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Köszönetnyilvánítás

Rengeteg minden történt velem és változott 
bennem az elmúlt évben. Az egyetlen dolog ami 
állandó maradt az a versírás, és a versek szeretete.

Idén is összeválogattunk nektek belőlük egy cso-
korra valót, Berecz Judit barátnőm segítségével. 
Köszönet neki ezért.

A borító grafikája Kné H. Lívia festőművész alkotá-
sa. Hála jár Natrabula János barátomnak, a 
nyomdakész állapotba hozásért. Köszönettel tar-
tozom a szigetvári Grafiprint nyomdának az igé-
nyes munkáért, valamint Varga Zoltánnak, aki 
felhívta a figyelmemet erre a lelkes kis csapatra.

Köszönet nektek is barátaim, akik nyomtatott 
vagy elektronikus formában elolvassátok majd az 
alkotásaimat.

Üdvözlettel:
Szauer Gertrúd





Ajánló

Néhány baráti szóval ajánlanám Szauer Gertrúd 
második verseskötetét.

A tőle megszokott egyszerűséggel, jó meglátá-
sokkal, és bölcsességgel ír a hétköznapok örömei-
ről, bánatairól, iskoláról, a családról, a munkáról.

Meghatóak, szívhez szólóak édesanyjához írt 
versei, s a mindannyiunkat utolérő szerelem, szen-
vedély, valós, vagy beteljesületlen vágyak is 
elemi erővel jelennek meg verseiben.

Bizton állíthatom aki elolvassa, gazdagabb lesz 
tőle.

Berecz Judit





Kérném én...

Kérném én két szemed,
Úgy nézzen engem,

Hogy amit más nem lát,
Lássa meg bennem.

Suttognám a szádnak,
Csókjára vágyom,

Semmi másra jobban,
Széles e világon.

Mondanám kezednek,
Érintsen engem,

Ébresszen vágyakat,
Újra énbennem.

Szíveden kopognék,
Engedj be kérlek,

Te vagy a biztonság,
Nélküled félek.



 Téged hallak...

Téged hallak hold szavában,
A tündöklő napsugárban,

Te vagy nekem hűvös tenyér,
Láztól égő éjszakában.

Te vagy a hang néma csendben,
Az erő, amely megtart engem,

A hit, hogy szebb lesz majd a holnap,
Bár a sorok másról szólnak.

Azt harsogják nem érlek el,
De a szavuk nem érdekel,

Mert én tudom enyém leszel,
Száz év se sok, ha várni kell.

Túlélek én órát percet,
Hetet, hosszú évet,

Mert hiszem, hogy egyszer talán,
Ölelhetlek téged.



Széllel szemben

Széllel szemben,
Könny szememben,

Reméllek én,
Elveszetten.

Széllel szemben,
Lépnék feléd,

Nyújtom kezem,
Csak hogy elérd.

Széllel szemben,
Kapaszkodom,
Hogy te vezess,

Az utamon.

Széllel szemben,
Te adsz vigaszt,
Barátságunk,
Szép és igaz.



 Anya nem mondtad...

Anya nem mondtad,
Hogy mennyire szép,
Ha ébred egy érzés,

És el sosem ég.

Anya nem mondtad,
Hogy ennyire fáj,

Hogyha az érzésre,
Áldás nem jár.

Anya nem mondtad,
Hogy mért szenvedek,

Ha hangja tavasz, rügy,
Szép kikelet.

Anya nem mondtad,
Hogy meddig lehet,

Gyötörni, sebezni, az én lelkemet.

Anya nem mondtad,
Hogy mit tegyek én,
Ha ölelném, óvnám,
De nincsen remény.

Anya nem mondtad,
Csak kérdezek én,

Mert fáj ha egy érzés,
Félig enyém.



Kardvirágok

Csodás piros Kardvirágot,
Rajzolnék papírra,

El nem múló szeretetem,
Lenne beleírva.

Elmondaná, úgy hiányzol,
Drága édes jó anyám,

Hangod, szavad, szemed tükre,
Tudom vigyáz még reám.

Bárcsak újra simíthatnám,
Már megőszült szép hajad,

Csak egy percre hallhatnám még,
Nekem szóló jó szavad.

El többé nem engednélek,
Csak várjanak az angyalok,
Hisz itt a földön tenélküled,

Én mindig magányos vagyok.



Édesanyám

Édesanyám két szemedből,
Könny már régen nem potyog,

Mosolyoddal szivárványost,
Játszanak az angyalok.

Féltőn óvjuk emlékeid,
Bölcs szavad még ma is tanít,

Arcainkon, szíveinkben,
Megőrizzük vonásaid.

Unokáid tudják, érzik,
Mikor képeinket nézik,

Hogy szereteted velünk maradt,
Ha az idő el is szaladt.

Tizenhárom hosszú éve,
Költöztél el, fel az égbe,

Nem telik el úgy nap, óra,
Családod rád ne gondolna.

Tudom most is vigyázol rám,
Pihenj békén édesanyám,

Lelked addig velem marad,
Míg csak felkél nekem a nap.



Elmúlik...

Elmúlik a gyász, tudom,
Elmúlik a fájdalom,
Elmúlik a félelem,

Elmúlik, hidd el nekem.

Elmúlnak a tegnapok,
Elmúlnak a holnapok,

Elmúlik az életed,
Elmúlik, elhiheted.

Elmúlik a szép ,a dal,
Elmúlik a zivatar,

Elmúlik a napsütés,
Elmúlik, ennyi és kész.

Elmúlik a föld az ég,
Elmúlik a gyengeség,

Elmúlik fejed felett,
De megmarad a szeretet.



Az idő

Elszaladnak percek, órák,
Napok, hetek, hónapok,

Gyermekként még álmot kergetsz,
Amik néha túl nagyok.

Elrepülnek tarka évek,
És elhagy az iskola,

Nem jár ötös jó munkáért,
Tán nem felelsz, már soha.

Aztán család, munka vár,
Az évek összefolynak,

Nem is te vagy, ki öregszik,
A gyermekek nagyobbak.

Hiába lesz hajad deres,
Teszed amit tenni kell,

Fel sem tűnik a lelkednek,
De már unokát nevel.

Attól kezdve nem számít más,
Csak a szép emlékek,

És az hogy a kis szívében,
Megmaradjon képed.



Fénykép

Villan a vaku,
Kattan a gép,

Megdermedt pillanat,
Készül egy kép.

Emeljük poharunk,
Tétován állunk,

Attól kit szeretünk,
Nem kell elválnunk.

Megfagy az ölelés,
Sosem ér véget,
Örök a mosoly,

Mely hazavár téged.

Ahogy a kép fakul,
Úgy a harag,

Szívedben végül,
Béke marad.

Könnyet csal szemedbe,
Sok régi emlék,

Mondd el mit hibáztál,
Ha teheted még.



Simítsd meg ősz haját,
Súgd ha már sajnálod,

Nélküle sivárabb,
Most már a világod.

Éljetek békében,
Amíg csak lehet,
Hiszen a rideg sír
Mindent eltemet.



Eltört múlt...

Gyermekeim két kezétől,
Törik el a múltam,

Sok-sok csoda, ezer emlék,
Hová régen bújtam.

Egykor könnyek búcsúztatták,
Mindazt ami elveszett,

Mára már csak lelkemnek fáj,
Az hogy ők már nincsenek.

Kettészakadt cinkos mosoly,
Cseréppé vált szeretet,

Szép napoknak csillagfénye,
Isten most már véletek.

Ahogyan ti egyre fogytok,
Úgy tűnik el veletek,

Minden egyes szép gondolat,
És nekem szánt szeretet.

Attól aki már nem adhat,
Mert elhívta őt az ég,

Hiába is magyaráznám,
Nem érthetik ők ezt még.

Majd ha én is messze megyek,
A múltjuk ezer gyűrött kép,

Ők is kérnék könnyes szemmel,
Gyere vissza, adjál még.



Ha varázsló lennék...

Ha varázsló lennék,
Egy kastélyban élnék,
Díszes szép palástot,
Vállaimra vennék.

Szikrázna a pálcám,
Az aranyló fényben,

Gyémánttal és kővel,
Feldíszítve szépen.

Varázsos igéket,
Mormolnék magamban,

Csodákat látna az,
Ki hisz e szavakban.

A zajból csend válna,
Ép lenne a romból,

Szavamtól az ember,
Más épít, s nem rombol.

Gyógyulna a beteg,
Szárítanék könnyet,
Hisz mindenki tudja,

A mosolytól könnyebb.

Dalolnék szívemből,
Mesélnék meséket,

Hogy elhihesd gyermek,
Csodás ez az élet.



Nincs palástom, pálcám,
Az erőt tőled kapom,

Mikor karod ölel,
Minden áldott napon.

Varázsló sem vagyok,
Szavam a szeretet,

Csupán az anyukád,
Ha ez így jó neked.



Szemekben

Apró pici gyerekszemben,
Benne van a kéklő ég,

Tiszta vágyak csodás álmok,
Mit nem szennyez semmi még.

Szíve szól csak ártatlanul,
Tiszta angyalhangban,

Aki érti, hitet adhat,
Csodát a szavakban.

Hitet hogy majd tetteivel,
A világot megváltja,

Nevét sosem felejtik el,
Akárki meglátja.

Büszke lesz rá apja, anyja,
Add, hogy így legyen Uram!
Az ártatlan kék szemekben,

Tudás legyen, boldogan.

Ne járja át szívét-lelkét,
Szomorúság, fájdalom,

Ne hulljon könny kis szeméből,
Hisz az tud fájni, nagyon.

Egy gyermek dolga nem lehet más,
Csak a játék, az öröm,

Ha szülőként ezt adhatom,
Azt szívemből köszönöm.



Bántó szavak...

Hangom kiált, szólít téged,
De talán már el sem ér,

Kinek mondjam el hogy szívem,
Néha bizony nagyon fél.

Hiszen jönnek kemény szavak,
Éles késként sebzenek,

Egy angyal lelkű lány szájából,
Ezek komoly fegyverek.

Arról, hogy nem tisztel engem,
És jobb lenne nélkülem,
Arról is, hogy szerinte én,
Őt miért nem szeretem.

Minden egyes szava éget,
Minden egyes szava fáj,

De ha szólnék, csitít egy hang,
„Nincsen kinek kiabálj!”

Hisz a gyermek csak egy kamasz,
És mind voltunk már azok,
Sóhajts nagyot és eltelnek,

A rosszul sikerült napok.



Engedj és adj minél többet,
Akkor is ha lop, ha csal,

Hiszen kamasz, felruházva,
Mindenféle jogokkal.

Te meg mint az okos felnőtt,
Csak nézel s elakad szavad,

Hogy tűrj, és csak tűrj nevetve,
Hisz mást tenned nem szabad.



Jóakarat...

Én vagyok a boszorkány,
Ha kérésem feléd száll,

Úgy érzed csak pattogok,
Nem hiszed jót akarok...

Ébredj korán, vár a suli,
Kéne sapkát, kesztyűt húzni,

Hiszen télre az való,
Megfázni nem volna jó.

Ne késd le a buszt ha lehet,
Ne szaladj mert elesel,

Nem túl jó ha kora reggel,
Vizes vagy sáros leszel.

Reggelizz az iskolában,
Nem jó a korgó pocak,

Hisz a tudás kis fejedben,
Meg úgy nehezen marad.

Figyelj oda az órákon,
Ne járjon a kicsi szád,

Arra ráérsz a szünetben,
Mikor nincsen más munkád.

Ne dagonyázz az udvaron,
Ez nem házi feladat,

Nem árt ha a cipő, nadrág,
Egész nap tiszta marad.



Írj leckét a napköziben,
Ne várjon ránk este,

A suliból vagy munkából,
Későn hazaesve.

Hegyezd ki a ceruzákat,
Pakold be a táskád,

Hogy másnap majd az órákon,
Ne legyen panasz rád.

Ne rongáld a szemeidet,
Órákig a gép előtt,

Olvass, színezz, hallgass zenét,
Mint ahogyan azelőtt.

Menj vacsizni és fürödni,
Ne hagyd ki a fogmosást,

Hej! Ez tényleg cudar munka,
Jól jönne most bármi más...

Gyere hát és ölelj kicsit,
Bújj most hozzám bátran,

Meséld el hogy mi is történt,
Bent az iskolában.

Ha akarod mesét mondok,
Rögtön tudom melyiket,

Szóról szóra ismerem már,
Mindegyik kedvencedet.



Amikor már elszenderedsz,
Talán én is alhatok,

Megnyugtató dallamot ád,
Hozzá kedves sóhajod...

Hogy azután másnap reggel,
Újra tudjam fújni,

Amit neked évek óta,
Jól kellene tudni.



Vivikémnek

Megérkezett a december,
És vele a névnapod,

Szeretetem virágcsokrát,
Már hajnalban megkapod.

Nincsen szirma, nincsen szára,
Be sem lengi illat árja,

Más számára nem is látszik,
Kettőnk szíve ami látja.

El sem tépi soha semmi,
Akármilyen messze jársz,
Bármily nehéz is az utad,
Szeretetem rád vigyáz.

Most még fogom gyermek kezed,
Megadok én mindent neked,

Cserébe egy ölelésnél,
Nem is kérek én egyebet.

Csak hogy lássam miként nősz fel,
Bontogatod szárnyadat,

Hogy tör utat kis fejedben,
Az önálló gondolat.

Kívánok hát névnapodra,
Sok-sok boldogságot,

Öleld át ma szeretettel,
Az egész világot.



Két hét...

Két hét és a sok ovisból,
Nagy iskolás válik,

Kiürülnek terek, parkok,
Csend lesz majd sokáig.

Nem hallani hangos szavuk,
Vidám kacagásuk,

Két hét múlva becsengetnek,
Lesz dolguk majd másutt.

Ünneplőben sok-sok gyermek,
Köszönti az évet,

Melyről talán úgy tűnik most,
Nem ér soha véget.

Ablakokban integet még,
A majdnem nyári napsugár,

Pedig az ősz, hüvösével,
Reggelente nálunk jár.

Színes könyvek várják őket,
Most még üres füzetek,

Amelyre a napok-hetek,
Tarka tudást festenek.



A tudás illata

A friss új könyvek lapjain,
Mások által írt tudás,

A diákfejben hit, remény,
És talán még annyi más.

Hit abban, hogy ez a tudás,
Övé lesz majd egyszer,

És abban, ha biztatást kér,
Könyörögni nem kell.

Félelem az újtól, mástól,
Vágyódás a szépre,

Barátokkal megélt kaland,
Csodás élményére.

Az új könyveknek friss illata,
Biztatóan felé száll,

Érzi, tudja bármi várja,
Ő mindenre készen áll.

Megmászik majd számhegyeket,
Bejár betű völgyeket,

Szép szavakból megálmodott,
Új tárgyakat, képeket.

Kalandozik térképeken,
Amerre még sosem járt,

Elkíséri képzelete,
És megannyi jóbarát.



Hazaérve bátran mesél,
Mindenről oly lelkesen,
Édesanyja hívja, kéri,

„Mondj el mindent gyermekem.”

Hisz a két szív egyszerre jár,
Mert mindketten érzik,

A tudásillat zamatosabb,
Ha közösen élik.



Aradi gyász

Vöröslően ébredt a nap,
Mint ahogyan máskor,

De elsötétült egy kis nemzet,
Hatalmas gyászától.

Tizenhárom hős katonát,
Küldtek itt halálba,

Az ország véres vezetői,
Csak bosszúra vágyva.

Mind hős szívvel viselték,
Amit rájuk mértek,

Jaj szavuk sem hallatszott,
Haltak ahogy éltek.

Nemzetükért, hazájukért,
Vérükkel szolgáltak,

A vöröslő nap sugarai,
A bitókon megálltak.

Onnan nézték hogyan hal meg,
Bátorság és becsület,
Lelkeikért imádsággal,
Nyitva meg a kék eget.



Vérző október

Hatvanhárom éve,
Épp ugyanígy ősszel,
Nem tűrte már sorsát,

Sok fiatal ember.

Barrikádon állva,
Ellenség és barát,

Nem akart már többé,
Külföldi rabigát.

Hisz minden ember szabad,
Nem békül meg azzal,

Ha sorsa felett más dönt,
Idegen szavakkal.

Nemzetiszín zászló,
Megcsonkított képe,
Marad mindörökké,
A szívünkbe égve.

Eldördült sok fegyver,
Tiportak a tankok,
Akkor a hősökért,

Nem szóltak harangok.



Elbukott a harcuk,
Mi mégis fejet hajtunk,

Hisz általuk élünk,
Úgy ahogy akartunk.

Sorsukról, létükről,
Döntöttek a perek,
Jóisten nyugtassa,

Meggyötört lelketek.



Horgássz!

Ha a lelked bánat rágja,
Ülj le egy tó szép partjára,
Markold meg jól a botod,

Vacsorád kifoghatod.

Ezüsthátú apró halak,
Sorra mind rád kacsintanak,
Kárász, csuka, vagy keszeg,
Mindegy mi, csak jöjjenek.

Hallé rotyog bográcsodban,
Nyársodon húsa pirul,

Hogyha rázendít a gitár,
Az este neked jól indul.

Hisz veled van sok-sok barát,
Jól telik már az éjszakád,
Dalok, elmúlt szép mesék,
Nem is volt az olyan rég...

Amikor az óvodában,
Az iskolapadban,

Száll a sóhaj mosolyogva,
„Ej, de rég elhagytam.”

Hiszen ez a dolgok rendje,
Elszállnak az évek,

De a nyár, s a csendes tópart,
Mindig vár majd téged



Az én szememben

Van a város szélén,
Egy igazi kis sziget,
Ahol jó a csapat,

Jut meló mindenkinek.

Ez a hely a Weiland,
Önbizalom, öröm,

Hogy én is itt lehetek,
Szívemből köszönöm.

Ha papíráru kell,
Ideje hogy benézz,
A Medgyaszai fiúk,
Érdeme az egész.

Most a kisebbikről,
Mesélek én nektek,

Aki emelt fővel,
Cipel minden terhet.

Mindene az üzem,
No és a horgászat,

De a csuka a ponty,
Hétvégéig várhat.

Tíz órában van bent velünk,
Gépet javít hogyha kell,
Fuvart intéz, targoncázik,

Árut ki-be cipel.



Köszörül vagy flekszel,
Figyel a hibákra,

Azt hogy mi a munka,
Azonnal átlátja.

Barátnak sem utolsó ám,
Humora se hagyja el,

Néha ugyan gonosz kicsit,
De ezt tűrni, bírni kell.

Két lány büszke édesapja,
Kiket szívéből szeret,

Viktória és Vivien,
Mellette boldog lehet.

Azt hiszem hogy nem kell már más,
Csak egy ütős zárszó,

Hogy elmondjam kicsoda ő,
Medgyaszai László.



Az őszi szél

Az őszi fák levelét,
Viszi a szél,

Már száradó testükhöz,
Finoman ér.

Emeli őket,
Súlytja a porba,
Pörgeti, forgatja,

Újra meg újra.

A fák alá hullik majd,
Dió és gesztenye,

A sárba gyermek lép,
Azért hogy felvegye.

Az őszi szél kavarog,
Felettünk jár,

Napsugár nem ad rég,
Meleget már.

Sötét és hűvös van,
Fázik az éjjel,

Mely köszönt ezüstös,
Vidám holdfénnyel.



Indián nyár

Az Indián nyár velünk száguld,
Tarka hátú szép lován,
Sörénye hol sötétlő éj,
Hol aranyló napsugár.

Szilaj szél zúg mikor vágtat,
Ágát tépi alvó fáknak,

Levélköpeny hull nyergébe,
Indiánnak ékessége.

Míg teheti velünk marad,
Idézi a meleg nyarat,

Majd egy perc és nyomát vesztjük,
De hogy itt járt, nem felejtjük.



Üres zsebbel

Kiürült a nyárnak zsebe,
Elfogytak az illatok,

Bár a Napnak szép sugara,
Felettünk még felragyog.

Meleget ád a mosolya,
De korábban megpihen,
Felhőpaplan alá bújva,

Alszik békén, csendesen.

Érzi már az ősz szeleit,
Lát már sárga réteket,
Erdők felett gyülekező,

Sok fekete felleget.

Nem jön az ősz üres kézzel,
Almát, diót osztogat,

Kéményedbe varázsol majd,
Kedves kis füstbodrokat.

Megérkezik ezer színnel,
Mustot és bort ad nekünk,

Bízzunk abban kedves szép ősz,
Hogy veled boldogok leszünk.



Őszi csoda

Az erdőknek zöld ruhája,
Szépen-lassan megkopott,

Felettük az aranyló nap,
Már csak hűvösen ragyog.

Tarka ruhát húznak a fák,
Belebújnak a szelek,

Amík hűvös kezeikkel,
Ágaik közt lengenek.

Keringőre hívják-kérik,
Mind a száraz levelet,

Kik végső táncuk lejtik el most,
Hisz élnük tovább nem lehet.

Ruhájuk még zizzen egyet,
Míg halk zenére járják,

Minden évben a telet ők,
Szép szőnyeggel várják.

Testük ad majd menedéket,
Az összes kis bogárnak,
Kik élelmet keresgélve,

Az avarban járnak.



De ő lesz rejtek kis süninek,
Hogy télen ne fázzon,

És ha olvad majd a sok hó,
Új tavaszra várjon.

Így forog az élet körbe,
Tavaszra nyár, ősz és tél,

A természet azt sosem bánja,
Hogyha a lét végetér.

Hisz tudja, az elmúlásból,
Mindig új élet fakad,

Bármily nehéz is a sorsod,
Feladni sosem szabad.



Úton a tél...

Fenn a hegyen a bokrokat,
Bizony csípi már a dér,

Az ősz helyét lassan-lassan,
Átveszi a hideg tél.

A kopár fák mezítelen,
Mély, szép álmot alszanak,

Águk hegyén fütyülnek még,
Az itt maradt madarak.

De már ők is keresgélve,
Magvak után járnak,

Az emberekhez, etetőkhöz,
Mind közelebb szállnak.

Segítsünk hát rajtuk mi is,
Ha itt lesz a fagyos tél,

Hisz a jeges alvó erdőn,
Minden apró élet fél.



Pepita

Pepita a város,
Fekete vagy fehér,

Latyakkal vagy hóval,
Fedi most be a tél.

Nincsenek már színek,
Sárgák, zöldek, kékek,
Csak szomorú szürke,

Ha az égre nézek.

A kopár alvó fáknak,
Barna színű karja,

Úgy mered az égre,
Mint ha bántani akarna.

A madárka sem dalol,
Meghúzza most magát,

Félelmes egy kicsit,
Ez a téli világ.

Huhog egy nagy bagoly,
Fázik a kabátunk,
Mikor hazaérünk,

Meleggel vár házunk.

Kazánban,- kályhában,
Nagy láng táncol vígan,

Hálát adunk azért,
Hogy ez mindig így van.



Novemberi hajnal

Kabátujjban fütyül a szél,
Sapka van a városon,

A hajnali dér fehér lábbal,
Az utcákon átoson.

Ritkább már a madárének,
A dallamok tán fáznak,

Kémény ad most szúrós szagot,
A hajnali világnak.

Sötét paplan van az égen,
A hold is leple alá bújt,

Felhők könnnye a hidegtől,
Néha-néha kicsordul.

Pocsolyába gyűlik össze,
Erdőn, mezőn, réteken,

De nem örül már senki ennek,
Nincs ki benne megpihen.

Vékony hártyát von rá a fagy,
A köd csúszik meg rajta,

Amellyel a kelő nap majd,
A környéket takarja.



Hazafelé

Sötét a reggel,
Sötét az este,

Kereng egy lélek,
Útját keresve.

Az utcán lámpák,
Házakban fények,
Amelyek kioltják,
Mind a sötétet.

Össze-összerezzen,
Minden egyes neszre,

Körbepillant egyre,
Okait keresve.

Önmagát biztatja,
Pár perc és véget ér,
Megpihen párjával,

Ha végre hazaér.



Büszke szív

Apró ház a falu végén,
Gyertya ég az asztalon,

Penészvirág sző már csipkét,
A repedt,- kormos falakon.

Ha ott járnak a kis ház előtt,
Szánják azt ki benne él,

Hiszen tudják, bár adnának,
De a férfi sosem kér.

Büszke szívvel jár-kel köztük,
Vagy tesz-vesz az udvarán,

Hiszen tudja, volt már rosszabb,
Nem is oly rég, bizony ám!

Élt ő utcán, erdő mélyén,
Víz áztatta rongyokon,

Hol csak a hold járt felette,
Fázós-hideg hajnalon.

Itt nem ázik, itt nem fázik,
Minden nap van kenyere,

Amit elért, csak az övé,
A szegénység nem szégyene.



Csendben

Szusszan a ház fala,
Halkan és csendben,
Párnákon sok ember,

Álmoktól rebben.

Azt csak ő tudhatja,
Szép-e a kép,

Szivárvány vagy sár az,
Min lába lép.

Szép reggelt hoz-e,
Vagy szomorút,
Lelkének égető,

Lángkoszorút.

Hisz ha az álom,
Nem csodaszép,

Az nagyon tud fájni,
Nappal is még.

Nyomasztón visszajár,
A sok sötét kép,
Hiszed a holnap,
Lehet majd szép.



Járdák mentén

Járdák mentén,
Alvó házak,

Vak szemükkel,
Már nem látnak.
Csak ha ébred,
Bennük a fény,

Mint új élet,
Apró remény.

Járdák mentén,
Éber házak,

Lakik bennük,
Öröm, bánat.
Mosoly, sírás,

Szimpla közöny,
Bármit kapok,

Megköszönöm.

Járdák mentén,
Vakolt falak,
Kinek otthon,
Az is marad.

Kinek csupán,
Mély fájdalom,
Az nem jut át,

A vastag falon.



Járdák mentén,
Utca frontján,

Erőt mutat,
Átlép gondján.

Hisz csillogó,
A kirakat,
Ami fáj,

Ott rejtve marad.



Nem félek én...

Megfoglak és felkaplak,
Elszaladunk messze,

Hogy a lelked az én szívem,
Magába rejthesse.

Átölellek, megvédelek,
Minden gondtól, bajtól,

Az üvöltő, néma csendtől,
Az összes bántó zajtól.

A nyugalmat teszem csendben,
Apró lábaid elé,

Hogy más dolgod ne is legyen,
Csak lépkedj álmaid felé.

És ha végül mind elérted,
Az én szívem csak mosolyog,
Tudom ez lesz hála helyett,

Amit tőled kaphatok.



Ősszel a lélek

Ősszel a lélek,
Már kicsit félhet,

Nincsen mi fényes,
Nincsen mi szép,

Színes levélen,
Reszketeg lábbal,
Megvénült szívvel,

Zörögve lép.
Fáradtan ül le,

A megázott padra,
Fejét még fordítja,
A meleg napba,

Hiszi hogy vár még rá,
Szép új tavasz,

Meleg nyár, család,
Mely mosolyt fakaszt.

Recsegnek, ropognak a levelek,
Túléli ő az őszt,

Fehér telet,
Mert ha most nehéz is,

Kicsit a lélek,
Örül még új rügynek,

Frissítő fénynek.



Hazaváró

Megcsörren a kulcs a zárban,
Hazaértél végre,

Apró hangja fényt ébreszt,
Az alvó ház szemében.

És így megy ez minden nap,
Lehet, tavasz, ősz, vagy tél,

Édesanyád lesi-várja,
A percet, hogy megjöttél.
„Gyere fiam ülj le hamar,

Tűzhelyen a vacsora”,
Ráncos keze hajába túr,

Ő nem fárad el soha.
„Mesélj milyen volt a napod”,

Minden szavadra figyel,
Úgy mint mikor kisgyermekként,

Kezed nem engedte el.
Mesélsz pár szót, majd kérdezed,

Ő mit csinált aznap,
Csillan szeme, látod örül,

A kérdező szavaknak.
Elmondja hogy boltban járt ma,

Kivel, miről, mit beszélt,
Majd, hogy színes csokrot szedett,

A temetőbe is betért.
Hisz édesapád sírjára,
Mindig kell a friss virág,

Lehet tavasz, ősz, nyár, vagy tél,
Jóanyád ott mond imát.



Összenéztek, szemed könnyes,
Sóhajtástok égig száll,

Hogy még az is meghallja,
Ki már régen messze jár.
Elköszöntök, aludni térsz,

Álom száll szemedre,
Mely pihentet és felkészít,

A másnapi reggelre.



Kérdezem...

Kérdezem az alvó fákat,
Várják-e a zord telet,

Kérdezem a nagyvilágtól,
Mi lesz ha én nem leszek.
Kérdezem az alkonyattól,

Várja-e a csillagot,
Kérdezem a napsugártól,
Szárít-e majd harmatot.
Kérdezem a virágoktól,
Adnak-e még színeket,

Kérdezem de hallgatag mind,
Csupán csend a felelet.



Az óvó folyó

A folyó háta rég kemény már,
Korcsolyaél vágja,

De nem nyög fel, nem is sóhajt,
Nagy-nagy fájdalmában.

Hiszen ez a télnek rendje,
Éjjel tünde csillagfény,

Nappal kacaj és kiáltás,
A zöld nádas rejtekén.

Jege alatt apró halak,
Békességben élnek,

Örülnek a hirtelen jött,
Vastag jégfedélnek.

A folyó addig óvja kincsét,
Míg ki nem zöldül a tavasz,

A napsugár a jégpáncélból,
Újra vizet nem fakaszt.

Testéből táplálja folyton,
Mindazt ami benne él,

Talán ők így nem is tudják,
Milyen hideg kinnt a tél.



Téli hidegben...

Téli hidegben,
Könnyel szememben,

Egyedül járom,
Az utamat én,
Téli hidegben,

Sehol egy lélek,
Ki mosollyal arcán,

Jönne felém.

Téli hidegben,
Fagyos az ég is,

Deres a hold,
És a csillagok,
Téli hidegben,

Az áldott napfény,
Bágyadtan-álmosan,

Felénk ragyog.

Téli hidegben,
Súgják a szép fák,

Most fagy még a táj,
De lesz majd tavasz,

Téli hidegben,
Annak ki fázik,

Egyedül ez nyújt,
Csöppnyi vigaszt.



Hópehely

Hópehely táncol,
Az utcán a téren,

Hegyen és völgyön,
Erdőkön, réten.

Hópehely kereng már,
Fázón a fákon,

Fehérlő délelőtt,
Hófödte álom.

Megfagyott hajnalok,
Csillagos éjszakák,

Télapó fütyüli,
Havas kis víg dalát!

Csúszik a nagy szánkó,
Hisz ez csak így való,

Mikulás napjára,
Szikrázzon majd a hó.



A Télapó csodája...

Reggel óta nagy zsivaj van,
A télapólak udvarán,

Hiszen mikor bealkonyul,
Útra kél a tömött szán.
Manók élesítik talpát,
Hogy hasítsa a havat,

Hisz az utcán a házak közt,
A szánkó gyakran így halad.

Fényesítik oldalain,
Az aranyló díszeket,

Hogyha látja, megcsodálja,
Majd felnőtt és kisgyerek.
Színes ruhás kicsi törpék,

Csomagokat hoznak,
És mindent gyorsan a szánkóba,

Kupacba halmoznak.
A játékgyár lassan-lassan,

Egy időre kiürül,
A sok szorgos kezű ifjú,

Friss kakaó mellé ül.
Hiszen azért dolgoztak mind,

Egy egész hosszú éven át,
Hogy valóra válthassák majd,
Az emberek sok, nagy álmát...



Most már Télapón van a sor,
Hogy a bakra üljön,

A dobozok garmadával,
A házakhoz repüljön.

Ott a kéményen lemászva,
Vagy ablakba téve,

Boldogságot csempészhessen,
A gyermekek szívébe.

A rénszarvasok sálat kötnek,
Hogy nyakuk ne fázzon,
Rudolf orra világít rég,
Hogy Főnöke lásson.

Majd csengettyűk szép hangjára,
Mikulás parancsot ád,

Csodájától lesz békésebb,
Ma éjjel a nagyvilág.



Kertünk mélyén...

Kertünk mélyén hóemberke,
Nagy gombóc a lába,

Ha tudna biztos elsétálna,
Vagy szánkóra szállna.

Egy kisebb gombóc a pocakja,
Fehér a kabátja,

Szorgos kezek rakosgattak,
Kőgombokat rája.

Arcán szénből szemek vannak,
Nagy répa az orra,

Gallyacskából lett nagy szája,
Mintha mosolyogna.

Szeretettel őrzi kertünk,
Míg fehérlik kint a hó,

A gyerekek látogatják,
Hisz hogy itt van, olyan jó.

Együtt várjuk a karácsonyt,
Tán jut ajándék őneki,

Egy horgolt vastag hófehér sál,
Majd Jézuska meglepi.



 Lásd meg te is...

Ki lehet a Nap fűtője?
Kályhája miért nem ég?

Miért nem ad jó meleget,
Mint ahogy azt tette rég?

Megfáznak a bokrok, a fák,
Didereg a téli világ,

Új tavaszát reméli most,
A magba rejtett apró virág.
Minden, álmát alussza rég,

Elfedi a hó és a jég,
Mi vagyunk kik meglátjuk csak,

A télben is azt ami szép...

Keresd gyermek kis szemében,
Ki, várja a Mikulást,

Keresd konyha illatában,
Ha sül már a mézeskalács.

Keresd advent gyertyájában,
A megfagyott jégvirágban,

Jászol mélyén fekvő gyermek,
Könnyeinek záporában.
Keresd te is a lelkedben,

Add tovább, ha teheted,
Így kívánva mindenkinek,

Áldott-békés ünnepet.



 A karácsony könnyei...

Eső hull a fázós földre,
Egy atyai szívnek könnye,

Ki karácsonykor megváltásul,
Ő szent fiát hozzánk küldte.

Nem érkezett palotába,
Csak istálló jászolába,

Csillag vitte három bölcset,
Az ártatlan ded látására.

Arany, tömjén, becses mirha,
Volt királyok ajándéka,

Könnyek hulló záporában,
Szavuk a fiút áldotta.

Ők már akkor megértették,
Egyesült a föld és az ég,

Aki hiszi, aki érzi,
Feltárul egy szép hon néki.

Hol a lelkek fényességben,
Mindörökké élnek,

Ahol nincsen már fájdalom,
Csak angyali ének.

Eső hull a fázós földre,
Egy atyai szívnek könnye,

Köszönjük meg halk imával,
Hogy ő szent fiát hozzánk küldte.



Égjen a máglya...

Égjen a máglya,
Tűnjön a tél,

Fekete füstjét,
Vigye a szél.

Ússzon a bábu,
Süllyedjen el,

Hiszen a télnek,
Múlnia kell.

Busónak kezében,
Csörren a lánc,

Amerre ő jár,
Nagyon vigyázz.

Mosolya mind fából,
Arca csak ál,

A hideg űzése,
Rajta is áll!

Meg persze rajtatok,
Víg maskarások,
Ötletes jelmezbe,
Bújt fiúk-lányok.



Zavarjunk fagyot,
Most énekszóval,

Ne jöjjön a tél,
Már vissza hóval.

Várjuk a tavaszt,
A rügyező fákat,
Égjen a máglya,
Fusson a bánat.



Lebben egy angyal...

Lebben egy angyal,
Áttetsző hanggal,
Lengő palástban,

Pirosló arccal.

Mellém lép csendben,
Szép szava rebben,
Mondja míg élek,
Itt lesz mellettem.

Szavakkal itat,
Hogy tisztán lássak,

És elmondjam versben,
Sok jóbarátnak.

Kik általam érzik,
Nem nehéz semmi,
Mennyire jó most,
Embernek lenni.

Lépni a télben,
Hinni tavaszban,
Fürödni buzgón,
Nyárfuvallatban.

Néma mosollyal,
Ha kell hát félni,

Könnyet sem bánva,
Őszintén élni.



A kerek hold

A kerek hold ma vállamra ült,
Rosszkedvem hát messze repült,

Csillaghintón égig emelt,
Megcsókolt és át is ölelt.

Leraktuk a Földnek porát,
Bánatát és sok-sok baját,

Jártunk arany fellegekben,
Tudtam hová repít engem.

Oda, hol gyöngy minden dallam,
Érzed mézét szép szavakban,
Oda, hol az angyalszárnyak,

Átölelve miránk várnak.

Oda, hol csak szép csend honol,
A lelkek már nem félnek,
A földi nehéz útjuk után,

Végleg hazatérnek.

Oda, hol vár jó pár barát,
Nagyszülők és édesanyám,
Oda, honnan út nem vezet,

Túl az idő nagykapuján.

Oda, ahol nincs arc, nincs kéz,
Csak hang amely átölel,

Oda, honnan nagyon bánom,
Hogy egyelőre menni kell.



Szép virágok

Sötét szirmú szép virágok,
Ma éjjel nekem nyíljatok,

Hogy engemet a világ elől,
Elrejteni tudjatok.

Ne zavarjon város zaja,
Zöreje a háznak,

Takarjatok lepletekkel,
Hogy soha ne fázzak.

Pihenjen meg végre lelkem,
Ne bánthassa senki,

Hiszen olyan jó lenne már,
Boldogságban kelni.



Ennyi...

Ennyi az élet,
Ennyi tiéd,

Ki tudja mennyi jár,
Mennyi elég?

Te még álmodnál,
Te még ölelnél,

Te még figyelnél,
Te még szeretnél.

De int egy kéz halkan,
Ennyi, elég,

Testedet várja,
Az örök sötét.

Lelkednek lángját,
Majd fény nyeli el,
Angyalok serege,

Dalt énekel.
Onnan már mihozzánk,

Vissza nem térsz,
Lelked miránk vigyáz,

Néha ránknéz.



Emlékek szirmából

Emlékek szirmából,
Koszorúm megfontam,
Rózsák, szegfűk mellé,
Ezt tenni gondoltam.

Szívemnek fájdalma,
Eljut tán az égig,

Angyalkák vigyázva,
Tehozzád kísérik.

Nem hangos szavakkal,
Sírodnál könnyezem,
Lelkemnek csokorját,

Így csendben leteszem.

Csak némán mondom el,
Te pedig hallhatod,

Lelkemben versekkel,
Magamban gyászolok.



Most...

Most adj,
Most kérj,

Most nevess,
Most tanulj,

És most szeress!

Most bízz,
Most lépj,

Most maradj,
Most változz,

És most haladj!

Most, ne holnap,
Most, ne máskor,

Most, mikor a lelked bátor,
Most, hiszen nem tudhatod,

Lángja még meddig ragyog!



Köszönj...

Köszönj a szónak,
Mely utat mutat,
Magába zárja,
A tegnapokat.

Köszönj a jónak,
Mely szívedben él,

Amitől adni tud,
Sohasem kér.

Köszönj a szépnek,
Mit két szemed lát,

Amelytől csoda lesz,
Ez a világ.

Köszönj a vágynak,
Mely testedben ég,

Amitől mosolyog,
Hold és az ég.

Köszönj a kéznek,
Mely mindig segít,
Elhordja életed,

Nagy terheit.
Köszönj a dalnak,

Mely szárnyakat ad,
Enyhet ha túl sok,
A rossz pillanat.

Köszönj az útnak,
Mely messzire visz,

Ha úgy érzed senki sincs,
Ki benned hisz.



Köszönj a lángnak,
Mely saját fényed,
Őrizve magában,

Sok emléket.
Köszönj a csendnek,

Mely veled egész,
Hogy elmerenghess,

Merre is mész.
Köszönj a zajnak,

Mely kibillent ebből,
Terveket szövöget,
Friss lélekcseppből.

Köszönj mert mindaz,
Mi átölel téged,

Mutatja mennyire,
Szép ez az élet.



Nem számít már semmi...

Nem számít már semmi,
Csak boldognak lenni,

Órának és percnek,
Szépségébe veszni.

Csodálni az éjjelt,
Sejtelmes fényével,

Áhítni a nappalt,
Langyos melegével.

Csodálni a folyót,
Kéklő hullámával,

Világot bejáró,
Édes dallamával.

Csodálni a hegyet,
Mely felettünk állhat,

Meg is látja talán,
Hogy reánk mi várhat.

Csodálni a fákat,
Mik enyhet, étket adnak,

És örülni tudnak,
A születő tavasznak.



Csodálni erejét,
Minden apró magnak,
Hogy fel sosem adják,

És élni akarnak.

Adjon erőt, hitet,
Mi körülvesz minket,
Melyre aki nem ért,

Csupán rálegyinthet.



Forog a kerék...

Forog a kerék,
Zötyög az út,
Halad az élet,
Kinek mi jut.

Öröm vagy bánat,
Napfény, vagy sár,
Visszük a sorsunk,

Kinek mi jár.
Megállunk néha,
Tanácsot kérve,

Megroggyant térddel,
Nézünk az égre.
Imát mormolva,
Elhisszük halkan,
Hogy ki ezt adta,
Óv szakadatlan.



Lángerdő

Gyertyalángból erdő ébred,
A rideg márvány sírokon,

Mind ki elment, ma visszatér,
Sok-sok vidám, jó rokon.

Szívünknek ma más dolga nincs,
Csak rájuk emlékezni,

Minden közös, szép kincsünket,
Újra felemelni.

Fényes lángban elmerengve,
Mondani egy halk imát,

Elhinni azt, mit ők tudnak,
A mennyek hona vár miránk.
Ott pihennek ők már régen,

Ahol nincsen fájdalom,
Csak hiányuk mázsás súlya,

Lóg a földi vállakon.
S ahogyan az évek szállnak,

Egyre több a fájó kincs,
Jó lenne pár közös új perc,
De élőnek ott helye nincs.

Vissza ők már sosem térnek,
Túl felhőkön, nagy ködön,

De ha értük gyertyát gyújtasz,
Azt szívemből köszönöm.



Testek a földben

Testek a földben,
Sötét gödörben,
Lelkek az égben,

Tündöklő fényben.

Testek a földben,
Szívünk mély gyászban,

 Némán kiált fel,
Nagy fájdalmában.

Régi hangok, képek,
Közös szép emlékek,
Várjatok még kérlek,
Míg örömmel nézlek.

Most gyertyának lángján,
Csak a könnyem látom,

Koszorú virágán,
Áldott, örök álom.

Fehér pelyhű hóval,
Betakart sírhalom,

Sok nehéz göröngy közt,
Nincs többé fájdalom.

Csak régen elment lelkek,
Örömittas tánca,

Mellyel az érkezőt,
Szeretettel várja.



Mi leszel?...

Mi leszel ha elmész?
Megnyugvás a csendben,

Érezhesse lelkem,
Itt vagy még mellettem.

Mi leszel ha elmész?
Sejtelem az éjben,

Hogy ha utam járom,
Sose kelljen félnem.

Mi leszel ha elmész?
Hajnali szép sugár,

Melyre az én szívem,
Egész éjszaka vár.

Mi leszel ha elmész?
Néma köd felettem,

Elrabolt lelkedet,
Ne kelljen felednem.

Mi leszel ha elmész?
Könnycsepp az arcomon,

Mert amíg én élek,
Hiányzol majd nagyon.



Amíg élek

Kezed itt van a kezemben,
Szíved elfér a szívemben,

Lelked pihen a lelkemben,
Tudom míg élsz, szeretsz engem.

Közös sorsunk, közös álmunk,
Közös az út amin járunk,
Összekötnek tarka évek,

Tudd, szeretlek amíg élek.

Akkor is ha néha nehéz,
Akkor is ha fáj nagyon,

Felvillan sok tarka emlék,
Mely átrepít a bánaton.

Ölelések, csókok íze,
Hangod csodás dallama,

Lelkem érzi, bárhogy is lesz,
Csak tiedből hallana.

Érted sírna ha elmennél,
Téged várna csak haza,
Addig amíg át nem ölel,
Szíved szerelmes szava.

Hideg nyárban, forró télben,
Csillagfényes, holdas éjben,

Napsugárban, harmatcseppben,
Lelkem pihen a lelkedben.



Te vagy nekem

Te vagy nekem minden kincsem,
Minden boldogságom,

Minden szép, mit csak kaphatok,
Széles e világon.

Te vagy a Föld, te vagy az ég,
Te vagy a zöld, te vagy a kék,

Te vagy a hold, te vagy a Nap,
Mely szívemnek meleget ad.
Te vagy a fű, te vagy a fa,
Kismadárnak vidám dala,
Te vagy a jó, te az öröm,

Mit lelkem kap, megköszönöm.



 Órák, percek

Ne szaladj perc,
Ne fuss óra,
Veled lenni,
De jó volna.

Átölelni,
Óvni téged,

Hinni hogy nem,
Érhet véget.

Velem marad,
Akár a Nap,

Mely télben is,
Meleget ad.

Velem marad,
Akár a szél,

Mely hűs kézzel,
Arcomhoz ér.

Velem marad,
Akár a csend,

Mely sok szépet,
Titkot is rejt.

Velem marad,
Akár a zaj,

Mely bántani,
Sosem akar.



Velem marad,
Akár a kéz,
Mely segít,

Ha fáj az egész.

velem marad,
Akár a hang,
Mint bíztató,
Kicsi harang.

Velem marad,
El nem enged,

Együtt élve,
Minden percet.



Hogyha hallod...

Hogyha hallod madár dalát,
Hallj meg benne engem,

Láss meg virág szírmaiban,
Úszó fellegekben.

Legyek tündöklő napsugár,
Hold tükre a tóban,

Legyek csónak, mély tengerben,
Háborgó folyóban.

Legyek hűvös, forró lázban,
Tiszta hang a szóban,

Gyertyalángod kis szobádban,
Örömöd a rosszban.

Legyek mindaz, ami te vagy,
Nyugtalan lelkemnek,

Minden érzés, minden gyönyör,
Mit az élet enged.



 Fények és árnyak

Egy nap még fényben élsz,
Szikra a lépted,

A szíved tudja azt,
Nincs mitől félned.

Megkapod vágyaid,
Felragyog álmod,

Nincsen más dolgod,
Csak felhőkön járnod...

Aztán egy pillanat,
És eltűnik minden,

Reggel úgy ébredsz,
Hogy semmid sincsen.

Elfogytak vágyaid,
Kihunyt az álmod,

A szikrázó ég helyett,
Porban kell járnod...

Ilyenkor érezd azt,
Nincs minden veszve,
Dördülő felhők közt,
Nap mögé rejtve.

Lásd meg a tiszta fényt,
Szerelmed szemében,

Nyugtasd meg lelkedet,
Erős két kezében.
Hiszen ő átsegít,

Az úton mely most nehéz,
Tudod hogy lelked így,
Mindennel szembenéz.



Szélben

Hajlunk mint nagy fák a szélben,
A mi szelünk az élet,

Megszületünk, de nem tudjuk,
Mikor is ér véget.

Visszük sokszor nehéz sorsunk,
Amit reánk mért az ég,

Térdre rogyunk, de felállunk,
Lépünk, hiszen bírjuk még.

Erős híttel, akarattal,
A bántó szél sem árthat,

Csak mutassunk bátorságot,
Az egész nagyvilágnak.
Győzzük le a félelmeink,

Hisz akkor csak szép marad,
Lehet tavasz hideg télben,

Ha erőt ad egy pillanat.
Legyünk erő, mi egymásnak,

Hiszen együtt könnyebb,
Ha összefogunk és elhisszük,

Nem hullanak könnyek.



Őszinte álmok

Suhanó szárnyakon,
Jönnek az álmok,
Köztük én mindig,

Szívesen járok.
Egyedül lépek én,
Mint ahogy régen,

Sétálok zöldelő,
Virágos réten.

Leshetek hűs erdőt,
Bujkáló vadakat,
Aprócska ibolyát,

Nagyra nőtt fák alatt...

Láthatok városkát,
Szobrokat, várat,

Fegyvert és emléket,
Csodát vagy százat.
A baráti hangokból,

Hirtelen arc válik,
Nem tudok betelni,

Ezzel én sokáig.
A könyvek megnyílnak,
Mint ahogyan régen,

Illatos lapjukon,
Mesék várnak szépen.
Nem lesz már sötétség,

Csak ha én akarom,
Csodás ez az álom,
Hinni kéne, tudom.



Vágta

Hóka lovam sörényébe,
Bele-belekap a szél,

Felpattanok a hátára,
„Vigyél, hová szeretnél!”

Bújjunk erdőn, járjunk mezőn,
Fedezzünk fel réteket,

Hegyek ormát, völgyek mélyét,
Érjük el a kék eget.

Szaladjunk át sok határon,
Csupa ismeretlen tájon,

Halljunk új szót, dallamot,
Mindent, mit tapasztalok.

Had érezzem illataik,
Ízleljek más ízeket,

Had tudjam meg hogyan élnek,
Szeretnek az emberek.

Had lépjek földjük porában,
Ismerjem meg múltjukat,
Örömüket, fájdalmukat,

Mit szívük csak megmutat.



Had csodáljam patakjaik,
Fáik formás levelét,

Mindazt amit csodájukként,
Nekem feltár majd az ég.

Ismerjem meg szokásaik,
Tárjam ki a szívüket,

Amíg lovam, hóka lovam,
Hátán velem elüget.



Sárba lépve

Így élsz mindig, sárba lépve,
Cipőd a gond húzza,

Nincs menedék, nincsen kiút,
Szerelmedhez bújva.

Életetek a nyakadban,
Minden súlyt csak te cipelsz,

Amit teszel, azért hálát,
Te sohasem érdemelsz.

Te lépsz, erős, büszke nőként,
És tudod, hogy mire vágysz,
Nap süti meg sápadt arcod,

Akkor is ha sárban állsz.



Burokban

Tested forró lázban ég már,
Párod karja átölel,

Együtt mentek át a csúcson,
Együtt, hisz a vágy emel.

Két apró sejt perdül táncra,
Egy új élet megfogan,
Nem is sejti mi történik,

Csak fejlődik, boldogan.

Nem tudja hol fent és a lent,
Egy burok mi óvja őt,

Nem fáj neki még semmi sem,
Nem látja az eljövőt.

Lehet, kis csodaként várod,
Vagy tán pokolba kívánod,
Ő csak nő, mást nem tehet,

Hisz, nem kérte az életet.

Óvnod kell, hisz tested része,
Él, mióta megfogant,
A te szíved élteti őt,

Te adsz neki álmokat.

Te veszed majd két karodba,
És emeled az ég felé,

Hogy ki küldte, láthassa majd,
Vezesse hazafelé.



Csillag vagy...

A két szemedben égő szikra,
Senki másé, a tied,

A szád sarkában ülő mosoly,
Együtt öregszik veled.

Te vagy a kéz, mely simogat,
Magad vagy a szeretet,

A fájdalom, az öröm, a bú,
Mind-mind egyenlő veled.

Belőled csak egyetlen van,
A nagy, kerek világon,

A sorsod is csak neked szánt,
Terád kell hogy várjon.

Adjunk esélyt megszületned,
Néked itt a földön,

Hogy egy csillag felragyogjon,
És hozzánk eljöjjön.



Térdepelve

Térdepeltem ingoványban,
Barátom csak terád vártam,
Megfoghassam erős kezed,

Felrepüljek onnan veled.

Nem jöttél, bár én hívtalak,
Körbezártak sötét falak,

Vágytam tiszta, szép fényedre,
Ott a mélyben térdepelve.

Majd, a lelkem kapott erőt,
Milyet még nem ezek előtt,
Magából nyert új csillogást,
Ha már nem segít senki más.

Felálltam és most itt vagyok,
Felettem a napfény ragyog,

Tiszta szívvel büszkén élek,
Nem szégyenlem hogyha félek.

Hisz egyedül megoldhatom,
Minden bajom és bánatom,

Lesz már társam aki segít,
Tündököl a fény majd megint.



 Koppanások
 A fehér bot napjára

Az út mentén széles járda,
Koppan a bot halkan,

Így segítve egy vak útját,
Lépte szakadatlan.

Apró gyermek surran mellé,
Koppan a bot halkan,

Kérdez bátran, kíváncsiság,
Van csak a szavakban.

„Miért van-e jel kezedben?”
Koppan a bot halkan,

„Mert így kitárul a világ,
És nem vagyok magamban.

Dolgozom vagy kirándulok,”
Koppan a bot halkan,

“Vacsit főzök, elmesélem,
Amit ma olvastam.”

Az okos arcon nagy–nagy mosoly,
Koppan a bot halkan,

„Nem is vagy te annyira más,
Mint ahogy gondoltam.



Nem élsz másképp mint aki lát,”
Koppan a bot halkan,

“Színes-szép így ez a világ,
Most hogy így hallhattam.

Mesélsz máskor is nekem?”
Koppan a bot halkan,

„Hiszen mióta csak élek,
Ily nagypapát akartam.”

A kisfiú már messze jár,
Koppan a bot halkan,

De amit tanult vele marad,
A szívbe irt mosolyban .



Madárszív

Kicsiny madár apró csőrén,
Csodálatos dallam,

Hű párjának fütyüli csak,
Fészkük mélyén halkan.

Neki aki három fiát,
Felnevelte szépen,
Neki aki örökké él,
Kis madárszívében.

Együtt szállnak, együtt élnek,
Ha kell együtt halnak,

Így örülnek ősznek, nyárnak,
Télnek és tavasznak.

Csak egymással szép az álmuk,
A rossz hozzájuk fel sem ér,
Akkor boldog kis családjuk,

Ha mindkettő hazatér.



Kedvencek

Lehet nyár vagy jéghideg tél,
A mi cicánk mennni nem fél,
Útnak indul minden reggel,

Az én két kicsi gyermekemmel.
Velük megy az állomásra,

Míg buszra szállnak azt megvárja,
Aztán gyorsan haza szalad,

Megkergetni a madarat.
Ary mindig nagyon várja,

Fel is ugrik a hátára,
Úgy jár-kél a nappaliban,
Mintha volna lovacskája.

Majd miután jót játszottak,
Pihengetni elvonulnak,

Galambunk a fészkére ül,
A macsek gombocként szenderül.

De ha kopog a délután,
Órák futnak egymás után,

Tűz lobban már a kályhában,
Ür támad a pocakjában.
Akkor veszi ő csak észre,

Megjött gazdasszonya végre,
Gondol egyet, ölébe ül,
Karmát élzi, ő így örül.



Kergetőznek körbe-körbe,
Csendünk ezzel összetörve,

Ary fütyül, ugrik a nyúl,
A két gyerek mért nem tanul?

Majd amikor leszáll az est,
A házban sötétség honol,

Minden kedvenc elfáradva,
Békén pihen valahol.
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