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„Miközben folynak a könnyeim, 

és megszakad a szívem, 

és míg az elmém trükköket játszik velem, 

a jelenléted tudatja velem, hogy nem vagyok egyedül, 

miközben a belső ismeretlenembe utazom. 

Mert az én sötétségem az enyém. 

A fájdalmam az enyém, hogy érezzem. 

És a sebeim is az enyéim, hogy meggyógyuljanak. 

De ugye itt ülsz velem, és jelen vagy, miközben 

én bátran szembenézek mindezzel? 

Mert fényes vagyok a sötétségem miatt. 

Gyönyörű, a megtört lelkem miatt. 

És gyengéd szívemnek köszönhetően erős. 

De vajon szeretettel megfogod-e a kezem, 

amikor néha a sötétbe utazom? 

Nem kérem, hogy vidd el a sötétségemet. 

Nem kérem, hogy gyújtsd fel a napomat. 

És nem hiszem, hogy a Te dolgod, 

hogy meggyógyítsd a fájdalmamat. 

De biztosan, hogy én lennék a legboldogabb, 

ha csak ülnél velem és egy darabig fognád a kezem, 

amíg ki nem találok az árnyékomból! 

Szóval … Tartod a kezem, amíg vissza nem térek?” 

~ Zoe Johansen ~ 
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Hálás szív 

Hogyan mondhatnám el 

mi a lelkem a végsőkig tölti el, 

Hogyan fejezhetném ki 

mi szívemet csordultig tölti ki? 

Hálás vagyok mindenért, 

Jelentéktelen kis életemért, 

Mert visszaadtad őt nekem, 

Hogy szebbé tegye az életem. 

Hálás vagyok a mai napért, 

hálás az egészségemért, 

A mindennapi kegyelemért, 

Mit a szívem annyira remélt. 

A sok-sok szépségért, 

mi körbevesz, 

Lelkemben az egységért, 

Mi jobbá tesz. 

Hálás vagyok a fájdalomért, 

a mindennapi küzdelmekért. 

Mert a fájdalom tanított, 

a küzdelem győzelmeket hozott. 

Tarts meg engem kegyelmedben kérlek, 

Küzdelmeimben továbbra se féljek. 

Hadd legyek boldogsággal teli, 

Ki szívében szereteted őrzi. 

2021.02.13. 
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Kelj fel! 

Azt mondom, kelj fel! 

A szíved végre emeld fel! 

Ha nem vágytál az életre, 

Miért születtél e Földre? 

A semmit tenni a legkönnyebb, 

S nem érezni vérző lelkedet. 

Mert szenved és vérzik a lelked, 

Ha a szabott feladatod nem teszed. 

Mivégre vagy akkor itt e létben? 

Csak tesped a tested a mélyben. 

Hová egyre inkább csak merülsz, 

S nagyon hamar föld alá kerülsz! 

Kérlek emeld fel szép szemeid, 

Simíts el végre vérző sebeid! 

Ébredj végre méltó életedre, 

itt várunk téged a szeretetünkre. 

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. 
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Hullámzó létem 

 

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. 

Erdőben jártam 

Ott jártadban az erdő befogad, 

mint hőn szeretett gyermekét. 

A fák lombja susogva simogat, 

bőrödön érzed minden rejtelmét. 

Az erdő fái isteni energiát adnak, 

Szomjazó testedbe éltető táplálék. 

Hadd érezzem magad teljesen szabadnak, 

benne örök időkre itt maradnék. 

Ha szomjazod a természet csendjét, 

Itt akkor a legjobb helyen vagy, 

neked nyújtja az erdő tiszta szívét, 

Romlatlan lelkéből nyugalom árad. 

2021.03.05. 
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Menekülj! 

 

Azt mondtam, megbocsátottam, 

Mégis újra kicsordultak a könnyeim. 

Fájdalmaimba visszavonultam, 

Nem tudtam levetni láncaim. 

Az eszed azt suttogja, menekülj, 

Mellettem ne maradj, messzire kerülj. 

Aztán mégis velem maradsz,  

Még egy utolsó sóhaj, és megadod magad. 

Tudom, nem könnyű velem, 

ha vársz, megtalál majd a türelem. 

Ne félj a szélmalom harcaimtól, 

Nyugalmat adok neked a karjaimból. 

Fogd a kezem, még egyszer el ne engedd, 

Nem tudok már létezni, csak melletted. 

Érintésed nélkül én már megfagyok, 

Fájdalmaim alatt összeroskadok. 

2021.02.16. 

 

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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Mindennapi csodáim - tavasz 

Az én csodáim, melyek másnak nem is csodák, 

hiszen az élet velejárói, aprócska morzsák. 

Mégis oly boldog tőlük a szívem, lelkem, 

az egész világé az én szeretetem. 

Mily csodásak a téli álmos reggelek, 

remélve, hogy érkeznek a ragyogó fények. 

S ha nem ragyogóak, hanem ködösek, 

akkor is szépek, mint titokzatos hölgyek. 

Kora hajnalban kelek, mint a szeleburdi gyerekek, 

Nem bírok aludni, az ágy magából kivet. 

Látnom kell a reggeli legelső fénycsóvákat, 

hogyan készül a mesés napfelkelte varázslat. 

Vajon a szépséges tavasz készülődik-e már? 

Azt is csak reggel láthatom, úgy igazán. 

Bűbájos tündérlépteit kíváncsian lesem, 

Érkezésének jeleit már hetek óta keresem. 

Házunk előtt a kertben kibújtak a nárciszok, 

ó ti szegények, korai lesz még, megfagytok! 

De a természet csak legyint a sajnálkozásomra, 

Elég volt a télből, nem hajtja fejét több álomra. 

Néhány hét, s meglátjátok, elkészül a csoda, 

a tavasz bűbájos mágiáját bőkezűen ontja. 

Nem győzöd majd kapkodni a fejed, 

Annyi csodás varázslatban lesz részed. 

2021.02.17.  

 



 

10 
 

 

Mindennapi csodáim – a zene 

A zene együtt rezeg velem, a lelkemmel, 

Egy ritmusra dobban a szívemmel. 

Örömöt okoz, gyengéden kicsorduló könnyet, 

melegséget, apró szorításokat a szívben. 

Megszűnik az idő, a tér, a gondolat, 

Sírás fojtogatja sokszor a torkomat. 

Összekapcsolódik, összesimul velem, 

számomra sokszor érthetetlen rejtelem. 

Hallgatom kora reggeltől késő estig, 

Társam utazásban, a sportban kifulladásig. 

Lelkesít, vigasztal, motivál is, ha az kell, 

Reggelenként is zenére ébredek fel. 

Életem állandó, pótolhatatlan kísérője, 

Örök időkre szóló, biztos szereplője. 

Nélküle én már egészen elvesznék, 

hiányában lélegezni is elfelejtenék. 

2021.02.18. 

 

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. 
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Az én világom 

Az én világomban mondd, elvesznél-e? 

lelkem rezdüléseit szívedben éreznéd-e? 

Ha fájdalmaim bensőmben sikítoznak, 

elviselnéd-e a sötét gondolatokat? 

Nem vesztél el eddig a világomban, 

Mellettem haladtál minden botlásomban. 

Magányomat nem sikerült megtörni, 

Erőd fogytán, de nem tudtad a kezem elengedni. 

Jobb most már együtt haladni az úton, 
Többé nem kell gondolkodni a múlton. 

Fogd a kezem, még egyszer el ne engedd, 
Nem tudok már létezni, csak melletted. 

Gomolygó aranyfüst, árnyékok, színek, 
Lelkemből áradó, káprázatos fények. 
Ha önvalómban elég mélyen utazok, 
szeretetem árad feléd, szárnyalok. 

Forró könnyek öntik el a szememet, 
Nem bánom, tisztára mossa a szívemet. 

Bánatomban majdnem elengedtelek, 
nem akartad már szeretni a lelkemet. 

2021.02.20. 

 

 



 

12 
 

 

 

Mindennapi csodáim – a gyermekem 

A gyermek életünk legnagyobb csodája, 

léte a jövőnek lenyűgöző koronája. 

Világra jöttével három új élet keletkezik, 

a gyermekkel együtt anya és apa is születik. 

Gyermeked rád bízza aprócska testét, 

bizalmát adja, hogy majd vigyázod a lelkét. 

Az én csodám felnőtt már, de most is „kisfiam”, 

 messze került tőlem, ezt már elfogadtam. 

Más életre vágyott, büszke vagyok rá nagyon,  

Attól boldog, ha engedik, szabadon szárnyaljon. 

Az álmait beteljesíteni indult más vidékre, 

a válaszokat megkeresni a sok-sok kérdésére. 

Kisgyermekként is önállóságot követelt, 

Bármit megvalósított, amit kitervelt. 

Sok fejfájást okozott az önfejűségével, 

Lassíts fiam, próbáljuk meg ezúttal ésszel! 

Így lett az életben talpraesett, tehetséges felnőtté, 

edződött a váratlan helyzetekben is erőssé. 

Megtanultuk, milyen érzés a távolból szeretni, 

s gyermekünk boldogságát messziről figyelni. 

Azt a kevés időt, amit néha itthon tölthet, 

többre értékeljük, nem vesszük észre csak a szépet. 

Nagyobb értéke van az elfogadásnak, 

nem adunk teret a civakodásnak. 

2021.02.21. 
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Gyermekkor 

A családban két velem hasonló korú gyermek volt, 

Hárman unokatestvérek, így telt a gyerekkor. 

Nagymamánknál volt az óvoda a szomszéd utcában, 

Míg a szülők elvoltak a munkában. 

Talán olyan 6-8 évesek lehettünk, 

mi hárman a tengeriföldön elvesztünk. 

Kicsit arrébb csendben elaludtunk, 

nem gondolva, mekkora ijedtséget okoztunk! 

Bárányhimlősen is jól mulattunk, 

Hárman összezárva az ágyon ugráltunk. 

Nem tudtuk, milyen betegnek lenni, 

fényes nappal nem lehet ágyban feküdni! 

Nyekergett az ágy, mint a hegedű, mit elhangoltak, 

végül csak nem bírta, deszkái meghajoltak. 

Mindjárt betegek is lettünk a rémülettől, 

így próbálva szabadulni a felelősségtől. 

Matrac helyett szalmazsákon aludtunk, 

bolti ágyra sosem volt gondunk. 

Akác deszkából apánk készített ágyat, 

Boltból nem vettünk sok tárgyat. 

Az ágy már eléggé régi volt, megérett a cserére, 

Így aztán a baleset miatt tüzelőként végezte. 

Dicséretet kapott a három kópé szidás helyett, 

Mert a bútorcsere végre megesett. 

2021.02.25. 
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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. 

 

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. 
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Álmok 

A felhők fölé vágyom, repülni végtelen, 

Szállni a csillagok közelében fáradt éjjelen. 

Angyalokkal álmodni csillámporos álmokat, 

naplementében csodálni lobbanó lángokat. 

Erdő mélyén tündérek bársonyos táncát lesni, 

Reggelenként hófehér kristályködben kelni. 

Koboldokkal csupa őrült táncot lejteni, 

Halandó ember létem teljesen elfelejteni. 

Ha az erdőben jársz, vigyázz lépteidre, 

a bokrok alatt rejtőzik az erdő népe. 

Lépteiddel megzavarod csöndes békéjüket, 

Inkább hallgasd susogásukat, ahogy élik életüket. 

Apró népség, tündérek, manók, koboldok, 

Vigyázz, melyikükkel hoz össze a sorsod. 

Kivívod-e jóságukat vagy rosszindulatukat, 

Inkább hallgasd csendben vidám dalukat. 

Álmok habos felhőjében nyugalomra vágyom, 

Szeretném, ha nem érne véget az utazásom. 

Erdő csöndjében kóborolnék, az álmom a világ, 

Nem kelnék fel, csak tavasszal, mint a virág. 

2021.03.05. 

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. 

 



 

16 
 

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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Nőiségeink 

Mondd, hogyan éled meg azt, 

aminek születtél, hogy nő vagy? 

Gondolod, nehezebb a sorsod nőként, 

vagy ez csak káprázat, szóbeszéd? 

Nő vagy, kit tenyerükön hordanak, 

Vagy a mindennapokban ez nem igaz? 

Küzdened kell-e az elismerésért, 

vagy megkapod, ha kijár a tetteidért? 

Én szeretem a nőiségemet így, ahogy van, 

voltak harcok, küzdelmek is magányosan, 

de ez csak kilátástalan időtöltés volt, 

a harcba fektetett energia mindent rombolt. 

Harcok helyett fogadd el önmagad, s elfogadnak, 

Szeretetet adj, és téged is szeretni fognak. 

Lépj túl azokon, akik nem teszik ezt, 

Ne küzdj azok figyelméért, akik kevesek ehhez. 

2021.03.07. 

Ars Poetica 
 

Verseim legyenek tükrök, 
hol meglátod önmagad, 

lelkedben visszhangozzanak 
a soraimban leírt szavak. 

 
2021.05.23. 
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Nőnapi köszöntő 

Nő vagy, csillogtasd hát fényed, 

Ne takard el sugárzó szépséged. 

Örülj a lelked elragadó vonzásának, 

érzékeid páratlan bűbájának. 

Tedd félre gyötrő gondjaid egy napra, 

s ha előveszed, tán megoldódik holnapra. 

Ez a nap legyen számodra gond nélkül, 

Légy az, ki minden akadállyal megbékül. 

Engedd meg, hogy ma igazán nő lehess, 

Teljes odaadással önmagad szeresd. 

Fogadd el a férfiaktól a hódolatot, 

Légy ma te, ki megtöltöd a gondolatot. 

2021.03.07. 

 

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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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. 

 

Verset írok 
 

Hallgatásban élni nem tudok, 
ha verset írok, megtisztulok. 

Láthatod igazi arcomat, 
rég megvívtam már a harcomat. 

 

2021.05.24.  
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Ajándék 

Ajándék nekem a reggel, 

hogy az ember ismét felkel. 

Ajándék nekem a napsugár, 

mert minden délután hazavár. 

Ajándék nekem a susogó szél, 

mert lebbenésével arcomhoz ér. 

Ajándék a tavaszi futó zápor, 

menekülsz előle, s bőrig ázol. 

Ajándék a hold, s a csillagok, 

éji égbolton fényük átragyog. 

Én mindezekért hálás vagyok, 

a sok csodától szívem ragyog. 

Ajándék nekem az egész Föld,  

akkor is, ha zöld, vagy ha fekete, 

mert szeretem a füves legelőt, 

de a fekete földet is, a termőt. 

A természet megannyi adományát, 

földünk milliónyi varázslatát, 

nem tudok betelni szépségével, 

Feltöltekezni páratlan erejével. 

Ajándék a mosoly, s az érintés, 

mely áldást ad, vagy „csak” jó érzést. 

Hálával tölti el az egész világot, 

Kihozza belőled is a jóságot. 

2021.03.09. 
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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. 

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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A szárnyaszegett pillangó 

Az én pillangómnak nincsenek bűbájos csápjai, 

nincsenek pávaszem mintás, csodás szárnyai. 

Az én szárnyaszegett pillangóm talán inkább pajzs, 

őriznie kellene, ehelyett okozott nekem egy kis bajt. 

A pajzsmirigy vezényli testünk teljes anyagcseréjét, 

Szinte neki köszönheti az ember az egész életét. 

Kis boszorkánykonyhájában vitaminokat gyárt, 

Ha új bőr kell, segít elkészíteni mindjárt. 

Kezeli sejtjeid táplálásához az emésztésedet, 

Nincs olyan részed, ahol ne érintené a testedet. 

Éppen ezért akár életed is veszélyeztetheti, 

Ha nem akarsz többé vele együttműködni. 

Amikor lelkedben nincs harmónia és összhang, 

Tested jelzéseket ad, de az is kell, hogy meghalld. 

Betegségekkel üzen, figyelj, nagy baj van, 

Szedd össze magad, most már komolyan. 

Vállald a felelősséget az elkövetett hibákért, 

Csak te lehetsz képes tenni az életedért. 

Talán eddig működött, ha másokat hibáztattál, 

ezután magadban kell keresned problémáid okát. 

Hidd el, megéri a siránkozás helyett talpra állni, 

Folyton panaszkodóból gondtalanná válni. 

Családod aggódása is ezután alábbhagy, 

Amint eltűnik életedből a betegség tudat. 

2021.03.13. 
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Ne maradj egyedül 

 

Ne zárd magadra magányod ólomsúlyú kapuját, 

Önmagad bünteted, s óhajodat teljesíti a világ. 

Ha nem akarod, hogy bárki hozzád szóljon, 

Úgy lesz, csak kívánd azt, hogy valóra váljon, 

Senki sem lesz, aki melletted kiálljon. 

Te teremted magad köré a vastag falakat, 

Önmagadnak hiába mormolod a szavakat. 

Egyedül maradtál, örökre magadra hagytak, 

Éjsötét hangoddal folyton kiabálsz, elhagytak! 

Nem hagytak el, te hagytad el isteni önmagad, 

Meg kell találnod, csak így lehet hiteles szavad. 

Elkövetett hibákért vállald felelősséged, 

Különben talpra állni nem lesz lehetőséged. 

Bíznod kell önmagadban, hisz eddig is felálltál, 

Bármilyen feladatot ügyesen megoldottál. 

Ne fordulj hát ismét magadba, emeld fel lelked, 

Tudod, ha felemelkedsz, eltűnik minden sebed. 

Rá kell már jönnöd végre, milyen csodálatos vagy, 

Önmagad büntetése most majd talán alább hagy. 

Nem vagy tökéletes, te hiába is szeretnéd, 

Senki nem, akkor sem, ha nagyítóval keresnéd. 

Élj a csodás mának, felejtsd a múltat és jövőt, 

Tudom, mindenki ezt mondja, most hidd el a költőt. 

Bontsd le falaidat, nyisd ki a súlyos kapukat, 

Nézz a napfénybe, hadd fürdesse sápadt arcodat! 

2021.03.14. 
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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. 

 

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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Útkeresés 

Küzdelemmel járt utad, ha nehéz, veszélyes, 

Vajon a te utad-e, bármennyire szenvedélyes? 

Én bizony szívesebben járom a járatlan utat, 

Mit mások már kitapostak, nekem semmit se mutat. 

Régen azt gondoltam, "ó persze, mindig a nagy szavak!" 

Aztán a hétköznapokba folyton beleragadsz. 

Ne hagyd, hogy az álmaidtól eltérítsenek, 

Tévutakra tévelyegni kényszerítsenek. 

Szeretettel adott tanácsokat fogadj el, 

fejjel menni a falnak nem feltétlenül kell. 

Becsüld meg a kudarcaidat, belőlük tanulsz, 

ha megérted a tanítást, hamarabb szabadulsz. 

Ha egy út nem a tiéd, hidd el, érezni fogod, 

Hallgass megérzéseidre, menni fog, ha gyakorlod. 

Támadásra válaszolj szeretettel, 

magad is meglepődsz, mit érsz el az érzelmekkel. 

Mert szeretetre szeretet lehet a helyes válasz, 

Inkább ragaszkodásod add, mint gyűlöletet gyártasz. 

Szabadítsd rá a bolond világra a szeretetet, 

S elmondhatjuk, jól játszottad el földi szerepedet. 

2021.03.18. 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Feltételek nélkül 

Lehetséges-e feltételek nélkül szeretni, 

Elvárásaidat a szeretett lényért feladni? 

Ha feltételeket szabsz, akkor nem őt szereted, 

Ragaszkodás ez, és nem szeretet. 

Felépített álomkép a szerethető emberről, 

Saját szeretet hiányod tükröződik szívedből. 

Önmagad sikító csendjéből menekülsz ily módon, 

Hagyd, hogy lelked hozzád, végre szeretettel szóljon. 

Ha magadat sem szereted, hogyan szerethetsz bárkit? 

Nem tudsz kapcsolódni, ha kemény vagy, mint a gránit. 

Önmagaddal, lelkeddel folyton kíméletlenül bánsz, 

Magadnak, s másoknak csupa rossz dolgot kívánsz. 

Szenvedő, jajgató szerelmes versek, ó milyen szép! 

Ezt mondjuk, de a szerelem érzése nem szenvedés! 

Aki szenved a szerelemtől, nem szeret, 

Függőség ez, önhazugság, és menekülés lehet. 

A feltétel nélküli szeretet felszabadító, 

Nem fájlalja a múltat, és senkivel sem bántó. 

Magával ragad a másik emberből áradó béke, 

nem érzed magad kényelmetlenül, vagy szégyenbe. 

Tanuld meg az emberek ilyen mély elfogadását, 

Csodálatos érzés annak, aki így látja társát. 

Válj eggyé társad figyelmével és gyengédségével, 

Ébredj minden nap az eggyé válás reményével. 

2021.03.20. 
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A tükör törvénye 

A tükörben az igazságnak tükörképét látod csak, 

Nem láthatod benne az igaz valóságodat. 

Álszent tükröd mostanában elég gyakran cserbenhagy, 

Felháborodásában még tükörképed is lefagy. 

Keress inkább másféle tükörképet magadnak, 

A tárgyak, mint tapasztaltad, elég gyakran megcsalnak. 

Tükörképedet visszatükrözi a külvilág is, 

Hidd el így van, hiába gondolod azt, hogy ez hamis. 

Mindenki tükör, tükör vagyok én, s tükör vagy te is, 

Szemembe nézel, meglátod Önmagad, zseniális! 

Nem akarsz szembesülni mi benned nem tökéletes, 

Ezért kerülöd a tekintetem, ez félelmetes! 

Meglátom benned mindazt, ami nem jó szerintem, 

Ismerős tulajdonságok, enyémek, valamennyien. 

Rögtön megszóllak azért, ami bennem ugyanolyan, 

Így működik ez, figyeld meg ezután tudatosan. 

Ha te kritizálsz engem, és nekem ez zokon esik, 

dolgom van még ezeken a pontokon, ez megesik. 

A bölcs kritikát okosan végig kell gondolni, 

Tökéletesek nem vagyunk, nem késő megváltozni. 

De ha te úgy kritizálsz, hogy ez lepereg rólam, 

A tükör azt mutatja, ez a te dolgod, csak szóltam. 

Ezúttal saját hibáidat vetítetted énrám, 

Gondolkodj el ezen, mert az segít a problémán. 

 

Végül, amit szeretek benned, azt azért szeretem, 

Mert a bennem lévő csodát benned is megismerem. 

Felismerem magam a szemedben, a lényedben, 

Hiszen egyek vagyunk, annyira szép ez az életben. 

2021.03.21. 
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Tavaszi megújulás 

Kedves Tavasz, hol maradsz az idén olyan sokáig? 
Ma reggel a telet küldted, hóesésben órákig. 
Virágaim rendületlenül a tavaszt képviselik, 

Csak bimbózóak, de egymást kitartóan ölelik. 
 

Napfény erőlködik az északi szél ellenében, 
Becsapja a világot kertünk védett szegletében. 

Apró kis oázis, pici növények bújócskáznak, 
Tőzikék, krókuszok örülnek egymás mosolyának. 

 
Az én szívem is örül, hogy a világ színesedik, 

A természet már hetek óta csendben ébredezik. 
Felsóhajt az állatvilág, könnyebb lesz nemsokára, 

Kölykök serege áramlik majd állatóvodába. 
 

A bogarak elindultak halaszthatatlan útjukra, 
Énekesmadarak varázsolnak mosolyt az arcunkra. 

Színes tollaikkal a virágokkal versenyeznek, 
Isteni himnuszokat, szimfóniákat zengedeznek. 

 
Jól figyelj, egy percet se mulassz el a változásból, 
Minden órát, percet ragadj meg a megújulásból. 

A természet átalakulása a jövő maga, 
Igyekeznie kell, de teljesül az élet akarata. 

 
2021. 03. 22. 

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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Megváltó 

 

A világnak elvárásai vannak, 

Mindig mást vár, mint ami épp érkezik. 

S ha nem felel meg elvárásainak, 

Gondolkodás nélkül ítélkezik. 

 

Vagy észre sem veszi a fejlődést, 

Mi körülötte, érte történik, 

Önelégülten fordítja el fejét, 

Hisz okosabb ő, mint köztük bármelyik. 

 

Jézus megváltóként érkezett, érkezését 

várták sokan, jövendölték az emberek 

a bűnnel teli világ felébredését, 

mit előre megjósoltak a mesterek. 

 

Ám a világ nem ilyen megváltót akart, 

Hisz eldöntötték előre, milyen legyen, 

Inkább elviselték köröttük a zűrzavart, 

S megszabadultak tőle szégyenteljesen. 

 

Ha most készülődne Megváltónk a Földre, 

Hajlandóak lennénk-e méltóan fogadni, 

Érdemes lenne-e a társadalom csöndje, 

Őt megillető tiszteletben várakozni? 

 

Vajon észrevesszük-e egyáltalán, 

Ha a dolgok értünk, miattunk történnek, 

Csendben várakozni, nem civakodni tovább, 

S megadni magunkat a szeretet csöndjének. 

2021. 04. 04. 
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A fantomnak hitt vírus 
 

Biztos voltam benne, nem dönt le a lábamról, 
Erős immunrendszerem megvéd bármilyen vírustól. 

Először bizonytalan rosszullét, halálfélelem, 
Majd két nap múlva ízületi fájdalmak, szétesem. 

 
Mikor biztonságban hiszed fáradt tested, 
Alattomosan megbújnak valahol benned. 

Erőgyűjtésben ők a legjobb stratégák, 
azt gondolod, de egyáltalán nem bénák. 

 
A fejemben fociznak a kis rohadékok, 

a fülemben pihennek, mint a jóbarátok. 
Minden áldott nap más testrészemen támadnak, 

Változatos fajtái vannak a fájdalmaknak. 
 

Immunrendszerem reagál, harminckilenc fok, magas láz. 
Csillapítsam, vagy inkább hagyjam, végezze a dolgát? 

Citokin Vihar, az meg mi a csuda? Ez fájdalmas! 
Szédülök, fájok, émelygek, most a láz is ártalmas! 

 
Két hétig tartott, egy hétig enni-inni nem tudtam, 

Valamivel könnyebb lett, de még napokig kínlódtam. 
Életemben ilyen beteg én még soha nem voltam, 

A napjaimat már-már reményvesztetten számoltam. 
 

Azt hittem, ez a gyilkos kártevő nem is létezik, 
Ahhoz képest elég durva tünetekkel érkezik. 

A hitedet veszi el, hogy érdemes még küzdeni, 
Erőd fogytán, legjobb lenne sötétbe menekülni. 

 
Túléltük végül, és ez utólag nem is kétséges, 

De nem volt könnyű, s a gondolat is már veszélyes. 
Ismét örülünk olyan dolgainknak, minek régen nem, 

Megérte a harc, megérte a durva küzdelem. 
2021.03.24. 
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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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A szeretet szenvedés? 

Már nem keresek válaszokat, 

Miért születtem, miért élek. 

Csak élem a mindennapokat, 

A jövőtől már rég nem félek.  

Minden nap gyönyörű ajándék, 

Minden órája áldott öröm. 

Minden percében repülnék, 

Minden pillanata fényözön.   

A boldogság tőled valódi, 

Önmagadban kell keresned, 

Ha folyton panaszkodsz, hiányzik 

kit szeretsz, hiányát szenveded,  

Ez nem boldogság, csak szenvedés. 

Jöttél szeretni földi létbe, 

helyette lelkedben gyötrődés. 

Ünnepeld lelked örömét végre!  

Mikor az én fiam elutazott 

tőlünk messze, úgy éreztem, 

a hiányába belepusztulok, 

nélküle nehéz volt léteznem.  

Ma már büszke vagyok rá nagyon, 

Hiánya helyett a szeretet 

érzése uralkodik, hagyom. 

s felejtem szenvedő lelkemet. 

A szeretet hatalmas ajándék, 

Mit csak befogadni lehet, 

Szívednek éltető táplálék, 

Ha szenvedsz, ennek véget vetsz.  

A szív, ha gyötrődik, nem tud szeretni, 

nem engedi lelkedet szenvedni. 

Szenvedésed ezért ne tápláld, 

S rád talál a teljes boldogság. 

2021. 04. 13. 
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Apró küzdelmek 

Úgy érzed, a célod messze van, 

Szeretnél ott lenni, de hogyan? 

Hosszú az út, elérhetetlen, 

latolgatod esélyed csendben. 

Ha apró célokat tűzöl ki, 

Nem akadályoz benne semmi. 

Nem látod majd hosszúnak utad, 

Önbizalmad majd ebből fakad. 

Ne hidd, hogy te nem vagy kitartó, 

vagy számodra az út fárasztó. 

Oszd be jól a fogyó erődet, 

okos tervekkel bárki győzhet. 

Örülj minden apró sikernek, 

szárnyakat ad ez is hitednek. 

Gondolkodj apró lépésekben, 

döntésed sosem reménytelen. 

S ha eléred kitűzött célod, 

ezután magadban kell bíznod. 

Nincs legyőzhetetlen akadály, 

legyen ez számodra fő szabály. 

Vagy ha mégis, vedd vissza a célt, 

Ismét aprózd fel, hogy így elérd. 

Célod elérni csodás érzés, 

hogy megéri, nem lehet kérdés. 

2021.04.15. 
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Ellentétek játéka 

Figyeld csak legbelsőbb önmagad, 
ellentétek csodás sora vagy. 

Benned él a jó és rossz, ez alap, 
Rossz nem vagy? De! Hidd el, minden nap! 

 
Fény s árnyék, mekkora ellentét! 
Mindkettő neked tartja tükrét. 

egyensúlyt tanulunk általuk, 
Erőnket kettőjük között megosztjuk. 

 
Öröm s bánat, külön utakon járnak, 

Lelkedben mégis egymás mellett állnak. 
Ha nem lenne életedben bánatod, 
örömöd nem értékelnéd, láthatod. 

 
Boldog s boldogtalan, hasonló szavak, 

Tartalmukat tekintve ez nem igaz. 
Ám ha nem voltál még boldogtalan, 
Lennél-e a boldogságért harcban? 

 
Szép és csúf, vajon bennünk van-e? 
Tudom, mindenki szépet szeretne, 

De ki mondja meg, mi az, hogy szép? 
Kívül keressük, s bent van e kép? 

 
Vidám és szomorú, mély érzések, 

mik okozzák, milyen lépések? 
Rajtad kívülálló okok? 

Vagy ezt magadnak okozod? 
 

Az ellentétek vonzzák egymást? 
Lehet, de a taszítás is garantált. 
Ellentéteid benned jól elvannak, 
Ha békítenéd őket, megfagynak. 

 
Az ellentétekre épülő világ, 

egységben teljesíti ki magát. 
Egység és ellentét, egymás ellen? 

Nem, nem, dehogy, szoros egységben. 

2021. 04. 17. 
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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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A Föld napja 
 

Tudom, nem kell megváltanom a világot, 
Csak elmesélek egy káprázatos álmot. 

Álmodtam, hogy egyszer a Föld fellélegzett, 
Többé már fájdalmaiban nem szenvedett. 

 
A Szamos és a Tisza csobogva áradt, 
Elfeledte azt is, mennyire elfáradt. 

Nem látott többé mérgező műanyagot, 
Nem felejti el soha a pillanatot. 

 
Felnéztem az égre, milyen csodaszép kék, 

Eltűnt a szmog, mint egy gyönyörű festett kép. 
Bárányfelhők alatt madárraj vonult, 

Szárnycsattogásuk lassan-lassan elhalkult. 
 

A Duna kinyújtóztatta megtisztult ágait, 
Elvesztette végre olajos láncait. 

Tükröt mutatott a ragyogó kék égnek, 
Leckét adott csillogásból a sugárzó fénynek. 

 
Az erdők felszabadultan sóhajtottak, 

Ahogy a szemétdombok belőlük elfogytak. 
A tisztásokon szarvasok, őzek pihentek, 

Háborítatlanul örültek a sikernek. 
 

Ünnepelt a természet minden élőlénye, 
Karjait nyújtotta szerető ölelésre. 

A Föld mindent megbocsátott az embernek, 
Gyönyörű álom volt háborgó lelkemnek. 

 
2021. 04. 22. 
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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. 

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. 
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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 

Bűnhődés el nem követett bűneidért, 

bűntudat 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 mindezek visszatéréséért. 

Mi lesz, ha ezután is így megy tovább, 

Nem akarom újra a bezárkózó magányt! 

Üldözd el a rosszat, a szeretethiányt, 

Megöli a lelkem az elhagyatottság. 

Ha elragad tőlem a dühös félelem, 

hogy bármit teszek, akkor is vétkezem, 

nem tudlak meggyőzni, bárhogy igyekszem, 

nem segít rajtunk semmilyen védelem. 

A lélek a szeretetből táplálkozik, 

a csodák megéléséről álmodik. 

Ne hagyd, hogy az álmok elhalványodjanak, 

állítsd meg a félelmet, mint vihart a falak! 

2021.05.08. 

Testvéremnek 

Amikor egészséges voltál és boldog, 

barna szemeidben ezernyi csillag ragyogott. 

Őrzöm rólad ezt a kimerevített képet, 

de most elfáradtál, elhagyott téged az élet. 

2021.05.17. 
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Fájó gondolatok 

A család, hol életed indult, 
újra és újra kivet magából. 
Kis világod ismét felborult, 

Eleged van már a csatákból. 
 

A rossz gondolatok széttépnek, 
Nem használnak már az észérvek. 

Ne törődj velük, arra kérlek, 
Ha ezt teszed, gyorsan lelépnek. 

 
Azt mondod, harcolsz a világgal, 

Pedig ez csak küzdés önmagaddal. 
Végre döntened kell, mit akarsz, 

Életed éled, vagy múltban ragadsz. 
 

Ha nagyon fáj, inkább sírj, zokogj, 
mert befelé hulló könnyed megfojt. 

Elsodornak tested gyötrelmei, 
próbál a lelked megmenteni. 

 
Ha elengeded fájdalmaidat, 

Felszabadít majd a tiszta tudat, 
a küzdelmes harc nem volt hiába, 

Hálád foglalhatod majd imába. 
 

Mert annak kell örülnünk, ami van, 
Hiába siránkozunk a múltban. 

Akkor leszünk napról-napra jobban, 
ha elfogadjuk a leckéket sorban. 

 

2021. 05. 19  
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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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Mindig mellettem 

Mindig mellettem, erre vágytam, 

akkor is, ha folyton bántalak. 

Mikor magam magamba zártam, 

hogy segíts nekem, úgy vártalak. 

Észreveszed minden könnyemet, 

ismered összes fájdalmamat, 

érted kínzó érzéseimet, 

átölelsz, elűzöd, mi bánthat. 

Félelmeim nem ijesztenek, 

Segítő két karod kinyújtod, 

sok-sok jele a szeretetnek, 

fájdalmam, mint pihét, elfújod. 

Néha túlzó vagyok, szertelen, 

a dühöm is sokszor végtelen, 

te mégis itt maradsz velem, 

hűséged rendíthetetlen. 

A nyugalmat végre megtaláljuk, 

nekem adod a bizalmadat. 

Mit kerestünk, rátaláltunk, 

ölelésem békességet hozhat. 

Kívánom, soha ne múljon el 

a csodás pillanat varázsa. 

Mikor kezed kezemre tetted, 

s nem kívánkoztál már csatára. 

 

2021. 05. 31. 
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Szív és ész 
Néha nyugodt vagyok, néha meg dühös. 

Néha kiszámíthatatlan, aztán zűrös. 
Néha szelíd, máskor vad és fékezhetetlen, 

különleges, vagy átlagos, csepp a tengerben. 
 

Ha halkan szólsz hozzám, magam is halk leszek, 
Kiabálni belül szoktam, a lelkemnek. 

Nehéz összhangot találni, szív és elme, 
bármennyire is benned van a béke. 

 
Szív és ész nem mindig ugyanazt akarja, 

elvárod, hogy ne hozzanak folyton zavarba. 
Hallgass a szívedre, hidd el, jobban jársz, 

inkább, mintha tudatodtól változást vársz. 
 

Ha megteremted magadban az összhangot, 
Nem kell tovább viselned az álarcot. 

Nyugodt szívvel lehetsz most már önmagad, 
elfelejtheted minden sajgó fájdalmad. 

 
2021. 06. 02. 

 
 

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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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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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 

 

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. 
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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. 

 

 

Félelmeim 

Félelemdémonok bújnak meg bennem, 

megerősödtek, mire észrevettem. 

Nehéz őket kicsalogatni a fénybe, 

folyton elbújnak, valahová mélyre. 

Gondolataimat rossz irányba viszik, 

Rettegj, mi lesz holnap, így lesz már mindig? 

Minden lépésnek fájnia kell ezután, 

soha többé nem lehetek gondtalan már? 

Ha én nem küzdök tovább ellenük,  

energiát nem küldök feléjük, 

magabiztos fölényüket elveszítik, 

bennem suttogásuk elcsendesedik. 

Az életemet a mában kell élnem, 

hogy ne kelljen a jövőtől félnem. 

A félelem démonjait kitaszítom, 

erőmet a gyógyulásra fordítom. 

2021. 06. 12. 
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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. 

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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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. 

 
 
 
 

Lépj tovább 
 

Megragadtál egy helyzetben, ami nem a tiéd, 
tovább kell lépned, tudod ezt már rég. 

Nem tudsz már fejlődni, visszahúz valami, 
menned kell, csak így lehet tovább haladni. 

 
A megérzéseid segítenek majd, 

a változás szükségét meg kell, hogy halld. 
Persze jobb lenne továbbra is a kényelem, 

ne hagyd, hogy visszahúzzon a félelem. 
 

Azt hitted, elfogadó közegben vagy, 
s kiderült végre, ennek fele sem igaz. 

Nem kell mindenkinek megfelelni, 
Az ilyen helyről tovább kell lépni. 

 
Vesd bele magad az újba, szokatlanba, 

a fejlődésért megdolgozik a "magunkfajta". 
Tudod, "feláll, koronát igazít, s továbbáll". 

Keményebb helyzetből is volt, hogy felálltál. 
 

2021.06.16. 
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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. 

 

 

Rejtőzködő 

Aki rejtőzködik, valamit rejteget, 

önmagában táplálja a félelmet. 

Retteg és valaki elől bujkál, 

láthatatlanná válni próbál. 

Persze mások után leskelődni nem rest, 

ám ő rosszindulatot feltételez. 

Kombinálásban verhetetlen, 

azt gondolja, ő feddhetetlen. 

Ó te szegény, mennyire sajnállak, 

bárcsak vigasztalni tudnálak. 

De nem hagyod, mert elrejtőztél, 

ha valami zavar, kérdezhetnél. 

Nyugodj meg, senki nem akar rosszat, 

de maradj csak rejtve, ha ez nyugtat. 

Így legalább nem tudsz leselkedni, 

s főleg magadat ijesztgetni. 

2021. 06. 17. 
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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. 

 
 
 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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. 
 

2021. 06. 23. 

 

Csak egy haiku 

Szívemben rejtlek 

lelkemben örök rab vagy 

sóhajom ölel 

2021. 07. 10. 
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Laci névnapjára 

Nem kívánok neked mást, csak mindenből eleget. 
Elég kitartást, mikor nehéz a szeretet, 

s minden és mindenki elveszi a kedvedet. 
Elég erőt, hogy elbírd a nehézségeket. 

 
Legyen örömöd, minden napra éppen elég, 

boldogságod, amennyit elbír a szíved. 
Érjen el hozzád minden jó, amit szeretnél, 

és akkor, mikor már elbírja a lelked. 
2021. 06. 27. 

 

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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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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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. 

 

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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Pillangók tánca 

A nyár virágai már mind kinyíltak, 

pillangók ropják színpompás táncukat. 

Sziromról sziromra illegetik magukat, 

hímporaik szórnak színes nyomokat. 

Pici piros lepke fáradtan piheg, 
piros szirmokon lihegve lebeg. 

Kék párjával néha összefonódik, 
szárnyaik ölelése becsukódik. 

 
Pávaszemes szárnyak halkan suhannak, 

szemet gyönyörködtetni akarnak. 
Napfénnyel versengve virágot simogatnak, 

A hálás szirmok illatokat ontanak. 
2021. 07. 02. 

 

Az egymáshoz vezető út 

Lelkem templomában láttalak téged, 
halkan visszhangzott könnyű lépted. 
ahogy lépkedtél a padsorok között, 
engem kerestél, míg a nap feljött. 

 
Amint felkelt a nap, az eget beragyogta, 

szívem mégis minden reményét elsiratta. 
Magányomban nem tudtalak visszahívni, 
nem szóltam, hagytalak inkább eltévedni. 

 
Pedig szavak nélkül is tudnom kellett volna, 
hiányoztam, mikor a magány tartott fogva. 
Egyedüllétemben én már azt gondoltam, 

Rég elfelejtettél, már semmiben sem bíztam. 
 

Aztán visszajöttél, hívni sem kellett, 
megtaláltad az utat, mely hozzám vezetett. 
Azt ígérted, nem hagysz már többé elveszni, 
Megtanultuk, hogyan kell egymásban hinni. 

2021. 07. 04. 
 



 

57 
 

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. 

Boszorkánymese 

Ha újra születhetnék, más bolygót választanék, 

ahol igazi, született boszorkány lehetnék. 

Éjjel-nappal gyógynövényeket kotyvasztanék, 

jó boszorkányként mindenkit meggyógyítanék. 

Erdei patika lenne a munkahelyem, 

Büszkeséggel töltene el a karrierem. 

Munka után gyorsan seprűmre pattannék, 

egy szempillantás alatt hazaérnék. 

Ez lenne az én igazi életem, 

nagyon tetszene a boszorkánylétem. 

Aki nagyon felbosszantana, s élvezné, 

előbb-utóbb békaként végezné. 

Földi életemben boszi nem lehetek, 

talán épp azért, hogy gonosz ne legyek. 

Helyette feladatom a szeretet, 

ez tölti ki napról napra a szívemet. 

Pedig békajelöltek a Földön is vannak, 

kik a békaságra nagyon rászolgáltak. 

Boszorkányvarázst azonban én nem kaptam, 

életembe inkább békességet hoztam. 

2021. 07. 06. 
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Élj a percben 
 

Ha szíved szorítja a tegnap, 
állj ellen, soha ne hagyd. 

Élj a pillanatban, a percben, 
hogy örülni tudj egészen. 

 
2021. 07. 06. 

 

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. 
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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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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. 

 
 



 

61 
 

 

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. 

Táncolni az esőben 

Bár a napunk még nincs lemenőben, 
megtanultunk táncolni az esőben. 

Nem fordítunk figyelmet a hibákra, 
nem kell haragudni a világra. 

2021. 07. 17. 
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Az igazi csodák 

Az életemben bekövetkezett csodák 
mind-mind egy átlagos napon kezdődtek. 

És bár nem világraszóló csaták, 
nekem a legemlékezetesebbek. 

 

Sok éve, mikor volt az esküvőnk napja, 

akkor volt a csoda pillanata, 

ahogy párom szemében megláttam, 

a felcsillanó csillagokat és fényeket. 

 

Ha nehéz dolgaink adódtak, 

mindig az a pillanat járt a fejemben. 

Az életünk próbái bármerre is sodortak, 

azok a percek mindig segítettek. 

 

Az is egy igazi csoda lett, 

amikor gyermekem született 

és kifáradva, megnyugodva, 

végre mellkasomon pihenhetett. 

 

Mindazt mi fájdalmas volt, rögtön elfeledtem, 

Az arca a két szemembe égett. 

Így azt is tudom, őt biztosan nem cserélték el, 

hiszen mikor újra hozták, már felismertem. 

 

Nem élvezhetünk zavartalan világot, 

sok dolgot megtapasztalunk, nem csak jóságot. 

A csodás pillanatokat féltve őrizzük, 

minden egyes napunk szebb lehet tőlük. 

 

Éppen ezért nincsenek átlagos napok, 

nem tudhatjuk, mikor érnek célba a sóhajok, 

minden egyes pillanatunk lehet különleges, 

értékeld a napjaidat, bármelyik lehet kivételes. 

2021. 07. 16. 
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Falak 

Szemedből eltűnt a csillogás, 

lelkedből az ellenállhatatlan ragyogás. 

Tested védekezik, több ütést nem bír el, 

bánj vele ezután jó szívvel. 

Önmagadban falakat építettél, 

úgy érzed, már teljesen eltévedtél, 

tudnod kell, vannak, akikre számíthatsz, 

lelki békét, szeretetet kaphatsz. 

Nem vagy egyedül, csak kérd a segítséget, 

félre kell tenned minden büszkeséged. 

Ha magadba fordultál, nyisd ki a szíved, 

lelked felemészti az összegyűlt méreg. 

Ha belátod, elrontottál valamit, 

az már fél siker, fontos dolgokra tanít. 

Hagyd, hogy a dolgok helyükre kerüljenek, 

megérzéseid jó irányba vezessenek. 

Jól figyelj, tested beszél hozzád, 

ha meghallod, megérted betegséged okát. 

lelked harmóniáját nem könnyű megőrizni, 

bár a bántásokat sokáig elviseli. 

A falakkal nem csak a sérelmeket zárod ki, 

nem tudod a szeretetet sem befogadni. 

Nyisd ki a szíved, bontsd le a falakat, 

mondd el bánatod, hadd halljuk szavaidat. 

2021. 07. 21. 
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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. 
 

 
 
 

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. 
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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. 



 

67 
 

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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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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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. 

 

Évek 
 

Napról napra ránk másznak az évek, 
Az idő rajtunk arcot cserélget. 

Ráncosat, nyúzottat kapunk a régi helyett, 
csak a szemeink mosolyognak, 

ahogy kilesnek a szemüveg felett.  
 

2021.05.28. 
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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. 

 

Csoda 
Ha lenne egy aprócska csoda, 
ami elvinne messze, bárhova. 

A világ zajától elrepítene, 

többé akkor semmi gondom nem lenne.  

 
2021.05.27. 
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Laci születésnapjára 

Ez a nap is úgy kezdődött, mint a többi, 

pedig harmincnégy évvel ezelőtt valaki, 

ezt a napot választotta megszületni, 

s az életét méltóképpen megkezdeni. 

Ennyi év távolából nem könnyű emlékezni, 

de mi azt a napot soha nem fogjuk feledni. 

Azon a napon, mikor megszülettél, 

és anyának, apának örömöt szereztél. 

Isten éltessen, legyél nagyon boldog, 

váljon valóra minden kívánságod! 

Jusson neked mindenből a legszebb, 

kívánunk neked szép, hosszú életet! 

Áldott legyen mind, ki szívednek kedves, 

és minden napotok szeretet teljes. 

Mindig legyen önmagadban hited, 

Boldog születésnapot kívánunk Neked! 

2021. 08. 10. 

Föld és ég 

Mikor az ég a Földdel összeér, 

s ott kezdődik az ég, hol az út véget ér. 

A világ, s benne a természet oly csodás, 

szívedbe markoló, végtelen áldás. 

Szemed becsukod, mert a látvány beleég, 

lélekemelő, felfoghatatlan messzeség. 

A mélység s magasság teljes megélése, 

tested felkészül a mennybéli öröklétre. 

 

2021. 07. 31. 
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Az anyák nem csak éjjel sírnak 

Az anyák nem csak éjjel sírnak. 

Sírnak a kórházban, mikor közlik, 

sajnos a babával bajok vannak, 

és nem lehet tudni, hová alakulnak. 

Az anyák nem csak éjjel sírnak. 

Fényes nappal az utcán is, ha nagyon aggódnak. 

Például a kórházból hazafelé menet, 

mikor az aggódás elveszi az eszedet. 

Az anyák nem csak éjjel sírnak. 

Van mikor a munkahelyen is, mikor hívnak: 

munkába menet fejreállt az autóval, 

és hallod a mentőt a telefonban. 

De az anyák akkor is sírnak, 

mikor a selyemszálak elpattannak, 

mik a gyermekükhöz köti az életüket, 

félve, hogy elveszítik mindegyiket. 

Minden egyes elpattanó selyemszál 

a szívben örömöt okoz, és mégis fáj. 

Hiszen önálló életre neveljük, 

de ezzel gyermekeinket el is veszítjük. 

De az anyák akkor sem csak éjjel sírnak, 

mikor örömkönnyeik vannak. 

Mert a gyerekek annyi örömöt okoznak, 

még a szívek is gyorsabban dobognak. 

Ne mondd nekem, hogy ez csak ragaszkodás. 

Ne mondd, mert ez szeretet, mi lenne más? 

Hiszen azért aggódom annyira, 

mert szeretettel gondolok a fiamra. 

2021. 08. 10. 
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Fáradt vagyok  

Elfáradtam, pihenni szeretnék, 

néhány óra nyugalmat keresnék. 

Fárasztó vagyok magamnak is, 

kicsit gonosz, kicsit hisztis.  

Saját magam árnyéka lettem, 

ma egész nap csak lézengtem. 

Ne neheztelj rám, ha ilyen vagyok, 

magamban mindjárt rendet rakok.  

Ez a fáradtság inkább fásultság, 

a mókuskerék nehéz mostanság. 

Az újdonságot jobban szeretem, 

de nem mindig kapom meg, ami kell nekem.  

Nagy teljesítmény mára már nem várható, 

legfeljebb egy bambuló zenehallgató. 

Ilyen napok is kell, hogy legyenek, 

hogy a nehéz napokra felkészítsenek.  

2021. 08. 11. 
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Ajtók 

Zárt ajtók mögött rejtőzik az alattomos múlt, 

szenvedésed miatta túl hosszúra nyúlt. 

Bezártad magad, elbújtál falaid mögé, 

könnyeid és félelmeid váltak benned kővé. 

Nem tudod még, hogyan kell az ajtókat kinyitni, 

Életed eddig arról szólt, mindent ki kell bírni. 

Segítséget nem kérünk, az hozzád nem méltó, 

a tradíció elviselhetetlen béklyó. 

Nyisd ki az ajtókat, ne maradjon egy sem zárva, 

Lelked társadhoz visszatalál, nem marad árva. 

A nyitott ajtók beengedik a fényt, 

Minden porcikádban érzed a reményt. 

El tudod fogadni végre a szeretetet, 

életedben megkezdhetsz egy új fejezetet. 

Meglepő, hogy az élet milyen nagyszerű, 

nem kell túlkombinálni, ennyire egyszerű. 

Ne zárd be az ajtókat, kapukat soha többé, 

ha magadra maradsz, attól még nem válsz hőssé. 

Míg "együtt" is lehet körülöttünk minden jó, 

az "egyedül" ne legyen többé elfogadható. 

2021. 08. 15. 
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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. 
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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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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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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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Mi az élet 

Az élet vajon mindenki számára kincs? 

Őrzi-e féltőn, vagy eldobja, jobb, ha nincs? 

Ha nem tudja megoldani a feladatot, 

ami tanulnivalót a sorsa kiszabott. 

Nem tudom, könnyebb-e megfutamodni, 

az életed nem kell már, s visszaadni. 

Nem teheted, te választottad az életed, 

akkor is, ha úgy érzed, minden ellened. 

A szenvedést te teremted magadnak, 

nem akarsz szenvedni? Csak az kell, hogy abbahagyd. 

Van-e értelme így menekülni magadtól, 

kérdésedre választ ne várj senki mástól. 

2021. 08. 25. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

 

 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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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. 

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. 


