a saját fejem után megyek, 

szeretetre méltó akkor nem lehetek? 

Nem lázadok már, belefáradtam, 

Régen is csak magamat adtam. 

Nem mondom már, hogy soha és örökre, 

nem futkosok felesleges körökre. 

Ma már fontosabb nekem a nyugalom, 

mások igazsága is igazság, belátom. 

De a megfelelés nekem is kényszerem, 

még mindig kitölti az életem. 

2022. 01. 16. 

 

Viszonyom a halálhoz 

Nem félek tőle, ezt régóta tudom, 

csak mindig azon jár a gondolatom, 

ki az, akit itt hagyok, kinek fájni fog 

ha tudja, akkor utoljára láthatott. 

2022. 01. 12. 
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Lélekfájdalom 

Mikor a lelkemben összegyűlt a fájdalom, 

a gyógyulásért, bármit kiállok, vállalom. 

Mégis nehéz volt magammal szembenézni, 

az igazságot bármi áron felvállalni. 

Őrülten fájt, szétszedte a lelkem, 

a gyógyulásért én ezt megengedtem. 

Mikor nem láttak, sírtam, üvöltöttem, 

jogomat az életre megkérdőjeleztem. 

Éjszakánként rémülten felriadtam, 

a reménytelenség fájt az álmaimban. 

Hagynom kellett, a szavaim áradjanak, 

mutassák meg magukat a világnak. 

Nem hallgathattam, a csend fojtogatott, 

mindent kimondtam, mit szív kimondhatott. 

Perzselő tűz égetett szenvedő lelkemben, 

csontjaimat éreztem sajgó bensőmben. 

S azóta is, a csend megszűnt körülöttem, 

elmondom, leírom, csak ne maradjon bennem. 

Igazából tehát innen jönnek a versek, 

esélyük se legyen, hogy beteggé tegyenek  

a bennem kavargó, mély érzelmeknek. 

2022. 01. 15. 
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Sivár tél 
 

Hideg faggyal jött a január idén, 
didergő madarak háztető jegén. 

Lehangolóan sivár ez a tél, 
szemedben fakóvá válik a fény. 

 
Varjak károgása riaszt reggel, 

nem ösztönöz, hogy ismét kelj fel. 
Maradnál inkább egész nap ágyban, 

lelked szívesebben marad homályban. 
 

Hangulatod keresheted a porban, 
vagy inkább a jéggé fagyott hóban. 

Életkedved elveszíted lassan, 
bár jönne segítség a tavaszban. 

 
Egyre rövidebbek az éjszakák, 
északi szelek hiába szaggatják. 
De bárhogy is erőlködik a tél, 

hamarosan győzni fog a napfény. 
 

2022. 01. 12. 
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Sárkánymese 
 

Legyőztem volna a sárkányt magamban, 
s jutalmul egy fél királyt kaphattam. 
Mert hogy királysága az nem létezik, 

így annak a felét is csak képzelik. 
 

Mivel királyság nincs, akkor király sem, 
sárkánylegyőzés sem sikerült amúgy sem. 
Így fél király s királyság nélkül maradtam, 

a küzdelem módján hiába agyaltam. 
 

Nincs nekem kardom, sem más fegyverem, 
esélyem sincs, hogy a sárkányt legyőzzem. 

A falak mögött tartja magát erősen, 
falakat lerombolni nem lehet könnyen. 

 
Mára már sikerült elfogadni a sárkányt, 
s végül kinevelni belőle a boszorkányt. 

Tudom, soha nem lesz belőle királylány, 
de legalább ez a harc sem lett vakvágány. 

 
Ha ezek után valaki azt mondja, 

- Te házisárkány! Figyelj a szavamra! 
Én bizony nem figyelek azért sem oda, 

figyeljen, ki hallgat erre a szóra. 
 

Én már rég feladtam sárkányságomat, 
tessék most már tisztelni királyságomat! 
Mert ugyan nem nyertük el a királyságot, 

építettünk magunknak király világot! 
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Ennek nem a gazdagság a lényege, 
de boldog mindenki, aki részese. 

Mert a legjobb világok bizony azok, 
mit magamnak párommal létrehozok. 

2022. 01. 14. 

 

Boldog új évet! 

Boldog új évet kívánok neked! 

Legyen az új évben sok-sok hited, 

és mindaz, amit kíván a szíved, 

reményt, boldogságot, szeretetet. 

Kerüljön el minden, ami gonosz, 

ne jöjjön közeledbe semmi rossz. 

Legyen életed minden napja áldott, 

kívánok neked igazságot, jóságot. 

 

2021. 12. 31. 

 

Ne félj az élettől 

Tudod engem is megtépázott az élet, 

de elmondhatom, hogy továbbra sem félek. 

Élni kell, élni jó, gyönyörű az élet, 

aggódással rakod tele, ezért féled. 

Tudod, aki szeret, megtalál téged, 

és nem kell tovább az élettől félned. 

Meglátod, nem tud már élni nélküled, 

és a sorsod többé már nem téphet. 

2021. 12. 31. 
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A siker 

Azt gondoltam, amit elértem, nagy dolog, 

ünnepi díszbe öltöznek, s mindenki itt tolong. 

Meg kell ünnepelni, csodáljon a világ, 

ujjongjanak a tömegek, szóljanak harsonák! 

S lám most kiderül, ez is egy feladat nekem, 

hogy végre legyen mindenben szerénységem. 

Tanuljam meg, mi az alázat, türelem, 

a nagy dolgok nem itt kezdődnek, nem velem. 

Meg aztán nem kell, hogy mindenkinek tetsszen, 

mindaz, amit művelek olyan lelkesen. 

Nem is kíváncsiak sokan a "példámra", 

hiszen mindenki megy a saját útjára. 

Nem szereti és nem örül neki senki, 

ha más a sikerét orra alá dörgöli, 

hogy figyelj, tényleg meg lehet csinálni, 

csak magadat gyorsan össze kell kapni. 

Mert mi lesz, ha nem tudja végig vinni, 

akkor a kudarcot be kell majd vallani? 

Senki sem hibátlan, mind emberek vagyunk, 

sikereink előtt többször is elbukhatunk. 

A sikerre esélyünk akkor lehet, 

ha megpróbáljuk akár a lehetetlent. 

S a bukásokra már nem is emlékszünk, 

csak arra, milyen jó érzés a sikerünk. 

2022. 01. 07. 



61 
 

 

Szilveszteri jókívánságok 
 

Hozzon neked szerencsét a szilveszteri malac, 
ne akadályozzon utadban gonosz hókupac. 

Négylevelű lóherék keresztezzék utadat, 
teljesítsék ezután minden abszurd vágyadat. 

 
Lencse és mák legyen szilveszteri ételed, 

kísérjen annyi szeretet, ahogyan érdemled. 
Hosszú réteskígyó kanyarogjon asztalodon, 

kamrádból az étel jövőre ki ne fogyjon. 
 

Gyümölcsöző életedhez egyél sok gyümölcsöt, 
ha meg nem szereted, felőlem akár pörköltöt. 

Ne felejtsd el újévi fogadalmaidat, 
így leszel trendi, mit megkövetel a divat. 

 
Igyekezz szilveszterkor zajosan ünnepelni, 
sikerüljön az ártó szellemeket elriasztani. 

Ne bánkódj, ne szomorkodj ezen az éjszakán, 
ne vidd magaddal e szokást újév hajnalán. 

 
Végül, ha sikerül másnapra kijózanodni, 

igyekezz a korhelylevest ügyesen megenni, 
hogy ne legyen belőle házastársi perpatvar, 
mert akkor egész évben tart majd a zivatar. 

 
De főleg örülj, mulass, érezd jól magad, 

vidámsággal, örömmel legyen tele a házad. 
Tárd ki az ajtód, hogy az óév távozhasson, 

és az új évben minden jó dolog megmaradjon. 
 

2021. 12. 29. 
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Láttalak téged 
Láttam a fájdalmad, mert szenvedett a lelked, 

láttam a megkönnyebbülést, mikor túlélted. 

Éreztem a várakozást a szívedben, 

mikor a remény ébredt a testedben. 

Láttam, mikor letörölted a könnyeid, 

mikor félre raktad sürgető gondjaid. 

Ha nem bírjuk a terheket, félre kell tenni, 

míg nem tudjuk a súlyokat cipelni. 

Senki nem segíthet, ez a te fájdalmad, 

életed feladatának te vállaltad. 

Hogyan tudsz felállni, neked kell megtanulni, 

mikor sikerül, neked kell tovább menni. 

Csak akkor segíthetnek mások, ha azt kéred, 

a feladott leckékben legyen segítséged. 

Ha nem bírod már a döntéseid súlyát, 

a nehézségekért nem érzel már hálát. 

Ha vállalod a tetteid felelősségét, 

megkapod majd a gyógyulás lehetőségét. 

Nem lesz könnyű akkor sem, talpra kell állnod, 

gyengeségeidtől végleg meg kell válnod. 

A változás minden lépése felemelő, 

a visszaesés pedig kétségbeejtő. 

A célod napról napra közelebb kerül, 

Utad újra végig járnád, érzed legbelül. 

A célod elérése lesz a jutalmad, 

mégis úgy érzed, az ajándék az utad. 

Az igazi adomány az, amivé váltál, 

megcsináltad, és semmit meg nem bántál. 

2022. 01. 01. 
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Szilveszteri dilemma 

Néha annyira egyformák a napok, 

az élettől jót és rosszat is kapok. 

Ebből kizökkentenek az ünnepnapok, 

vidám szilveszterek, boldog karácsonyok. 

Az év utolsó napja különös ünnep, 

harsány vígságával évről évre meglep. 

Ami ebben az évben kellemetlen nekünk, 

majd az utolsó napon szépen elveszítjük. 

Ami pedig szép és jó az életünkben, 

bölcsen megtartjuk, őrizzük a szívünkben. 

Ettől kerekedik jókedved szilveszterkor, 

mint a madarak vígsága kikeletkor. 

De lehet ez inkább attól a bortól van, 

amit fogyasztottál szélsebes tempóban. 

Jobb lesz, ha az év hátralévő óráiban 

visszafogod magad - csak szólok - totálisan. 

Vagy szédelegve akarsz érni az újévbe,  

hogy magadra se ismerj a saját elmédbe'? 

Józan megfontolásokkal eldöntheted, 

a homály a fejedben megéri-e neked. 

Persze a szilveszterbe ez is belefér, 

csak érezd jól magad, nincs, aki számonkér. 

Egész évi fáradozásod ennyit megér, 

Nincs olyan az életben, hogy fekete-fehér. 

2021. 12. 29. 
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Az angyalok úton vannak 

Hóesésben, fagyban, szélben, 

úton vannak az angyalok. 

Csakúgy, mint egy szép mesében, 

felcsendülnek a dallamok. 

Karácsonyra igyekeznek, 

fényt hoznak a Föld népének, 

Szeretetet, boldogságot, 

lelkünknek még gazdagságot. 

Egész évben úgy készültek, 

kívánságot gyűjtögettek, 

tiszta szívű emberektől, 

igaz lelkű könnycseppekből. 

Gyermeki imát hallgattak, 

kéréseik szívhez szóltak. 

Holnap itt is lesznek nálad, 

finoman érintik vállad. 

Teljen meg szíved szeretettel, 

csordultig végtelen örömmel. 

Áradjon belőled családodra, 

szeretteidre, s a barátokra. 

2021. 12. 23. 
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A legszebb karácsony 
 

Túl sokáig nem volt időm fontos dolgokra, 
nem volt időm rád sem, csak a tennivalókra. 
Az idei karácsonyt is együtt töltjük ketten, 

de együtt, nem egymás mellett, ahogyan régen. 
 

Túl sokáig nem fordítottam rád a figyelmem, 
ezen a karácsonyon nagyon kell igyekeznem. 

Szívem összes szeretetét éreztetni veled, 
vigyázni rá, ne vedd el kezemről a kezed. 

 
Nem kell nekem idén drága ajándékok sora, 
a karácsonynak csak a szeretet az otthona. 
Nem a csillogás, szikrázó villogás tartja itt, 

nem az égről lehozott csillagoktól lesz meghitt. 
 

Túl sokáig nélkülöztem simogató kezed, 
ezért idén neked is nagyon kell igyekezned. 

nem nélkülözhetem többé a szereteted, 
s az én szeretetem neked is el kell viselned. 

 
Érzéseinket többé nem tarthatjuk meg magunknak, 
ez legyen a meglepetés karácsonykor egymásnak. 

Legyen ajándék minden egyes napra a szeretet, 
a hétköznapokat is töltsék meg a karácsonyi érzések. 

 
 

2021. 12. 20. 
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Széthasadt múlt 

Sajog a szíved, de nem tudod mitől, 

Örülnél, de nem tudsz a könnyeidtől. 

Elfogyott körülötted a rokonság, 

s elfogyott a múltad is, pedig vállalnád. 

Valamiért kevés emléked maradt, 

a múlt talán véglegesen széthasadt. 

A gyermekkor öröme eltűnt, elveszett, 

az a gyermekkor amúgy is elcseszett. 

Nem akartam, hogy ez így legyen, anya, 

mennék hozzád mindig, mennék haza, 

de nem mehetek, nincs a régi otthon, 

nincs már ott a régi ház a dombon. 

Soha többé ne éreztesd velem, anya, 

hogy nem kellek senkinek, többé soha. 

Hogy végleg megszabadulsz tőlem, 

s hogy örülsz, mert végre felnőttem. 

Nem akartam, hogy ez így legyen, apa, 

hogy egyedül kelljen meghalnod, soha. 

Nem tudtuk már összerakni a családot, 

pedig nagyon akartad, de hát látod. 

Soha többé nem lehet újra kezdeni, 

egy család életét megismételni. 

Életed nem tudom szebbé tenni, apa, 

nem tudunk már visszamenni a múltba. 

Én már örömmel élem az életem, apa, 

csak néha rávetül a család árnyéka. 

De te ezt úgyis látod fentről, tudom, 

s örülsz, hogy nekem rendezett a sorsom. 
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Nincs semmi baj, apa, csak ma van karácsony, 

és kicsit elgondolkodtam a családon. 

Most már talán meg tudok bocsátani, 

magamnak, mindenkinek, s továbblépni. 

2021. 12. 24. 

 

Az elveszett karácsony 

Gyermekkorom karácsonyai oly távoliak, 

senki sem szabhatott határt álmainknak. 

A készülődés, várakozás volt a legszebb, 

napról napra gyűjtögettük díszeinket. 

Szalmából végtelennek tűnő láncot fűztünk, 

ilyenkor kicsit később kellett lefeküdnünk. 

Emlékszem a kis fenyőfa szépülésére, 

de nem emlékszem a karácsony estéjére. 

A karácsonyestéket valami elfedi, 

amit a tudat igyekszik elfelejteni. 

Talán egy "mennyből az angyal" felsejlik, 

de az én agyam továbbra sem emlékezik. 

Másoknak szép karácsonyi emlékeik vannak, 

az én gondolataim hiába is kutatnak. 

Elvesztettem valami szépet, pótolhatatlant, 

amit az idő talán soha vissza nem hozhat. 

2021. 12. 23. 
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A legszebb karácsony 
 

Túl sokáig nem volt időm fontos dolgokra, 
nem volt időm rád sem, csak a tennivalókra. 
Az idei karácsonyt is együtt töltjük ketten, 

de együtt, nem egymás mellett, ahogyan régen. 
 

Túl sokáig nem fordítottam rád a figyelmem, 
ezen a karácsonyon nagyon kell igyekeznem. 

Szívem összes szeretetét éreztetni veled, 
vigyázni rá, ne vedd el kezemről a kezed. 

 
Nem kell nekem idén drága ajándékok sora, 
a karácsonynak csak a szeretet az otthona. 
Nem a csillogás, szikrázó villogás tartja itt, 

nem az égről lehozott csillagoktól lesz meghitt. 
 

Túl sokáig nélkülöztem simogató kezed, 
ezért idén neked is nagyon kell igyekezned. 

nem nélkülözhetem többé a szereteted, 
s az én szeretetem neked is el kell viselned. 

 
Érzéseinket többé nem tarthatjuk meg magunknak, 
ez legyen a meglepetés karácsonykor egymásnak. 

Legyen ajándék minden egyes napra a szeretet, 
a hétköznapokat is töltsék meg a karácsonyi érzések. 

 
 

2021. 12. 20. 
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A félszárnyú angyal 

Az őrangyalodat megtépázta az élet, 

bár nehéz így elképzelni ezt a képet. 

Egy félszárnyú angyal, ki megvédett téged, 

hogy soha ne kelljen semmitől se félned. 

Óvott, védelmezett, néha fenékbe rúgott, 

úgy érezte, harcán az életed múlott. 

És valóban, nem volt neki könnyű dolga, 

főleg, mert szabályaid tartották fogva. 

Nem szólhatott bele csak úgy a dolgokba, 

bár gyakran kéretlenül koppintott orrodra. 

Főleg mikor nem vigyáztál magadra, 

s angyalodat gerjesztetted haragra. 

Hiába célozgatott, nem értettél a szóból, 

embereket is küldött, de nem kértél a jóból. 

Életed óráit a határokig feszítetted, 

angyalodat a végsőkig igénybe vetted. 

Most aztán nagy gondban lehetsz, törheted a fejed, 

szedheted is össze a maradék eszed. 

Nem tudni, hogyan számolsz el így angyaloddal, 

ha számonkérik rajtad, kész vagy a válaszokkal? 

2021. 12. 20. 
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Elrontott élet 

Volt, mikor fájdalmas volt a mosoly, 
és testedben voltál bezárt fogoly. 

Tudtad, kínjaidat magadnak okoztad, 
életed így teljesen elrontottad. 

Hogy fogod ezt most már kibogozni, 
sikerült mindent jól összekavarni. 

Késő már, eltelt egy egész élet, 
létezésed már így ér véget. 

De a keménység veled született, 
nem hagyhatsz elvesztett ügyet. 
Felállsz akkor is, ha beledöglesz, 

küzdelem nélkül nem veszíthetsz. 

Ha nem próbálod meg, vesztes vagy, 
önmagad lesz, aki cserbenhagy. 

És utolsó erőddel felálltál, 
sírva, fuldokolva, öt percet tornáztál. 

Aztán naponta egy-egy perccel többet, 
végül letöröltél minden könnyet. 
Majdnem lemondtál magadról, 

pedig csak fel kellett állni a padlóról. 

Az "elrontott" életből jó élet lett, 
a felhők mögül napsütés fénylett. 
Még nem érted el a végső célod, 

de már győztél, végre elmondhatod. 
 

2021. 12. 14. 
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Pánik 
 

Mikor torkon ragad a félelem, 
a szavaimat olyankor nem lelem. 

Fojtogat, levegőm elveszi, 
a nyugalmat homályba, messze viszi. 

 
Szavak helyett hörgés jön torkomon, 

szívem szorítja, rémület arcomon. 
Segíts! - kiáltanék, de nyöszörgök, 

halálfélelmemben már csak hörgök. 
 

Magamba fojtott indulatok, 
a belém fulladt szó okozott pánikot. 

Ki kell mondanom mindazt, ami bánt, 
meggyógyuljon bennem, ami fájt. 

 
Egy sarokba szorított lélek, 
a rettegés karmai téptek. 

Mondj ki, írj ki mindent magadból, 
vesd ki a félelmet az agyadból. 

 
Lélektől lélekig ér a tisztulás, 

kitartásunk eredménye a gyógyulás. 
Átölel a gondoskodó szeretet, 

megtaláltam a világban a helyemet. 
 

2021. 12. 11 
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Nem kellesz senkinek 
 

Ne hidd el, hogy nincs idő az ölelésre, 
hogy nincs már szükség a tested melegére. 

A szavakon túl öleld meg szeretteid, 
mutasd ki bátran irántuk érzett érzelmeid. 

 
Akit nem ölel senki, elhervad a lelke, 

nem marad neki, csak a sötétség csendje. 
a magányos szakadék mélyét tapasztalja, 

"Nem kellesz senkinek!", folyton ezt hallja. 
 

Mit követett el az, akit nem érintenek, 
régi szép idők fájón kísértenek. 

"Nem kellesz senkinek!" üvölt a fejében, 
magányosan tengődik teste börtönében. 

 
Ne hidd el, hogy nincs idő az ölelésre, 

hogy nincs már szükség a tested melegére. 
Ne hidd el, hogy "Nem kellesz már senkinek!", 

nem lenne akkor értelme az életnek. 
 

Hallgattasd el a fejedben üvöltő démont, 
hidd el, hiányzol, neked csak hazudott. 

aki nem ölel, talán ő is csak fél, 
a tüskéiddel mindenkit megsebeztél. 

 
Aztán már félsz kimenni is, mert kinn is tudják, 

"Nem kellesz már senkinek!" a tekintetek ezt sugallják. 
Ne hidd el, hogy nincs idő az ölelésre, 

Hogy nincs már szükség a tested melegére. 
 

2021. 12. 06. 
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Egy jel 

Szeretsz-e engem úgy, ahogyan szeretni kell, 

szeretsz-e úgy, hogy emléke sose múljon el. 

Ha majd egyszer elmész, vagy előbb én megyek el, 

maradjon meg lelkünkben, mint lenyomat, egy jel. 

Maradjon meg úgy, hogy akkor is erőt adjon, 

úgy, mint mikor együtt voltunk, és ne fáradjon. 

2021. 12. 05. 

Reggeli köd 

Köd dédelgeti ma reggel az utcát, 

hideg szél borzolja a zúzmarát. 

A fagy belemardos a virágokba, 

szálanként gonoszul számolgatja. 

Nem csábít sétára az utca zaja. 

 

2021. 12. 04. 

Ne félj az élettől 

Tudod engem is megtépázott az élet, 

de elmondhatom, hogy továbbra sem félek. 

Élni kell, élni jó, gyönyörű az élet, 

aggódással rakod tele, ezért féled. 

Tudod, aki szeret, megtalál téged, 

és nem kell tovább az élettől félned. 

Meglátod, nem tud már élni nélküled, 

és a sorsod többé már nem téphet. 

2021. 12. 31. 
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Az elveszett mosoly 

Mikor gyermek voltál, folyton mosolyogtál, 

közben észrevétlenül felnőtté váltál. 

A mosolyt az arcodról elveszítetted, 

életedben feltűnően több lett a csend. 

Küzdöttél, de nem sikerült megfelelned, 

úgy érezted, ezt a csatát elvesztetted. 

A világ elismerésére van szükséged, 

ez határozza meg minden döntésed. 

Pedig tudnod kéne, nagyon jól vizsgáztál, 

hisz' teljesen irányíthatóvá váltál. 

Tudatodat okosan manipulálják, 

hogy a figyelmed a lényegről elvonják. 

A legjobb trükkök aggódásodra épülnek, 

ha nincs félelmed, majd ügyesen teremtenek. 

Naponta készül hír a rémisztő dolgokról, 

így készül a káosz nyugalmas otthonodból. 

Ne dőlj be minden hírnek, inkább gondolkodj, 

félelemben élve rossz lesz a holnapod. 

Ne hagyd, hogy mások mondják meg, mit tegyél, 

nem mindenki mond igazat, aki beszél. 

2021. 12. 04. 
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Az én mikulás versem 
 

Te, aki kinőttél már a gyerekkorból, 
ha tehetnéd, mit kérnél a Mikulástól? 

Én talán visszakérném az éveket, 
amikor elpazaroltam az életet. 

 
De mi van akkor, ha nem is pazarlás volt, 
az élet csak adta, mit kellett, varázsolt. 
Tanított, tudást, tapasztalatot adott, 

sokszor, hogy gondolkodj, magadra is hagyott. 
 

Aztán mikor már ott voltál, egészen lent, 
mert a sors akkor elég durván letepert, 

megvárta, fel tudsz-e állni önerőből, 
tudsz-e erőt meríteni könnyeidből. 

 
Tudjuk, az élet csak azt a leckét adja, 

hogy a lélek annak a súlyát elbírja. 
És éppen annyit, hogy tudd megoldani, 
nem fogsz a feladattól összeroppanni. 

 
Így hát a Mikulástól csak annyit kérek, 
hozzon a gyerekeknek minden szépet. 
A felnőtteknek boldog gyermekeket, 
legyenek az idén vidámabb ünnepek. 

 
2021. 12. 02. 
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Karácsonyi angyalok 
 

Karácsony angyalai elindultak a Földre, 
hogy az emberek között rátaláljanak a csöndre. 

Létezik-e a szívekben a hallgatag szeretet, 
mely nem vár csillogást, sem villogó díszeket. 

 
Érkezik az első angyal december elején, 

hogy mikulás jöjjön Szent Miklós ünnepén. 
Erősíteni a gyermekek szívében a hitet, 
bármit legyőzhet, olyan erős a szeretet. 

 
A következő vendégek a remény angyalai, 

hogy ránk találjanak a bizalom napjai. 
Képesek legyünk a jövendőben bízni, 

az elmúlt rossz napokat bölcsen elfeledni. 
 

Advent első lángjától a harmadik héten, 
öröm angyalai közelednek a fényben. 

Jó hírt hoztak nekünk több mint kétezer éve, 
Megszülethet a Megváltó földi életébe. 

 
Aztán majd elérjük a negyedik hetet, 

a következő angyalok hozzák a szeretetet. 
Teljen meg vele minden ember szíve, 
Ne maradjon senkinek üres a lelke. 

 
A gyertyák fénye mellett, ha lelked felemeled, 

már messziről ragyog majd a szereteted. 
Az angyal megérint, lelked ünneplőbe öltözik, 

az emberek szemébe ragyogás költözik. 
 

2021. 11. 28. 
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Csomagod 

Földi életedbe mit magaddal hoztál, 

feladatok, leckék, miken túljutottál. 

Vagy talán megfejteni eléd rakja sorsod, 

mindaddig, míg végül sikerül megoldanod. 

Ha a "problémákat" feladatnak tekinted, 

csaknem meg is oldod a rád rakott terhet. 

az életed megkeserítő emberek, helyzetek, 

a legjobb tanítások, amint helyre teszed. 

Akkor csökkennek majd a feladatok, 

ha dühítő helyzetből magad összekapod, 

s tudsz rá reagálni higgadtan, nyugodtan, 

elmondhatod végre, biztos vagy magadban. 

Mikor a "keresztet" nem tekinted már büntetésnek, 

a benned lévő igazságok végre összeérnek. 

Mindjárt abba is hagyod a panaszkodást, 

többé nem fogadod már el a megalkuvást. 

2021. 11. 27. 

 

Ölelni vágyom - Haiku 

ölelni vágyom 

végtelen szeretettel 

ezt a világot 

2021. 11. 30. 
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Advent varázslata 

Elcsendesedik lassan a zajos világ, 

sötétségét világítsa be a gyertyaláng. 

Gyújtogatjuk is serényen hétről hétre, 

a negyedik láng lesz a szeretet fénye. 

Áhítattal várod, az első fellobbanjon, 

Ádám és Éva hite benned is áradjon. 

A Megváltó eljövetelére kaptak ígéretet, 

könnyebben viseljék majd az ítéletet. 

Második lángocska a remény világossága, 

hiába ne várjon a nép a Messiásra. 

Harmadik láng jelképezi az örömet, 

hogy Megváltónk a Földre születhet. 

Mire a negyedik gyertyát is meggyújtod, 

szeretet teljessé lesz a várakozásod. 

Nyitott szívvel várjuk a karácsonyt, 

hogyha már az advent is elvarázsolt. 

2021. 11. 27. 

 

 

Zokogó szíved - Haiku 

zokogó szíved 

a lelkemmel ölelem 

hogy vigasztalódj 

2021. 12. 03. 
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Versbe foglalt imáink 

Két kezed mikor imádságra összeteszed, 

gondolataidat okosan össszeszeded. 

Mert az ima hatalma akkor működik, 

ha gondolataid tiszta vágyad tükrözik. 

Minden ember másként fordul teremtőjéhez, 

hogy segítséget kérjen minden napi létéhez. 

Imáink tükrözik az alázatot és hálát, 

ettől kapja az imádkozás a méltóságát. 

A szív legmélyéről jön az anyák imádsága, 

a legerősebb ima, gyermekei kiváltsága. 

De a leghatásosabb is, akár gyógyító lehet, 

annyira erős, akár elhordhat egy hegyet. 

Az apák imája családjukért hangzik el, 

vállukon egy egész család gondja fér el. 

Egy egész család felelőssége az övék, 

imájuk védőpajzsot tart fölénk. 

A gyermeki ima mind közül a legártatlanabb, 

bűntelen és tiszta lélek, szava is halkabb. 

Romlatlan lelke nyitott szívvel kér, 

jó kívánságaiban sok ember megfér. 

Milyen furcsa dolog az emberekben a hit, 

nyitott szívű, elfogadó lélekké tesz bárkit. 

Az imára kulcsolt kéz pedig vigaszt hoz, 

segít visszatalálni önmagadhoz. 

2021. 11. 25. 
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Napjaid 

Mint a gyöngyök, peregnek napjaid, 

fűzögeted lassan, mint drágaköveid. 

Sokszor azt gondolod, végesek a napok, 

de nincs ilyen “szerencséd”, te is tudod. 

Minden letöltendő napért meg kell dolgoznod, 

nem adják olyan könnyen a szabadulásod. 

Mikor a dolgok olyan szépen összeállnak,  

nehéz gondolataid testedbe zárnak. 

De szíved mélyén minden nap érzed, 

valamit még tartogat az élet. 

Rád szabott leckét, tanulnivalót, 

még egy kis életet, hozzád méltót. 

Nem akarsz várni, hisz' gyermeked vár, 

nem türelmetlen, ott más idő jár. 

De te türelmetlen vagy, mennél már, 

lelked végre megnyugvást kíván. 

Vigyázz kicsit jobban magadra, 

siettetés nélkül is eljön az óra, 

mikor a vándor végre útra kelhet, 

és oly áhított ösvényére lelhet. 

2021. 11. 23. 
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Hiszed-e 
 

Hiszel-e a gondviselés erejében, 
hogy nem hagy elveszni egy vesztes szerepében. 

Életed amilyennek lennie kell, olyan, 
és mindig azt adja, amire szükséged van. 

 
Hiszel-e magadban, hogy képes leszel arra, 

hová sorsod vezet, ébredni önmagadra. 
Vagy inkább hagyod erősödni a félelmeid, 
csak ne kelljen feladni életed kényelmeit. 

 
Hiszed-e a pénz kizárólagos uralmát, 
vagy elfogadod a szeretet hatalmát. 
Hogy a hatalom szeretete zsákutca, 

s az érzelmi kötelék a legjobb út számunkra. 
 

Hiszed-e az alkotás teremtő varázsát, 
hogy meg tudjuk haladni képességeink határát. 
Hogy segíteni annak szabad, aki erre igényt tart, 
mert mindenkinek jogában áll a szabad akarat. 

 
Hiszed-e, hogy meg kell tanulni kérni is, 
aki segít el kell hinned, hogy nem hamis. 

Hogy bizalmat adni hatalmas döntés, 
s aki kapja, annak nagy megtiszteltetés. 

 
Hiszed-e, hogy gondolataidnak ereje van, 
valóságodat megteremted az agyadban. 

A világot nem szabad túl komolyan venni, 
de akit szeretünk, azt át kell ölelni. 

 
2021. 11. 21. 
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Tükörharc 
 

A tükör elgondolkodtatott már párszor, 

akár az idővel, harcban álltam vele százszor. 

Jó lenne bizonyítani, hogy hamisat mutat, 

ráadásul rajtam még jól is mulat. 

Azt mondod, tárgyilagos, szerintem meg kegyetlen, 

ítélkezik, az általam ráruházott szerepben. 

Tudnom kéne, nincsenek is neki érzelmei, 

éppen ezért nem is tud ítélkezni. 

A tükör megoldása, valljuk csak be nyugodtan, 

saját magunk elfogadásában rejlik biztosan. 

Vajon a tükör ítélkezik-e vagy te magad, 

bizony te bírálod magad, ezt eddig is tudtad. 

Fogadd csak el magad, s mások is elfogadnak, 

ne állítsd be magad folyton áldozatnak. 

Meglásd, a tükör is csupa szépet mutat, 

nem érzed majd azt sem, hogy rajtad mulat. 

2021. 11. 19. 

A szenvedőnek 

Nem tudod elengedni a szenvedést, elmerülsz benne. 

Mert ha elengednéd, az életed kiüresedne. 

Engedd hát el, keress magadban új érzéseket, 

csak így teremthetsz magadnak felszabadult életet. 

2021. 11. 20. 
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Mondd el 

Olyan gyorsan eltelnek az évek, 

bár tudjuk, nem öregszik a lélek. 

Ám az időnk földi életünkben véges, 

és nem csak az számít, hogy ki hány éves. 

Életünknek mikor lesz vége, bizonytalan, 

nem tudhatjuk, mikor megyünk el váratlan. 

Ha nyugodt szívvel szeretnénk távozni, 

több időt kell szeretteinkre fordítani. 

Mondd el minden nap, milyen fontosak neked, 

ne sajnáld nekik adni a szereteted. 

Amit adsz, sokszorosan kapod vissza, 

a szíveket az őszinte szó nyitja. 

Kisgyermeked nagyon gyorsan felnő, 

elhagy a fénysebesen rohanó idő. 

Az üres falaknak majd hiába is mondod, 

hogy vállát húzgálja, arra sem lesz gondod. 

Szükségem van rád! Mondd csak ki bátran, 

hisz azért élünk a világon párban, 

hogy emeljük egymást a jónak, 

társad is örülni fog a kedves szónak. 

S ha szavaid már elfogytak végleg, 

add nekik minden nap az ölelésed. 

Mert az ölelés tisztább minden szónál, 

minden benne van, mit szívedből szólnál. 

2021. 11. 17. 
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Ha elfogynak a szavak 
 

Ha majd elfogynak már mind a szavak, 
s leomlottak lelkedben a falak, 

Akkor majd nem írok már többé, 
szavaim válhatnak sűrű köddé. 

 
A versek meglapulnak a csendben, 

vagy talán meghalnak majd egy tűzben. 
szép szavak senkinek sem kellenek, 

értük azért még könnyet ejtek. 
 

Nekem ők még mindig értékesek, 
rájuk csak jó szívvel emlékezek. 

Ha nem is tetszenek mindenkinek, 
valakit azért talán megérintenek. 

 
2021. 11. 14. 

 

A változás 

Mi lesz, ha fájni fog a változás? 

Mert nem csak jó lehet egy látomás. 

lehet rossz is, de ha ezt elfogadod, 

mindig sikerül majd felállnod. 

2021. 11. 17. 
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Mi 

Egyszer úgy volt, hogy nem leszünk MI. 

S nem tudtuk, akkor lesz-e még valami. 

Azt hittem szabad leszek ettől, 

de aztán félni kezdtem a csendtől. 

Meg attól is, hogy már nem vigyáz rám, 

ahogyan tette, rosszkedvűen akár. 

De akkor is, védett, óvott még, 

bár a szeretet elmúlóban volt rég. 

Aztán mikor úgy volt, nem leszünk MI, 

ismét megmozdult bennünk valami. 

Éreztük, hogy negyven év az érték, 

s hiába nehéz idők kísérték. 

Olyan jó, hogy megint vagyunk, MI, 

így esett, hogy lesz még valami. 

A nehéz időket is kibírtuk ketten, 

a következőket reméljük már könnyebben. 

Nem akarunk mást, csak legyünk ezután MI, 

ezt már nem fogjuk elrontani. 

Csak el ne engedd ezután a kezem, 

maradj ezután mindig velem. 

2021. 11. 13. 
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Marso 
 

Ez az a hely, ahol az életed éled, 
és -szerinted- ezért kevés a béred. 
Mindenki a maga terhét sokallja, 

s a saját hibája az, ami nyomasztja. 
 

Mégis néha egymásra kiabáljuk, 
de aztán úgyis azt is megcsináljuk 

ami nem is a mi dolgunk lett volna, 
nem baj, csak a felelősség ne nyomna. 

 
Mert nagy a nyomás, na nem az abroncsokban, 

most inkább a fejekben, meg a vállakban. 
Így telnek a szertartásosan várt szezonok, 

kihegyezve a munkatársi viszonyok. 
 

Az ügyfelekkel főleg nem könnyű, 
azt gondolnád, "ó ez nem is olyan szörnyű!" 
Ha meg ez a munkád, szenvedsz kegyetlenül, 
s reménykedsz, a mai nap jó lesz feltétlenül. 

 
A logisztika is nehéz terep szezonra, 
minden vevő gumit akar holnapra. 

Egy megye kamionja is kevés lenne, 
mert mindenki is gumiabroncsot venne. 

 
Még vagy három hét, addig még tartsatok ki, 
csak nem fogtok itt a közepén összeomlani! 

Különben is, még van gumi a raktárba', 
ha jól csináljuk, elfogy mikulásra! 

 
2021. 11. 10. 
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Hiányzol 
 

Hiányzik az a kislány, aki voltál, 
kit az eltelt évek alatt elhagytál. 
Elfelejtetted a gyermeki éned, 

a hosszú úton elkopott a fényed. 
 

Tükrödbe kapaszkodsz, talán segít, 
aztán egy "csókolom" simán leterít. 
Pedig ez csak köszönés, ne pánikolj, 

egy tükörképen meg ne vacakolj. 
 

Keresd meg, mit a szíved rejteget, 
a múltat úgyis hiába kergeted. 
Tudod, az idő nem is létezik, 

ellened mégis elég jól dolgozik. 
 

Nevess bele bátran a tükörbe, 
ne fordíts figyelmet az időre. 

Rángasd elő magadból a gyermeket, 
ne számold folyton a perceket. 

 
2021. 11. 12. 

 

Boldogságra születtél 
 

Boldogságra születtél, mint a Földön bárki, 
Ne engedd magad ebből kizökkenteni. 

Minden apróságban megbújik egy apró öröm, 
én az életemet derűvel megtöltöm. 

 
2021. 07. 04. 
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Függőségeim 

Régen mindenféle függőségek kínoztak, 

azaz dehogy, nagyon is jók voltak. 

A csokifüggőség különösen tetszett, 

könnyű boldogsághormon nagyon kellett. 

Meg egyáltalán minden, ami édes, 

cukros, mézes, krémes, süteményes. 

Na meg a kedvenc magyaros kaják, 

nélkülük nem világ a világ. 

Aztán serdülőkortól a dohányzás, 

a cigi maga az áhított nagylányság. 

Egyébként is a lázadó, az lázad, 

nem mondhatod meg, mit csinálhat. 

Egyszer aztán csak felnő az ember, 

rossz szokásairól végre leszokni mer. 

Mankód legyen egy-egy segítő mantra, 

Hogy karcsú legyél esetleg tavaszra. 

"Ne az élvezetért, finomságokért egyél, 

ilyet az éhség leküzdéséért tegyél." 

A cigi viszont már keményebb feladat, 

ha nővé akarod még építeni magad. 

Aztán a kulcs mondat érkezik segíteni: 

"csak nem ettől a szartól fogok függeni?" 

Ez az elmés kérdés aztán használ végre, 

nem rombol tovább ennek sem a mérge. 
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Függőségeim története így esett, 

hasznot belőlem még a vitamingyár vehet. 

Semmire rászokni már nem fogok, 

több függőséget már nem akarok. 

2021. 11. 07. 

 

A kereszted 

Mi a te kereszted, mit magaddal hoztál? 

a sorstól, amit hordozni kaptál. 

Megszületni nehéz megpróbáltatás, 

életed pedig lehet akár sorscsapás. 

A legnehezebb pedig a végén meghalni, 

szeretteidtől végleg elbúcsúzni. 

A sok földi szenvedés ellenére  

ide születtünk, az élet szeretetére. 

Másképpen is fel lehet ám ezt fogni, 

nem feltétlenül kell az életet szenvedni. 

Egy gyermek születése a legnagyobb csoda, 

életed pedig lehet a boldogság maga. 

Ha a szívedben hála lakik harag helyett, 

s nem tűröd lelkedben a gyűlöletet, 

meg tudsz bocsátani igaz szeretettel, 

s leszámolsz életedben a félelemmel. 

Nem kell tétlenül tűrni a szenvedést, 

megélheted örömben is a létezést. 

Rajtad is áll, életed hogyan éled, 

gyötrődsz, vagy inkább boldogságra cseréled. 

2021. 11. 05. 
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Hulló csillag 

Egyik éjjel felnéztem az égre, 

hálás szívvel felhők sötétjére. 

Remélve, meglátom a telő holdat, 

s talán halványan a csillagokat. 

Hulló csillag futott át az égen, 

ismerős érzés, pont úgy, mint régen. 

Mikor ketten néztünk hulló csillagot, 

s kívántam egy gyönyörű álmot. 

Kívántam, hogy lennél hűséges társam, 

az, akire oly régóta vártam. 

S hogy lennél támaszom, barátom, 

kire rábízhatom életem, halálom. 

Már szabad elárulni, hisz beteljesült, 

szívünk az évek alatt lassan lecsendesült. 

Ám az életemet tudom, rád bízhatom, 

melletted utamat nyugodtan járhatom. 

2021. 11. 01. 

 

Lebegés 

Kék ég bársonya lelkem simogatja, 
gyapjas felhőkben angyalok tánca. 

Hajam lebben, szellők fuvallata, 
bőröm langy eső lágyan áztatja. 

2021. 07. 07. 
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Ha már nem leszek 

Ha időm elfogy itt a földi létben, 

 én érintelek majd viharban, szélben, 

én simogatlak a napsugárban, 

ott leszek majd minden kézfogásban. 

Látlak majd akkor is, a másik világból, 

bár szemed nem keres már a magányból. 

Fájni fog, hogy már nem érinthetsz, 

egy idő után majd elfelejtesz. 

Ha eső esik, talán én sírok, 

neked nem segíthetek, azon aggódok. 

Mindig vigyáztál rám, én meg nem tudok, 

szükséged lenne rám, s én már máshol vagyok. 

Hiába szólok, nem fogod hallani, 

nem tudok már neked semmit sem mondani. 

Ha úgy tűnik is, nem hallom suttogásod, 

beszélj csak, tudjam, távozásom megbocsájtod. 

Ott várlak majd, a másik világban, 

hinnünk kell addig is ebben a csodában. 

s ha nem jössz, megismerlek egy másik életben, 

veled leszek addig is, legalább lélekben. 

2021. 10. 31. 
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Álmodom 

Milyen az már, mikor megszöknek az álmok, 

pedig egész éjjel álmaimra várok. 

És mint a köd, csak kirepül ablakomon, 

s megpihen az égen, a ragyogó csillagokon. 

Így volt ez éveken át, álomtalanul, 

hiába próbáltam meg mindent, ravaszul. 

Mindenki álmodik, nekem egy se jutott, 

bármit próbáltam, semmi se hatott. 

Persze tudom én, mindenki álmodik, 

legfeljebb az lehet, hogy nem emlékezik. 

Így most már muszáj volt kitalálnom, 

mi az, mi visszahozza az álmom. 

Jönnek már az álmok, el se tudnak szökni, 

Még jó, hogy ilyeneknek is tudok örülni. 

Persze örülhetek, míg nincsenek rémálmaim, 

és nincsenek a rémálmokhoz igazi démonjaim. 

2021. 10. 31. 

 

Szívemben - Haiku 

Szívemben rejtlek 

lelkemben örök rab vagy 

sóhajom ölel 

2021. 07. 10. 
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Kedvesemnek 

Köszönöm Neked, hogy mindig itt vagy velem, 

együtt küzdöttünk eddig is az életben, 

Bár nem mondtam soha, mennyire becsüllek, 

és megillet téged minden tisztelet. 

Szívem minden dobbanásával szeretlek, 

miért is nem tudtam ezt elmondani neked. 

Ahogy telnek az évek, már látja az ember, 

mennyi időt feleslegesen vesztegetett el. 

Tanítsd meg nekem, hogyan kell jól szeretni, 

képes legyek érzéseimet elmondani. 

lerombolni a szívemet bezáró falakat, 

úgy bánom, hogy valaha is bántottalak. 

Sohasem késő az életünkön változtatni, 

s rádöbbenni, jobban kell egymást szeretni. 

Már tudom, az élettől egy kincset kaptam, 

mikor te lettél a társam. 

2021. 10. 29. 

 

Ihlet 

Míg méltó vagyok rá, hogy érzéseimet leírjam, 

addig csodaként várom minden nap az ihletet. 

Néha azon gondolkodom, a rosszat is kibírtam, 

bár sokszor magamnak okoztam, meglehet. 

2021. 11. 01. 
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Akik elmentek 

Emlékük hozzon nyugalmat életünkbe, 

Már jó helyen vannak, itt bent a szívünkbe'. 

Testük elfáradt, lelkük tőlünk messze jár, 

add Uram, hogy békében legyenek most már. 

Távol vannak, szeretetük mégis ideér, 

lelkük hozzánk időről időre visszatér. 

Egy ölelésre, egy vigasztalásra, 

gyermeki csókra, szülői megbocsátásra. 

Angyalaikat is küldik, vigyázzanak ránk, 

egyengetik utunk, míg eljön az óránk. 

A másik világban várják érkezésünk, 

s remélik, életünkben nem lesz szenvedésünk. 

2021. 10. 28. 

 

Ha elveszít az élet 

Ha elveszít minket az élet, 

hagyjon azért valami szépet, 

amiért érdemes újra talpra állni, 

utolsó erőnkkel is teljessé válni. 

2021. 09. 23. 
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Ketten 

Egyszer rég először voltunk ketten, 

mikor megfogtad a kezem csendben. 

Aztán mindig ketten, de sokszor nem, 

most bánjuk, mikor nem voltunk egyben. 

Voltak nehéz perceink ketten, 

Így voltunk akkor, egymás ellen. 

Folytonos csatában mi ketten, 

muszáj mindig nyerni az életben? 

Most ismét egymásnak vagyunk ketten, 

erősen tartod kezem a kezedben. 

Én sem rángatom már folyton a karom, 

ezután ketten legyünk, azt akarom. 

2021. 10. 23. 

 

 

Elszállnak az évek 

Elszállnak feletted az évek 

de azért tiéd még az élet. 

Használd ki a jelen minden percét, 

éld meg az életed összes kincsét. 

2021. 10. 28. 
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Az ősök imája 

Az ősök bűneit hetedíziglen hurcolod, 

sóhajaikat lelkedben halkan suttogod. 

Születéseddel megkaptad az ősi tudást, 

magadban hordod azóta is a látomást. 

Hogy lehet még nyugodt, lehet békés a hazád, 

s egyesül újra minden széthúzó család. 

A lázadók megnyugvást találnak otthonukban, 

nem maradhatnak ezután magányukban. 

Tedd össze két kezed, mondd el hálaimád, 

mindaz, mit elértél, legyen a te példád. 

Családod terheit végre leteheti, 

az utódoknak nem kell tovább cipelni. 

Unokáink induljanak tiszta lappal, 

kövesse lépéseiket ezután egy angyal. 

Féltő gondoskodás kísérje majd útjukat, 

ne mérgezze életüket a bűntudat. 

Az ősök imája meghallgatásra talált, 

minden, mi gonosz volt, végre meghátrált. 

Nem marad más utánuk, csak a szeretet, 

elhordhatsz vele akár hegyeket. 

2021. 10. 22. 
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Bizalom 

A bizalom minden kapcsolat alapja, 

megdolgozik érte ki adja, s ki kapja. 

Nélküle a lelkek nem kapcsolódhatnak, 

a szeretet útjára csak így indulhatnak. 

Most a bizalmadat kérik, tudjuk, nehéz ez, 

senkinek sem adtad eddig, most épp ideje lesz. 

A világ nem az elvárásaid szerint működik, 

ha kontrollálod, gondolod, ez majd megváltozik? 

Úgy érzed, sebezhető vagy, kihasználható, 

de a bizalom félelemmel nem pótolható. 

Az első, mit felépíthetsz, az önbizalom, 

és ha bizalmad adod, az lesz a jutalom. 

2021. 10. 21. 

Gyötrő érzések 

Miért vagyunk ilyenek mi emberek, 

nem valljuk be, gyötörnek az érzések. 

Az életet mennyivel könnyebbé tenné, 

ha az arcok rezdülését álarc nem fedné. 

A ki nem mondott érzések megfojtanak, 

szívünkbe zárt fájdalmak sóhajtanak. 

Titkon arra vágyunk, hogy végre kimondjuk, 

s lelkünk szenvedésétől megszabaduljunk. 

Ha nem mondod ki, beteggé tesz az elfojtás, 

olyan ez már, mint a lassú haldoklás. 

Szerepeinkből végleg ki kell lépni, 

hidd el, nem kell ettől ilyen nagyon félni. 

2021. 10. 21. 
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Ahonnan a versek jönnek 

Azt kérdezitek, honnan jönnek a versek. 

Miért ujjonganak boldogan a lelkek? 

Aki tapasztalta már, milyen a "lent", 

mikor talpra áll, örülni tud mindennek. 

Az érzéseimet nem tudom eltitkolni, 

folyton igyekeznek belőlem kitörni. 

Mélységek s magasságok folyóként áradnak, 

megmutatni akarják magukat a világnak. 

Van, ki levegőnek néz, de nem baj, 

megyek tovább, nem kell ünneplő zsivaj. 

Van, ki irigy. Másokra is, nem számít, 

a barátsága nem is kell, nem csábít. 

Elég nekem, ha azok, akik szeretnek, 

támogatnak, s kitartanak mellettem. 

Ha kevesen vannak is, éppen elegen, 

sok csata bukott már erős seregeken. 

Most még van ihlet, amiért hálás vagyok, 

de ha elfogy, akkor is az maradok, 

aki eddig is voltam, mély érzésű ember, 

ki mások okulására kitárulkozni mer. 

2021. 10. 17. 
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A sors tanítása 

Kérdeztem a sorsot, az élet mit tanított, 

hogy ilyen kemény leckéket adott. 

Azt mondta, hogy rá akart ébreszteni, 

magamat is meg kell tanulni szeretni. 

Tudni kell kijelölni a határaimat, 

s hogyan kell felismerni a barátaimat. 

Nem mindenki jóbarát, aki annak látszik, 

van, aki csak az érzéseiddel játszik. 

Azt is kérdeztem, társamnak, akit adott, 

abban a kapcsolatban vajon mit látott. 

Azt mondta, azt is meg kellett tanulni, 

hogyan kell egy másik embert elfogadni. 

S azt is, hogy a tisztelet nem megalázkodás, 

és tudjam, milyen, amikor az ember hálás. 

A törődésért, az odafigyelésért,  

és a mindennapi feltétlen szeretetért. 

De én már nem csak ezért vagyok hálás. 

Hálás vagyok a sorsnak is az életemért, 

és mert ki merem mondani, "Szükségem van rád!" 

Ilyen tanításoknak te is örülnél, ha megkaphatnád. 

2021. 10. 14. 
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Együtt 
 

Nem tudom, elhiszed-e már, 
az életünk együtt, jó most már. 

Mi együtt vagyunk erősek, 
és együtt vagyunk egészek. 

 
Azt gondolod, nehéz az élet, 

de sokszor magadnak nehezíted, 
aztán panaszkodsz, esz a méreg, 

pedig boldogan is élheted. 
 

Lassítani kell a napjaidat, 
elfogadni, mit az élet ad. 

Örülni annak, amit eddig adott, 
s túlzó vágyak nélkül várni a holnapot. 

 
De ezt mi már régen tudjuk, 

oly régóta, együtt megtanultuk. 
Ezért olyan jó most már nekünk, 

egymás nélkül nem élhetünk. 
 

2021. 10. 10. 
 

 

Születésnapra 

Kívánok Neked boldog életet, 

családod körében sok-sok szeretetet! 

Mindenből, mi fontos, éppen eleget, 

boldog születésnapot Neked! 

2021. 10. 11. 
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A lázadó 

Már gyerekkorában azt mondták, lázadó, 

olyan utakon járt, mi nehezen járható. 

Nem akart megfelelni a normáknak, 

így lett örök lázadója a világnak. 

Ám a felnőttkor más elvárásokat hozott, 

igyekezett jó lenni, mint az igazi nagyok. 

Színházat játszott, hogy minden szép és boldog, 

elfelejtette, az ő szíve csak szabadon dobog. 

Azt tanulta, a családok titkaikat őrzik, 

amit nem mondunk ki, az nem is létezik. 

Gondosan felépített szép álomvilág, 

Belül pedig mérhetetlen szomorúság. 

Fülében doboltak saját ítéletei, 

"rossz anya vagy, rossz háziasszony", 

azt gondolta, ezek mások gondolatai, 

a bűntudat mardosta, így teltek napjai. 

Aztán megtalálta végre a válaszokat, 

önmagának okozta a fájdalmakat. 

Kisimultak a bensőjében dúló viharok, 

azon kapta magát, hogy boldogan mosolyog. 

2021. 10. 07. 

Lelked csendje 
 

Bármit teszel, tedd azt szeretettel, 
éld meg hálával és köszönettel. 

Ha munkád van, örömöd leld benne, 
jutalmad a szíved s lelked csendje. 

 
2021.05.23. 
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Elfáradtál 

Simogató tenyered a hátamon, 

halkuló lélegzeted a vállamon. 

Elfáradtál, elnyomott az álom, 

Én meg csendben az álommanót várom. 

Álmodhatnék kettőnknek hosszú életet, 

folytatva a mostani boldog történetet. 

De hisz ezt nem kell álmodni, épp most éljük, 

éppen úgy, ahogyan ketten elterveztük. 

Mindenki azt hiszi, a boldogság egy titok, 

és nem is tudják ezt, csak az igazi nagyok. 

El kell fogadni egymást feltételek nélkül, 

az összetartozás ettől egyre mélyül. 

Egymás iránti szeretet, tisztelet, 

s megtalálod párodban a kincsedet. 

Ha az aggódást, szorongást is félre teszed, 

ezzel sem kell többé semmit tenned, 

s élhetjük boldogan az életet. 

2021. 10. 03. 

 

A varázslat a tiéd 

Lehet most nem úgy mennek dolgaid, ahogy álmodtad, 

s mindent megpróbáltál, magadat feláldoztad, 

tudnod kell, tiéd minden varázslat, 

gondjaid eddig is megoldottad. 

2021. 11. 01. 
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Elfutni 

 

Mint hajnali harmatcseppek a pókhálón 

sorakoznak gondolataim vádlón. 

több bűntudatot már nem bírok el, 

megbocsátónak kell lennem a lelkemmel. 

Könnyeimet ne bántsd, ők lelkem virágai, 

gyenge vagyok, nem tudok rájuk vigyázni. 

Öregedő testben még öregebb lélek, 

nem tudom, milyen az, hogyha félek. 

Egyszer messze akartam futni, 

a könyörtelen világból ki. 

Csak csendet akartam, sok-sok csendet, 

ne halljam tovább sikoltozni a szívemet. 

De lehetetlen volt ezt megtenni, 

tudtam, valami szörnyű fog történni. 

Azóta is irigylem azokat, 

akik világgá menni tudnak. 

2021. 10. 01. 

Gyermek születésre 
Egy gyermek születését angyalok kísérik, 

pici kezét, lábát féltőn őrizgetik. 
Angyalok mosolyát kapja ajándékba, 

fényt hozzon majd a családjába. 
Szeretettel vigyázzuk az egész életét, 
kísérje jóság és szerencse pici lényét. 

Őrangyalai legyenek vele mindig, 
legyen boldog, hosszú életében végig. 

 
2021.10.06. 
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Elveszve 

Kicsit most el vagyok veszve, 

hogyan tovább, folyton ezt kérdezve 

vajon mi lesz a következő lépés, 

mit jelent a sok ellentétes érzés. 

Van-e elegendő élettapasztalat, 

kellő tudás és bölcs jóindulat, 

hogy az olvasókat félre ne vezesse 

a sok leírt "okosság" s érzelmek tengere. 

Vajon tudok-e "meghalni" minden nap, 

mikor eljön a nap végén az alkonyat. 

S tudok-e újjászületni minden nap, 

mikor hajnalban születik a holnap. 

Képes vagyok-e láttatni a fájdalmat, 

mit minden élőlény magában hordhat. 

S ha mindezekre nem vagyok képes, 

lehetek-e költő, ki írásra érdemes. 

2021. 09. 26. 

 

 Ki vagyok én?  

Ki vagyok én, kérdezem tükörbe nézve, 

és talán az őszinte választól félve. 

Egy arc, ahogy visszanéz kíváncsian, 

ki megfelelni vágyik minduntalan. 

Egy fénytelen tekintet, megfáradtan, 

veséig hatoló, de ártalmatlan.  

2021. 09. 10. 
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Megbocsátás 

Volt egy álmom egy szép gyermekkorról 
de a sors nem tudott az álmomról. 
A tündérálmok már csak ilyenek, 

elsiratásra ítéltetnek. 

S ha már e szép álmot elsirattam, 
magamnak s másoknak megbocsátottam. 

Elfogadtam a gyermekkort szépnek, 
hiszen nem is születtem tündérnek. 

Később álmodtam királyi palotát, 
hol király s királyné éli világát. 

Ám nekem s a királynak nem volt vagyona, 
így összeomlott az álompalota. 

Meggyászoltam a sosem volt palotát, 
király s királyné kapott megbocsátást. 

Nem is kellett már a csodás palota, 
minek, ha van az embernek takaros otthona. 

Akartam két diplomás, négy nyelvű gyermeket, 
de a gyermekem azt mondta, az meg minek? 

Ő nem akart pozíciót, csak boldogságot, 
Elsirattam, elengedtem hát ezt az álmot. 

Megbocsátásra csak én magam szorultam, 
vágyaimmal a saját lelkem romboltam. 

Lelkiismeretemet végül megnyugtattam, 
s magamnak meg is bocsátottam. 

Ha jó életet akarunk magunknak, 
adjunk teret a megbocsátásnak. 

Saját lelki békénk múlik rajta, 
és nem csak arra hat, aki kapja. 

2021. 09. 22. 
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A tanyán 
 

Gyermekkori emlékeimben látom, 
Néha egy megfoghatatlan álom. 

Gondolatfoszlányok, felsejlő képek, 
rogyadozó, kopott, szürke sírkövek. 

 
A süppedő temetőkert ibolyái, 
a csipkebokor pirosló bogyói. 

Kár, hogy nem tudom lefesteni, 
az életet, elmúlást éreztetni. 

 
Temetőtől nem messze az iskola, 

Hazafelé menet a kis kápolna. 
Vasárnaponként alig vártuk, 

hogy hazamehessünk,  
ez volt minden vágyunk. 

 
A nyári konyha előtt eperágyás, 

doromboló cica, aki nagyon hálás. 
Kicsi kert koszorú virágok ölelésében, 

rózsabokrok a reggeli napfényben. 
 

Az istállóból repkedő fecskék, 
halk beszélgetéssel telt esték. 

Cserebogarak szédült repkedése, 
befőttesüvegbe szedve, tyúkok örömére. 

 
Az ott lakó emberek életüket élik, 

nekem ezek a képek a múltat jelentik. 
Az emlékeimben élő tanya nincs már, 

áldozat lett a múlt század oltárán. 
 

2021.09.18. 
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Apám szeretete 
 

Nem tudta elmondani lelke fájdalmát, 
mindazt, mi olyan mélyen bánthat egy apát. 
Mélybarna szemében láttam a szeretetét, 

csillogása fejezte ki annak mélységét. 
 

Szeretnélek megölelni drága jó apám, 
jó lenne, ha itt lehetnél most már. 

Mi nem voltunk egy ölelkezős család, 
nem tudtuk okosan szeretni egymást. 

 
Akkoriban még ez volt a módi, 

senki sem igyekezett érzéseit kifejezni. 
Mi gyerekek így tanultuk meg, 

hogy ez az igazi szeretet. 
 

Ő mindig a tetteivel éreztette, 
milyen mély az ő apai szeretete. 

Családjáról igyekezett gondoskodni, 
három gyermeke életét könnyíteni. 

 
Olyan jó lenne most megölelni, 
de ezt már nem lehet megtenni. 

Talán ő is ezt szeretné a másik világból, 
Ölelő karjait nyújtja a távolból. 

 
2021. 09. 15. 
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Az erdő ősszel 
 

Rozsdás a tölgyfa, sárgulnak a nyárlevelek, 
az erdő fái között csendben lépegetek. 
Két eperfa éppen álomra hajtja fejét, 
lerakják lombjaik szivárvány színét. 

 
Pici szürke sikló, kígyót játszik éppen, 

apró gyíkok sütkéreznek a kora őszi fényben. 
Tüskés süni épp átgyalogol az úton, 

téli szállást keres, legyen neki otthon. 
 

A kora reggeli köd titkokat rejteget, 
az ősz lábad elé terít egy barna szőnyeget. 

Azon át lépdelhetsz titkos szentélyébe, 
csak alázattal jöhetsz hozzá vendégségbe. 

 
A kőrisfa piros levelekkel festeget, 

koronáján lazán megtart egy felleget. 
A tisztáson kis tavacska tükröt tart, 

várja már a lassan feltörekvő zivatart. 
 

Begubóznak szépen a pókok, rovarok, 
nem adnak védelmet a fák, ha kopaszok. 

Kérgük alatt húzódnak meg a bogarak, 
a hideg elől, s ne találják meg a madarak. 

 
Mindenki készülődik a téli álomra, 
lehajtom fejem én is a párnámra. 

A bölcs természettől van még mit tanulni, 
hogy a pihenésre időt kell fordítani. 

 
2021.09.09. 
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Lehetnék 

Ha lehetnék én a fény, 

a világot körbe ölelném. 

Lehetnék akár holdsugár, 

ki az égboltra visszajár. 

Vagy lehetnék zord zivatar, 

ki erejével bárkit felkavar. 

De nekem nem ez jutott,  

én "csak" ember vagyok. 

Ki magában hordja a fényt, 

hogy ne győzhessen a sötét. 

Legyen a Földön békesség, 

Őrizzük a világ szeretetét. 

Magamban hordom a zivatart is, 

a világot felforgatni mégis, 

ha nem bírod már viselni a békét, 

s háborog a benned élő sötétség. 

Az ember nem csupán fény, 

bármennyire is szeretném. 

Nehéz harmóniát teremteni, 

az ellentéteket összebékíteni. 

Kinek a sötétség az otthona, 

balga szívét tépázza a sorsa. 

Neki csak félelmet hoz a fény, 

rettegéssel tölti el az élmény. 

2021. 09. 05. 
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Ősz 
 

Életünkbe újra beosont a borongós ősz, 

a nyári melegért már hiába is gyötrődsz. 

Eddig azt nem szeretted, a bősz napsütést, 

előle menekülni éreztél késztetést. 

Szenveded a meleget, szenveded a hűvöset, 

akkor mégis milyen időjárás jó neked? 

Nézd a fecskét, nem búsul a sorsa miatt, 

költöznie kell, a villanydróton talál vigaszt. 

Vagy a gólyák, akik már elmentek tőlünk messze, 

Otthonukat hagyva, egy másik, távoli fészekbe. 

Nem gondolnak terhelt múlttal, bizonytalan jövővel, 

kihasználva az áramlatokat, szárnyalnak a széllel. 

Nem számolnak idegeskedéssel, szorongással, 

csak elfogadják a jelent, akár lemondással. 

A felnövekvő nemzedék érdekében, 

az időjárás, s az ösztönök ellenében. 

Az ősz sokaknak a "nemszeretem" évszak, 

talán esőből áll minden egyes őszi nap. 

Jönnek a borongós nappalok, csípős hajnalok, 

legjobb, ha egy sötét sarokban hervadok. 

Megszoktuk már gyermekként, hogy nem örülünk neki, 

az őszi hónapok a kötelesség kezdetei. 

Nem szerettük, mégis jóleső izgalommal vártuk, 

barátnőkkel, barátokkal újra találkoztunk. 
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Szeresd hát az őszt azért, ami jó benne, 

azt, mi számodra kellemetlen, kicsit felejtve. 

Gyönyörködj színeiben, gyümölcsös illataiban, 

Élvezd az őszi napsütést, bágyadt villanásaiban. 

 

2021. 08. 31. 

 

 Semmim sincs 

 
Becsukom a szemem és álmodom, 

mi marad belőlem a világon. 
Ami biztos, egy okos gyermek, 

kit sejtjeimből átörökítek. 
 

Biztosan maradnak a lábnyomaim, 
nem lényeges, de ökológiai. 

Itt maradnak a verseim is neked, 
értékük csekély, de táplálják a lelked. 

 
Mint kérdőjelek, szekrényben ruháim, 

a levegőben félig elmondott imáim. 
Fotók, képeslapok, anyák napi rajzok, 

lelkemből könnyeket fakasztó dallamok. 
 

Mondanám, hogy semmim sincsen, 
mit itt hagyhatok szépen csendben, 

de lásd, máris felsorolás lett, 
nem kevés, az emlékeim helyett. 

 
2021. 08. 29. 
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Hibáztál 

Ne légy szomorú, ha úgy érzed, hibáztál, 

nem csinálod tovább, inkább már kiszállnál. 

A problémákat felejtsd el, tekintsd feladatnak. 

Hiszen az élet csupa rejtély és tapasztalat. 

 

2021. 06. 20. 

Csillagokba írva 
 

Eddigi életemben sok élményt gyűjtöttem, 
azon gondolkodtam, őket hová tegyem. 

További életemben is számtalan jót remélek, 
így érzem majd magam igazán egésznek. 

 
Mindaz, mi fontos volt, csillagokba írtam, 

el ne vesszen, az univerzumra bíztam. 
Ha majd már nem leszek, bárki megtalálja, 

ha eddig nem tette, majd szívébe zárja. 
 

Azok, akik nyomot hagytak bennem, 
ott vannak, ott lesznek, fenn a fellegekben. 
itt a Földön számtalan jó emberre leltem, 

tőlük milliónyi szép percet nyertem. 
 

Biztosan rosszat is, de azt már feledtem, 
csillagok közé csak a szépeket küldtem. 
Ha felnézel az égre, mindet megtalálod, 
a szép perceken kívül még az igazságot, 

de amit mégsem találsz, azt szívemben látod. 
 

2021-08-27 
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Néha…. 

Néha szeretnék mindenkitől elbújni, 

saját magam s a világ elől elfutni. 

Néha jó lenne semmivel sem törődni, 

összehúzni magam, legyek egészen parányi. 

Bekuckózni egy félreeső sarokba, 

azért, aki nagyon keres, megtalálna. 

Olvasni naphosszat a kedvenc meséim, 

ezzel telnének a legszebb estéim. 

Néha kideríteném az élet titkait, 

hogyan élheti meg az ember az álmait. 

Szívesen kergetnék beteljesült vágyakat, 

hogyan szárnyalhatnék át végtelen tájakat. 

Száguldozni lenne jó határtalan utakon, 

vállalt utamat elszántan kutatom. 

Ha néha nehéz volt is, önként vállaltam, 

úgy érzem, nem hiába fáradtam. 

Sokszor azt gondolom, bárcsak elbújhatnék, 

közben pedig tudom, ezt mégsem szeretném. 

Inkább szembenézek minden feladattal, 

nem gondolok már a múltra indulattal. 

2021. 08. 25. 
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Az új kenyér ünnepe 

Tudod-e milyen lehet gyermekként éhezni? 

A mindennapi kenyérnek őszintén örülni? 

El tudod-e képzelni azt a helyzetet, 

hogy a gyermeked valamikor is éhezhet? 

Ünnepelhetjük-e az új kenyér ünnepét, 

nyugodt, tiszta szívvel, a gyermeki könnyekért, 

nem törődve azzal, van-e ünnepi kenyér 

a nélkülöző asztalokon, s gyermeki remény. 

Remény, hogy holnap is lesz az asztalon étel, 

és békesség, esetleg némi szeretettel. 

Mert csodák ugyan vannak, ebben biztos vagyok, 

de elegendő-e a csoda, hogy szűnjenek a bajok. 

A csodán felül szükség lesz még akaratra, 

hogy felnőve emelkedjenek magasabbra. 

Erő és kitartás, és akkor majd talán 

a következő nemzedék nem így nő fel már. 

Az ünnepet viszont nem lehet elvitatni, 

mit nem oldhatunk meg, nem kell azért büntetni. 

Ha mindenki megteszi, ami tőle telik, 

a probléma egyszer majd megoldódik. 

2021. 08. 20. 
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Megállít az élet 

A költő vajon miért ír verset? 

Talán önmagának. Az is lehet. 

Kell-e, hogy közönségének tetsszen, 

vagy csak olvasgatja magának csendben. 

Ha nincs közönség, többé nem is ír már, 

Minek, hisz a színház holnaptól bezár. 

Kinek, ha senkit nem érdekel, mi fáj, 

vagy ami boldogság s öröm megtalál. 

Senki nem ér rá holmi vers szépségre, 

nincsenek percek sem, kis pihenésre, 

olvasásra, lélek simogatásra, 

nincs idő, ez senkinek sem jár ma. 

Az idő vágtat akkor is, ha nem hagyod 

lelkednek a pihenést, s majd meglátod, 

egyszer csak elfogy időd is, levegőd is, 

ha csak rohanásra használod, akkor is. 

Rohanj csak, akár vesztedbe is, 

ha nem állsz meg, megállít az élet úgyis. 

Ha magadtól nem teszed, akár betegséggel, 

s várakozhatsz akkor fájó érzésekkel. 

Az élet megköveteli, ami neki jár, 

nincs nála furfangosabb, kegyetlenebb tanár. 

Ha nem adod magadtól, jövődből elveszi, 

pihenj kicsit, próbáld az életed élvezni. 

2021. 08. 18. 
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A kis kápolna  

Suttogó várakozás, halvány tömjén illat, 

oltáron megbúvó, ünnepélyes áhítat. 

Gyermekkoromból felsejlő kicsiny kápolna, 

szinte szemem előtt a kis Jézus jászolba.  

Hófehér virágok illatukat szórják, 

rózsafüzérek szemei imáinkat számolják. 

Elvarázsol ma is a megszentelt hangulat, 

az oltár előtt lebegő áldott kábulat. 

Oltár melletti padokon suttogó kislányok, 

ártatlanok, akár ma született bárányok. 

Rosszalló fejcsóválással az idősebbek 

hátsó padsorokban kifogyhatatlan énekelnek.  

Azt a hangulatot vissza nem kaphatom, 

bűneimet nem sikerül már meggyónnom. 

Bűntudatot ezért én mégsem érzek, 

az én Istenemtől többé már nem félek.  

2021. 08. 16. 

Türelem 

Légy mindig türelmes, nem olyan nehéz ez, 
ennek kulcsa a hit és elfogadás lesz. 

Hidd el, mint eddig mindig, meg tudod oldani, 
S fogadd el, hogy nem tudsz hegyeket elhordani. 

 
2021.06.16. 
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Álom 

Zárd be szemeimet, ringass álomba, 

hadd merüljek el a sötét világba. 

Álomképekkel hadd érkezzen csoda, 

képzeletet felülmúló tündérpalota. 

Dúdolj nekem gyönyörű álom dalokat, 

bódító, elringató altatókat. 

Víziót akarok, nem a valóságot, 

csillogó díszeket, fényűző délibábot. 

Ha nem jön álom fáradt szemeimre, 

a valóságtól ki véd meg estére? 

Ki fogja majd a kezem, ha félek, 

s rémálmaimból kiutat nem remélek? 

Ha fogod a kezem, mögém bújsz csendesen, 

megérint, közel jön hozzánk a végtelen. 

Rémálmaim elszállnak, mint a pihék, 

álomtalan is álomban lehetnék. 

2021. 08. 07. 

 

 

Csak egy gondolat 

Tudom, önfejű vagyok és kiszámíthatatlan, 

de a végsőkig kitartó és kemény a harcban. 

Ám még mindig én választom meg a harcaimat, 

nem pazarlom méltatlanra az energiámat. 

2021.05.18. 
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Küldetés 

Mi a küldetésed? Talán az, hogy élj! 

Csak ilyen egyszerűen, ne keresgélj! 

Nem kell kacifántos dolgokra gondolni, 

nincs semmilyen küldetés, csak simán élni! 

Önmarcangolásod semmire sem vezet, 

Kaptál feladatot, nem elég az neked? 

Ha nincsenek problémák, keresed váltig, 

belső hangnak nevezed, de ez csak a hisztid. 

Fogadd mindazt, mit a gondviselés ad, 

Nem bonyolult, még utat is mutat. 

Nem kell megváltani a világot, 

Élvezd léted perceit, mint ajándékot. 

"Nehéz" életed másoknak megváltás lenne, 

ne panaszkodj hát, teremts békét a szívedbe'. 

Légy hálás életed minden órájáért, 

mondj köszönetet minden pillanatért. 

2021. 08. 06. 

 

Sírj csak… 
 

Sírj csak, ne szégyelld könnyeid, 
Áradjanak szabadon érzéseid! 

A lélek tisztulása a sírás, 
felszabadító érzelmi áradás. 

 
2021.06.11. 
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Hazajönni 

Szeretek hazajönni hozzád, 

a nyugalom szigete vagy nekem, 

olyan ez, akár a honvágy, 

ha távol vagyok, nem is létezem. 

Reggelenként azért kelek korán, 

hogy ne mehess el búcsúzás nélkül. 

Így biztosabb lesz majd délután, 

hogy hazaérsz munka után végül. 

Mert a jó érzései a reggelnek 

mindig hazavezetnek hamar. 

Lépteid majd sietősre veszed, 

mint aki szárnyalni akar. 

Én is sietek majd haza, 

a nap küzdelme megérte, 

hogy végül csituljon a hajsza, 

s nyugalmat kapok cserébe. 

2021. 08. 05. 

 

Homokszemek 
 

Perceink peregnek, mint a homokszemek, 
Egyre fogy az idő, amíg szerethetlek. 
Álmaink, vágyaink már teljesíthetőek, 

Nem feleselünk már a száguldó időnek. 
 

2021.06.10. 
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Jónak lenni 
Vajon az életet a Földön miért adják? 

Ki kell érdemelni, vagy csak úgy osztogatják? 
Ki vagyok én, hogy egy életet kaptam ingyen, 
semmit érte nem tettem, csak ide születtem. 

 
Ha nem érdemlem, visszaveszik tőlem? 

a gondviselés haragjától kell-e majd félnem? 
Ha igyekszek jó lenni, az elegendő-e, 

és mi történik, ha nem vagyok képes többre? 
 

Kérdéseimre választ sorra nem kapok, 
ha nem tudok jobbá válni, mi végre vagyok. 

Van-e haszna, hogy én itt létezem, 
a kérdések tengerében már elvesztem. 

 
Ha jót akarok is, rossz irányba megy el, 

hogy tegyek ezután bármit is jó kedvvel. 
Érzéseim lassan bizonyossá válnak, 

nem tudok jó lenni, megfelelni a világnak. 
 

Új leckéket kérek az enyémek helyett, 
add Uram másnak, nekem ezek nehezek. 
Nem tudom mit tegyek, tudásom kevés, 

ha túlzás is e kérés, haragos ne légy. 
 

Tudom, gyáva vagyok, az én feladataim 
nagyon súlytalanok, mégis mások a vágyaim. 

én is, mint annyian, a könnyebb végét fognám, 
kis erőfeszítéssel eredményeit várnám. 

 
Mások ettől nehezebbeket kapnak, 

mégis megoldják, pedig nem is csalnak. 
Sírás-rívás helyett én is megpróbálom, 

összekapom magam, s talán lesz bátorságom. 
2021. 07. 26. 
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Elfárad a nyár 

Nemsokára elfárad a nyár, 

búcsút int, s hamar tovaszáll. 

Két hét, vagy egy hónap talán, 

s az ősz halkan kopogtat már. 

De addig még itt lesz velünk, 

aztán nyárból az őszbe megyünk. 

Kitikkadva, bágyadtan búcsút int, 

elcsigázott, erőtlen lesz megint. 

Most fáradhatatlan ontja melegét, 

megvárja, míg megszokjuk hevét. 

aztán majd hirtelen elviszi, 

hiányozzon nekünk, azért teszi. 

A fák lombjai még zöldellnek, 

a fű, s a vadvirágok már kiégtek. 

Kíméletlen volt velük a forróság, 

ilyen melegben kint lenni bátorság. 

Bőröd égeti a nap, a levegő nehéz, 

vihar közeleg, a felhőkön át benéz. 

Villám szaggatja az égbolt szövetét, 

meg-megrángatja lobogó köpenyét. 

Rohan az idő, évszakról évszakra, 

az évek, hónapok, hetek, napról napra. 

Megpróbáljuk még lassítani, utolérni, 

álmainkban talán sikerül megállásra bírni. 

2021. 07. 30. 
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Elviszem 
Ha elmegyek, elviszem a félelmeidet, 

hogy ne kelljen többé aggódni értem. 

Ha elmegyek, elviszem az okozott sebeket, 

ne okozzon több sérülést a lelkem. 

Elviszem a figyelmetlenségemet, 

mikor máson járt az eszem éppen, 

pedig kellett volna érezned a hitet, 

ezt nem hagyom itt semmiképpen. 

Magammal viszem minden haragomat, 

nem hagyom itt neked a csúnya arcomat. 

Elviszem azt is, mivel bánatot okoztam, 

mikor durcás voltam és háborogtam. 

Itt hagyom neked meghitt perceinket, 

hogy vigasztaljanak, mikor szomorú vagy. 

Itt hagyom az örömkönnyeinket, 

hogy boldog pillanatokat okozzanak. 

Rád hagyom a sok-sok nevetést is, 

mit egymásnak nap mint nap okoztunk, 

hogy szívedből tudj nevetni később is, 

ha eszedbe jut, hogy vidámak voltunk. 

Neked hagyom az élményt, mikor esténként 

kezem kezedben hangtalan pihent, 

hogy legalább megmaradjon az emlék, 

s az érintésekből ne vigyek mindent. 

De ugye nem kell még sehová mennünk? 

Van még idő, nem kell még ezen tépelődnünk. 

Nincs még késő, ugye az idő végtelen? 

az ember ezt felfogni képtelen. 

2021. 07. 27. 
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Szebbé tenni a világot 

Hatalmas dolog már az is, hogy élsz, 

ahogyan nap, mint nap lelkesen túlélsz. 

Nélküled kevesebb lenne a világ, 

egyedi vagy, igazi ritkaság. 

A világ gyönyörű, s hogyan lehet szebb? 

Csakis úgy, ha te is szebbé teszed. 

Amilyenné válsz, s a belső világod, 

azt adod tovább, csak erre kell vigyáznod. 

Mint gyémánt, ragyogsz, mikor szeretetet adsz, 

mindent, mit megosztottál, visszakapsz. 

Így lenne tőled még szebb a világunk, 

gyermekeinknek szebb világ maradna utánunk. 

Légy hálás mindenért, amit elértél, 

vedd számításba mindazt, minek örültél. 

Ha összeírod, magad is elcsodálkozol, 

mennyi mindenért hálával tartozol. 

Örülj minden apró sikerednek, 

ne törődj vele, ha mások kinevetnek. 

Dolgozz csak meg az álmaidért, 

ne várj a megmentőre semmiképp. 

2021. 07. 15. 
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A királylány meséje 
 

Egyszer volt egy királylány, 
álmodott szép nyáréjszakán, 

hogy minden olyan meseszép, 
tündöklő, akár egy tájkép. 

 
De az élet nem ezt akarta, 

volt neki kiszabott feladata. 
Mit életében meg kell tanulnia, 

anélkül nem mehet haza. 
 

A meséből folyton kihagyta, 
hogy a gonosz nem javul meg miatta. 

Bármennyire is úgy gondolta, 
majd a világot ő megváltja. 

 
Végül eltévedt ő maga is, 

az utat nem vette észre, hogy hamis. 
Az az ösvény, amit sokáig követett, 

nem is az ő útja lehetett. 
 

Volt, amikor úgy érezte, 
ő bizony nem ezt a mesét kérte. 

Sírva kért most már másikat, 
vívott érte kemény harcokat. 

 
De a meséket nem adják könnyen, 
magadnak kell új mesét álmodni, 

hiába érzed magad most már szörnyen, 
nem lehet csak úgy elfutni. 

 
Végig gondolta tehát jó alaposan, 

hogy megírja a meséjét bizonyosan, 
ami sokkal szebb és jobb lett, 

minden sora, mint a tükör, fénylett. 
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Most már hálás a tanításokért, 

a megszenvedett leckékért, 
hiszen ő maga is sokkal jobb lett, 

szereti már a sebeit is, miket szerzett. 
2021. 07. 22. 

 

Szebbé tenni a világot 

Hatalmas dolog már az is, hogy élsz, 

ahogyan nap, mint nap lelkesen túlélsz. 

Nélküled kevesebb lenne a világ, 

egyedi vagy, igazi ritkaság. 

A világ gyönyörű, s hogyan lehet szebb? 

Csakis úgy, ha te is szebbé teszed. 

Amilyenné válsz, s a belső világod, 

azt adod tovább, csak erre kell vigyáznod. 

Mint gyémánt, ragyogsz, mikor szeretetet adsz, 

mindent, mit megosztottál, visszakapsz. 

Így lenne tőled még szebb a világunk, 

gyermekeinknek szebb világ maradna utánunk. 

Légy hálás mindenért, amit elértél, 

vedd számításba mindazt, minek örültél. 

Ha összeírod, magad is elcsodálkozol, 

mennyi mindenért hálával tartozol. 

Örülj minden apró sikerednek, 

ne törődj vele, ha mások kinevetnek. 

Dolgozz csak meg az álmaidért, 

ne várj a megmentőre semmiképp. 

2021. 07.15. 
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Hitem 

Hiszem, hogy az élet szeretete életben tart, 

és hogy együtt ki lehet bírni a zivatart. 

Hiszem, hogy az utam, mit kaptam, az enyém, 

s ha nem az lenne, amikor kell, megérteném. 

Hiszem, hogy akadályokra szükség van az úton, 

hogy a leckét megtanuljam, akár ilyen áron. 

Hiszem, hogy azért születtem e világra, 

mert itt a helyem, ide hívott az élet varázsa. 

Hiszek a szeretet mindent elsöprő erejében, 

s hogy én is ott vagyok Isten tenyerében. 

Hiszek a szivárványban, a naplementében, 

mert ez az élmény hatalmas az életünkben. 

Hiszek a csend mélységeiben, az ölelésben, 

ezektől lettem újra önmagam egészen. 

Hiszek a szívemet megnyitó, elfúló zokogásban, 

a beszélgetéssel eltöltött hajnal varázsában. 

 

Hiszek az élet szentségében, a boldogságban, 

a megszelídítés felelősségében, a barátságban. 
Hiszek a tavaszban, télben, évszakok mélységében, 

kell, hogy ezeket újra és újra megéljem. 

Hiszem, hogy akit társamul rendelt az élet, 

Velem marad, hogy együtt éljünk meg minden szépet. 

És hiszem, hogy hitem megmarad, mint eddig is, 

bármi történt, vagy történhet akár a jövőben is. 

2021. 07. 14. 
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Ne irigyelj 
 

Ne irigyelj, nem ismered az utamat, 
senkihez ne hasonlítsd magadat. 

Megteheted, ha te is bejárod 
azt az utat, és szíved kitárod. 

 
Vállalod, hogy sebezhető légy, 

belátod a változtatás szükségét. 
Elfogadod, hogy fájhat a fejlődés, 
tárt karokkal várod a gyötrődést. 

 
Könnyűnek tűnik ücsörögni a rosszban, 

mert ha nem sikerül, nem leszel gondban. 
Ám ha nem kezded el, esélyed sincs, 
jól van, nem bánom, te csak legyints! 

 
Én azt mondom, megérte a szenvedés, 

nincs már bennem semmi kétkedés. 
Ha újra kellene kezdeni, megtenném, 

a gyógyulás lépéseit újra átélném. 
 

A változtatás joga mindenkit megillet, 
csak te vagy egyedül, ki rajtad segíthet. 
Ehhez be kell látnod, hogy elrontottad, 

önmagadat balgán megtagadtad. 
 

Soha nincs későn, bármikor eldöntheted, 
és tovább nem lesznek kérdőjelek. 

"Feláll, koronát igazít, s megy tovább!" 
Te sem vagy másoktól gyávább. 

 
2021. 07. 12. 
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Érzések 
 

Szemembe nézel, mélységeket látsz, 
Arcomon már barázdál a sok-sok ránc. 

Szívembe nézel, érzéseket rejt, 
ki szívembe lát, szeretetet sejt. 

 
Kezem kezedben éppen elfér, 

véget nem érő bársonyos élmény. 
Beteljesült érzékek, remények, 

túlcsorduló boldog emlékek. 
 

Karjaidban is éppen elférek, 
mikor hozzád bújok, ha azt kéred. 

Bőröd összesimul bőrömmel, 
halkan beszélgetünk testünkkel. 

 
Csendben sóhajt a rohanó idő, 

minden érzésünkön lassan túlnő. 
Kedvünkért megáll egy-egy pillanatra, 

elrabolt perceinket visszaadja. 
 

2021. 07. 07. 
 

Egy villanás 
 

Kerestem sokáig, mi az élet értelme, 
már tudom, a pillanatot élni kellene. 

De ha csak egy villanás lenne az életem, 
nekem akkor is megérte a küzdelem. 

 
2021.06.03. 
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Mindenkinek megfelelni 

Úgy érzem, nem illek e világba, 

megfelelni akarok, de hiába. 

Sodródok az árral tehetetlen, 

mindenkinek kedvére lenni lehetetlen. 

Szél zúg, vihar tombol mellettem, 

nem tépi belsőm a félelem. 

Lázadok, ellenállok mindenkinek, 

követelőző árnyak kísértenek. 

Értetlenség kísér utamon, 

nem tudok változtatni magamon. 

sötét gondolataim ne ijesszenek, 

csak csapongnak, mint szélben a homokszemek. 

A szabályokat folyton megszegem, 

ne ítélj meggondolatlanul felettem. 

Semmi vagyok a végtelenben, 

magamat egyszer talán meglelem. 

2021. 07. 02. 

 

Magány 

A magány ijesztő hely, üvölt a csend, 

Sötét árnyékok lebbennek odabent. 

Nem érint kezed simogató melege, 

Elsodor a gondolataim ereje. 

2021.05.15. 
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Érdemes-e 
Egyszer majd hirtelen eltűnök, 

s akkor tovább már nem tűnődök, 

hogy érdemes-e, megérdemlem-e, 

az életemet elejétől kezdve. 

Nem váltottam meg a világot, 

nem szereztem sok-sok barátot. 

Érdemes volt-e ezért születni, 

bűneimet újra magamra venni. 

Marad-e utánam bármi értelmes, 

vagy csak mindaz, ami küzdelmes, 

és felesleges szélmalomharc, 

egész életem talán csak kudarc. 

Hogy a leckékből mit tanultam, 

kiderül, ha mindazt feladtam, 

amihez olyan görcsösen ragaszkodtam, 

és azt is, amire annyira vágytam. 

Túlzó vágyaim, álmaim elérem-e, 

már nem számít, az idő elfeledtette. 

Szomorkás beletörődéssel fogadom el, 

hogy az idő mindenemet így veszi el. 

Amit meghagy, az talán az élet lényege, 

rövid létezésünk legszebb ékszere. 

Elfogadom mindazt minek lennie kell, 

a gondviselés mit ad vagy elvennie kell. 

Mert ha elveszi, annak is oka van, 
tanít, megóv, vigyáz rád harcaidban. 

Felemel, ha az utadon elbuknál, 
melletted marad, ha elindultál. 

2021. 06. 27. 
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Csodák márpedig vannak 

 

Facebookot olvastam kora reggel, 

mint ilyenkor mindig, emlékeket hozott fel. 

Hét évvel ezelőttről egy szép idézetet, 

mit kedves kolléganőm, Vica nekem feltett. 

Néhány rövid sor, emlékek áradata, 

életének utolsó, végzetes pillanata. 

Csaknem három évig küzdött a betegségével, 

viselte fájdalmait végtelen türelmével. 

Azt mondtuk, csodák márpedig vannak! 

Kiknek maradni kell, azok itt maradnak. 

Aztán a csoda - úgy hittük - nem működött. 

Az ő életén senki sem őrködött. 

Minden hit és csodavárás ellenére 

Vica elment, ismeretlen messzeségbe. 

Élt egy fél életet, távozott a végtelenbe, 

barátsága ajándékát hagyva emlékeinkbe. 

A csoda pedig ő maga volt, 

mint mi emberek mindannyian. 

Nem tudjuk, mikor kell mennünk, 

de a csodák itt vannak, bennünk. 

 

2021. 07. 01. 
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Varázslat 
 

Kerestem sokáig, vajon hol találom, 
a csodákat, mikre oly kevés a hatásom. 

Vannak-e egyáltalán, vagy csak képzelem? 
Segíthet-e ebben a józan értelem? 

 
Keresni sem kell, a mindennapok része, 
Csak észrevenni, mást tenni sem kéne. 

Csodával indul a napunk, mikor felkelünk, 
minden napot hálával kellene kezdenünk. 

 
Csoda az egész élet, az, ahogyan éled, 

Csoda a gondolat, ahogyan szárnyra kap. 
Varázslat, mit bárki könnyen megélhet, 
ha végre megérti, mindent magából ad. 

 
Az öröm, s minden érzésed belőled fakad, 

nem kell másoktól várnod, csak légy önmagad. 
Ne tedd függővé senkitől a boldogságod, 

az érzés egyedül is lehet a kiváltságod. 
 

2021. 06. 23. 

 

Jutalom 

Kitűzött céljaidat mikor eléred, 

visszanyered végre az önbecsülésed. 

S a jutalmad nem az lesz, amire vágytál, 

hanem az az ember, akivé közben váltál. 

2021. 05. 14. 
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Félelem 

Félelemdémonok bújnak meg benned, 

megerősödtek, mire észrevetted. 

Nehéz őket kicsalogatni a fénybe, 

folyton elbújnak, valahová mélyre. 

Gondolataidat rossz irányba viszik, 

"Rettegj, mi lesz holnap, így lesz már mindig?" 

Minden napra jut egy vírus, kórokozó, 

nem hívtad, mégis mindennapos látogató. 

Mit megváltoztatni nem tudsz, attól ne félj, 

félelmek helyett mindig jobbat remélj. 

Szabadítsd ki magad a rettegés láncaiból, 

lépj ki a körülötted lévő zűrzavarból. 

Az életet igyekezz a mában élni, 

hogy ne kelljen a jövőtől félni. 

A félelem démonjait üldözd el, 

készülj a holnapra nyugodt szívvel.  

2021. 06. 20. 

 

Keresem 

Néha téged, néha önmagamat keresem, 

a hozzád vezető utat folyton elfelejtem. 

Hogy megtaláljuk egymást lélektől lélekig, 

Nem is kell messze menni, csak a szívedig. 

2021.05.16. 
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Könnyekbe zárva 

Ha elmenni készülsz, nem fogom engedni, 

nem hagyom, szívemet hiányod megsebzi. 

Kezed nem engedem, szorítom erősen, 

Megőrizlek majd a szemeim tüzében. 

Könnyeimbe zárlak, hogy el ne mehess, 

Kiutat rabságodból már ne is keress. 

Ott leszel bezárva, csillogó gyöngyökben, 

nem szabadulhatsz már, ott maradsz, börtönben. 

Ha nem akarsz rab lenni, maradj itt velem, 

Nem viselem el, ha elengeded kezem. 

Nem szabadulhatsz már, tudom, nem is akarsz, 

önként leszel foglyom, hogyha velem maradsz. 

2021. 06. 19. 

 

Nézz önmagadba 

 

Ha a rossz okát kutatod, nézz önmagadba. 

Ne csak másokban keresd azt, ami csúnya. 

Lásd a szépet és a jót az emberekben, 

Így lesz körülötted mindenki szeretetben. 

2021.05.19. 
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Tükörkép 

Ne nézz tükörbe, a látvány félrevezet, 

nem látod a benned lévő értékeket. 

Gondolataid, érzelmeid elbújnak, 

a tükörben csak a ráncaid látszanak. 

A tükör azt mutatja, mi a pillanat, 

s ha elillan, kergetheted az árnyakat. 

Elfut, mint a varázsos esti alkonyat, 

mit a reggel születő fény visszahozhat. 

Lásd mindig azt, mennyire különleges vagy, 

Egyedi, utánozhatatlan és szabad. 

Lelked korlátok nélkül, messze szárnyalhat, 

a hamis tükörkép fogva nem tarthat. 

Ha hibák keresésére használod tükröd, 

a túlzó elme uralkodását tűröd. 

Mi lenne, ha megoldásokat keresnél, 

s régi, kötözködő éneden csak nevetnél? 

Ne mondj ítéletet a tükörképedre, 

helyette hallgass inkább megérzéseidre! 

Figyeld az intuícióid mit sugallnak, 

lelked biztató szavai simogatnak. 

2021. 06. 14. 
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Ha majd elmész 

 

Tudom, egyszer tényleg elmész majd,  

és soha többé nem térsz vissza. 

Mit tehetek én akkor, hogy halld, 

mikor a lelkem lelked hívja? 

Mit tehetek, hogy te is érezd, 

magányomban is veled vagyok? 

Hogyan tehetem ezt, ne kérdezd, 

mert nem tudom, ez egy nagy titok. 

Mert ha te elmész, veled megyek, 

akkor is, ha nem jössz már vissza. 

Tudom, vannak olyan helyek, 

hol nincs a visszaút nyitva. 

Lehet, hogy előbb én megyek el, 

De akkor visszajövök hozzád. 

Simogatlak, ha magad vagy éjjel, 

Elringatlak, s leszek a dajkád. 

 

2021. 06. 08. 

Ars Poetica 
 

Verseim legyenek tükrök, 
hol meglátod önmagad, 

lelkedben visszhangozzanak 
a soraimban leírt szavak. 

 
2021.05.23. 
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A lélek lakhelye 

Ugye törted a fejed már azon, 

Bennünk hol lakik a lélek vajon? 

A fejedben vagy a szívedben? 

Gondolkodóba ejt egészen. 

Ha bánatod van, hamar "lelkedre veszed", 

s boldogságod lélekörömnek nevezed. 

Mégsem tudjuk hol van helye, hol keressük, 

tanácstalanul költőinket idézzük. 

Mondjuk jó tanácsként: "Hallgass a szívedre!", 

akkor a lélek a szívben lakik, persze. 

Onnan indul örömünk, s minden bánatunk, 

és onnan a legőszintébb mosolyunk. 

2021-06-07 

 

 

Hitek és sorsok 

Ne veszítsd el a hited, csodák most is vannak, 

de néha utat kell adni életünkben a sorsnak. 

Hogy megpihenjen az, ki elfáradt és gyenge, 

mikor életfeladatát beteljesítette. 

2021.05.14. 
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Eltelt néhány év 

Már nem ismerném meg magamat sem. 

Azóta megkedveltem azt a nőt, 

Aki megszerette az életet, 

és körülötte minden élőt. 

Csak néhány év telt el azóta, 

mindenben, s mindenkiben csalódva, 

egy "Gyűlölöm magam!" kijelentéssel 

végleg leírta magát egy reggel. 

Az örvény csak húzta egyre lejjebb, 

érezte, a mocsár mindig mélyebb. 

Ha így folytatja, nem lesz már kiút, 

fogad az egész világ ellen bosszút. 

Tudat alatt mindig is érezte, 

s már önmaga előtt sem rejthette, 

magának okozta a szenvedést, 

a betegséget, kétségbeesést. 

Fel kell állnia, nincs számára haladék, 

pénzzel ki nem fizethető, nincs óvadék. 

Belátta, az övé minden felelősség, 

Csak ő tehet érte, ez nem lehet kétség. 

Elindult végre visszafelé az úton, 

mint egy pillanaton, ugrott át a múlton, 

feledve, mi addig megkeserítette, 

figyelmet fordítva most már az életre. 

Felszabadulva a búslakodás alól, 

tekintetét csodálkozva emelte fel, 

milyen szép a világ egy más nézőpontból, 

ha magad köré végre derűvel nézel. 

2021. 06. 06. 
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Vigyázó őrangyal 

Vigyáz rám egy angyal, mióta megszülettem, 

Féltő gondoskodással őrzi minden léptem. 

Volt, mikor elég sok munkát adtam neki, 

Alig győzte szegény a fejét kapkodni. 

Ha figyelmetlen voltam, s balesetek értek, 

azonnal ott termett, amit nem is értek. 

Hogyan is érhetett oda olyan gyorsan, 

szárnyakkal csapkodva nem fáradt el nyomban? 

Előfordult néha, hogy késve érkezett, 

de ez azért történt, mert tanulnom kellett. 

Türelmet, nyugalmat, jót és szeretetet, 

és hogy magamra is fordítsak figyelmet. 

Mikor betegségeket okoztam magamnak, 

nem hittem sokáig az őrangyalomnak, 

mikor engem figyelmeztetni akart, 

"Nem lesz ennek jó vége, szedd össze magad!" 

Aztán mivel nem hallgattam a jó szóra, 

kaptam egy rúgást is, jól irányozva. 

Végül elindított a helyes irányba, 

Így kerültem végre a gyógyulás útjára. 

Mivel jót s rosszat hozott a tapasztalat, 

engedelmesek lettünk a sok-sok év alatt. 

Én, hogy önfejűség helyett őrá hallgassak, 

Ő pedig, hogy rám hagyja, néha még lázadjak. 

 

2021. 05. 22. 
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Egy angyal elköltözött 

Egy angyal a Földről végleg elköltözött, 

Földi ruhája helyett szárnyakba öltözött. 

Halandó tennivalóit már elvégezte, 

Életfeladatát beteljesítette. 

Utoljára átölelte még szeretteit, 

Megsimogatta hű társát és gyermekeit. 

Az ő lelkének már mást rendelt az ég, 

Hátralévő útján segíti őt a mindenség. 

Szívemben szeretet, lelkemben nyugalom, 

Ne sírjatok, nem bánt már a fájdalom. 

Szerettem volna veletek élni még, 

De nem voltam más a Földön, csak vendég. 

Vigyázó lelkemmel minden nap itt leszek, 

Lépteitekre továbbra is figyelek. 

Féltő szeretetem érezni fogjátok, 

szüntelen figyelmem elér majd hozzátok. 

Mindig erős voltam, gyermekeim támasza, 

Nem akarok okot adni továbbra sem bánatra. 

Vigyázzatok egymásra, jók legyetek, 

Nem maradhatok már tovább veletek. 

2021-05-06. 
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Bűntudat 

Bűntudat el nem követett bűneidért, 
bűnhődés soha el nem sírt könnyeidért. 

Rád olvasott vétkek, tettek sokasága, 
szívedben megbánás, érzelmek hasadása. 

Léleksérülések értelem nélkül, 
Mély fájdalom, mely semmire sem enyhül. 

Megbánás, lelkifurdalás semmiért, 
Félelem az örökre elveszett lélekért. 

Ha elragad tőlem a dühös félelem, 
mert bármit teszek, akkor is vétkezem, 

nem tudlak meggyőzni, bárhogy igyekszem, 
nem segít rajtunk semmilyen védelem. 

2021.05.08. 

 

Csodákat kértem - Haiku 

Csodákat kértem 

Csodás életet kaptam 

Hálával élem 

2021. 12. 05. 
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Anyaság 
 

Milyen érzés az anyaság érzése? 

Semmihez sem hasonlítható szépsége. 

Hatalmas szeretet, hatalmas aggódás, 

Addig sosem tapasztalt érzelmi áradás. 

 

A testedben két szív együtt dobbanása, 

Testeden kívül saját tested folytatása. 

Igazi kaland, megismered önmagad, 

Szüleidtől kapott tudásod felszakad. 

Találkozás fájó gyengeségeiddel, 

Azonosulás méltó erényeiddel. 

Gondoskodás egy apró, szeretett lényről, 

Lemondás addigi gondtalan életedről. 

Adni úgy is, ha semmit nem kapsz vissza, 

befogadni és elfogadni napról napra. 

Nem csak ösztön és biológia ez, 

Szerintem inkább feltétlen szeretet. 

Megtalálod saját gyermeki létedet, 

Örömmel s kétellyel tölti fel lényedet. 

Lemondás és fájdalom, végtelen boldogság, 

Pénzben nem mérhető érzelmi gazdagság. 

Különleges kötelék és kapcsolódás, 

Végtelennek tűnő, boldog találkozás. 

Elképzelni sem tudnám az életem nélküle, 

A legszebb érzések így érkeznek a szívedbe. 

És mi változott, mióta felnőtt lett? 

A szeretet s aggódás érzése mellett, 

A bizalom, a büszkeség is megjelent. 

Vigyázz magadra! - mondod percenként idebent. 
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Lehet, hogy felnőtt gyermeked már ritkán jön, 

De ha tudod, jól van, az is nagy öröm. 

Minden nap várod, mikor jön végre haza? 

Jó lenne már élőben hallani, hiányzik szava. 

2021. 04. 30. 

 

Gyorsuló idő 

Az idő rohan, mint egy áradó, dühöngő folyó, 

Utolérni sem tudod, áramlása oly gyorsuló. 

Nem is oly rég ölelőn ringattad kicsiny gyermeked, 

Ma már jócskán a felnőtt korban van, de nem veled. 

Folyton harcban áll velem és nyerésre áll. 

Arcomba barázdákat karcol és nevetve felszáll. 

ököllel belevág tükrömbe, nekem azért se fáj! 

Hadd tomboljon, fel se veszem, mit nekem ez a viszály! 

És mégis veszni látszik szélmalom harcom. 

Kevés már az idő, nem érek végig az utamon. 

Segítséget csak a jelenben találhatok talán, 

Nem érdekel már múlt, jövő, csak az illanó magány. 

 Harcban nem nyerhetek, hát játszani hívom, 

Akkor nem kell már egyenlőtlen harcaimat vívnom. 

Letehetem a kardomat, pajzsomat bátorsággal, 

Nem küzdök tovább a magából kivetkőző világgal. 

2021. 03. 16. 
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Könyörgés 
Néha úgy érzem, hitem elveszítem, 

életfeladatom hogyan teljesítsem? 

Érdektelenség, emésztő kételyek, 

Uram segíts, könyörgésre letérdelek. 

Segíts nekem kérlek, hitem el ne hagyjon, 

gondviselésed, mint eddig, reménységet adjon. 

Ne hagyd, hogy elvesszen szívemből a jóság, 

S lelkem megkötözze a bénító rabság. 

Segíts, hogy megértsem, a nehéz történések 

mit tanítanak, mik életemben fájó kétségek. 

Ha rossz dolgok érnek, mindig azt gondolom, 

elkövetett dolgaimért büntetésként kapom. 

Ha kapnék egy jelet, hogy nincs semmi baj velem, 

biztonságban érezném esendő életem. 

Ha nem keserítenek állandó kételyek, 

Szívemben s lelkemben többé már nem félek. 

Elfogadom mindazt, mit el kell viselnem, 

életemben, ha nehéz terheket kell cipelnem. 

De szeretném megérteni, a sors miért ilyen, 

Van, kivel jóságos, másokkal kíméletlen. 

Segíts, hogy képes legyek magamban bízni, 

hogy jobb lesz a világ, abban újra hinni. 

Félelmeimet bizalomra cserélni, 

Élni a mának, és szép jövőt remélni. 

2021. 04. 18. 
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Ne add fel 

Miért nem adhatom fel?  

Nagyon könnyű a válasz. 

Látni akarom még 

A naplementét, mit áldasz. 

Tudni szeretném még, 

milyen, ha unokám van. 

milyen jó érzés az, 

ha szívem érte dobban. 

Utazni, hová minden nap 

hív a szívem szeretete 

szeretném kicsit érezni, 

Mi nagyfiam s párja élete. 

Sok-sok tavaszt megélni, 

Nyarak perzselő melegét, 

Évszakok váltakozását, 

a természet erejét. 

A bolond áprilisok 

napsütéses hóesését, 

Az Indián nyarakat, 

szívem őrült lüktetését. 

Élni még sok-sok mának, 

Lázadni az egész világnak. 

Nincs még késő, ne add fel, 

Nézz előre reménységgel! 

2021. 04. 10. 
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Rejtély 

Azt kérdezed, mit tartogat az élet. 

Szerintem azt kapod, ahogyan éled. 

Amit adsz, az köszön rövid úton vissza, 

Gondolataidban az életed titka. 

2021.05.13. 

Vigyázz magadra! 

Ne veszekedj többé velem kérlek, 

Ki tudja lesz-e holnap, mikor hazaérek. 

Soha ne engedj el reggel haraggal, 

Nem tudom, megóv-e ma is egy őrangyal. 

Talán a holnap csak egy keskeny vonal, 

Amit átlépsz, csak egy vékony fonal. 

Mi lesz, ha nem jövök már többé haza, 

S ha te nem jössz, kinek lesz hozzám szava? 

Ölelj meg inkább minden induláskor, 

A holnap ígéretét add búcsúzáskor. 

Szebb lesz így minden egyes napunk, 

Ha egymással békében vagyunk. 

Látod, értelmet nyer a „vigyázz magadra!” 

Sokkal mélyebb jelentésénél a tartalma. 

Benne van mindaz, mit jelent a szeretet, 

Minden, mi megdobogtatja a szívedet. 

2021.03.12. 
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Üzenet 

Az életed értelme vajon mi lehet? 

Öröm és hála, és végtelen szeretet. 

fontos lehet, az alázatot se feledd. 

Ha mindezek megvannak, jobb lesz életed. 

2021.05.12. 

 

 

Törékeny életek 

Az életet egy hajszál választja el a haláltól, 

Akárcsak a síri csöndet a világ zajától. 

Mikor ezt megérzed, szívedben döbbenet, 

hogy elveszítheted bármelyik szerettedet. 

A veszteség most olyan elképzelhetetlen, 

Hiszen ők mindig itt vannak, bármi is történjen. 

Nem lehet, hogy egyszer csak elveszítsd őket, 

egy óvatlan lépés is megváltoztathatja jövődet. 

Aztán a közeledben történik valami, ami rossz, 

veled nem történhet meg, már nem is olyan biztos. 

Az élet törékeny, az élet véges. Biztosra veheted, 

veled, és szeretteiddel is megtörténhet. 

2021.03.08. 
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Csendem 

Szeretem a csendet, benne önmagam vagyok, 

Szemhéjam mögött mindenki egyedül hagyott. 

Színes álomvilágom ringat, aranyló áramlat, 

Kék égbe forduló nyugtalan fájdalmak. 

Aranyló áramlásból önmagamra ismerek, 

Rég láttam így magam, én voltam a kisgyerek. 

A bennem élő gyermek megmutatja magát, 

Itt él bennem már régóta, de nem hallom szavát. 

Meglehet, volt mikor fájdalmában üvöltött, 

mert nem hallgattam rá, végül már dühöngött. 

Aztán csendesen meghúzódott egy sarokban, 

Elfáradt a végtelenné húzódott harcokban. 

Egészen kicsire összehúzta magát, ne is lássam, 

Pedig akkor már régóta utam nélküle jártam. 

Annyira csak magam léteztem magamnak, 

a bennem élő gyermekről semmit sem tudtam. 

Most, hogy végre önmagamra találok, 

megismerem őt is, kit oly régóta várok. 

Megtalálom a csendem, elhalkul a beszéd is, 

Megnyugszik a belső gyermek, s vele együtt én is. 

2021.03.06. 
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Magány 

Itt vagyok én, valahol legbelül. 

Keress meg, létem nélküled elmerül. 

Hiányoztál nagyon, jó, hogy újra itt vagy, 

Ne engedj el többé, mosolyom arcomra fagy. 

Néha nehéz a magányból visszatérnem, 

a magamba fordulás gyötrő tévelygésem. 

Maradj velem, soha ne hagyj magamra, 

Figyelek most már hívó szavadra. 

Ha nem lenne már sok időnk az életben, 

még jobban szeress, hogy érezzem. 

Mikor arcom simítod, könnyem hull, 

a meghitt pillanattól szívem elszorul. 

Szeretném, ha bizalmad adnád nekem, 

nem lennél folyton harcban velem. 

Békében éljük most már a napjainkat, 

megélhetjük végre az álmainkat. 

2021.02.28. 

 

Tűnődés 

Régen azt hittem, akkor fognak szeretni, 

ha mindenkinek igyekszek megfelelni. 

Önmagamat pedig nagyon nem kedveltem, 

Így a szeretetet hiába kerestem. 

2021.05.11. 
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Érzelmi hullámvasút 

 

Mondd, mitől ez a hullámzás? 

Lelkem hullámvasútján nincs megállás. 

Néha az egekbe emelkedem, 

máskor önmagam is csak keresem. 

Hangulatom oly változó, 

gondolataim sora sokszor háborgó. 

Miért kuszálódnak össze fejemben a gondolatok? 

Nyugalomról már nem is álmodhatok? 

Megbántottam-e valakit csapongásaimmal, 

kit sebeztem meg kínban verdeső karjaimmal? 

Sötét gondolataimat felejtsd el kérlek, 

Nem bántani akarlak, csak félek! 

2021.02.14. 

 

 

A szeretet melege 

Csak ülsz némán, hallgatod a csendem. 

Üres az este, nem szólok én sem. 

Beszél helyettünk kettőnk tenyere, 

Két karunkban szeretet melege. 

2021. 05. 09. 

 


