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Hangulat 
hexameterben 
 
Égi körútja a Holdnak is immár vége felé van, 
Álmosan fújja el csillagok fényét, eljött a hajnal, 
várja vetett ágy, párna a felhő, plédnek is jó lesz. 
Napsugarak melegítik a ködtől harmatos fákat, 
ágain már a madársereg hangja megszólal, 
fű, fa, s a réten a virágok oly illatos árja. 
 
Ámor a nyíl idegét megfeszítvén, így lesi prédát, 
orgona illata száll levegőben, halk zeneszó is. 
Szende leányokat férfiak tágra nyitott szeme nézi, 
bár leselkedni se lenne szabad, mert még tiltja az illem. 
 
2016. május 
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Tétova szerelem 
 

Nem tudom, miért is szeretlek olyan nagyon! 
Ne szólj semmit, szemeden, mint fényforráson 

vágyakozás éteri borzongását látom. 
Hangtalanul ajkad szűz mosolyt küld felém, 

simogató kezed lágyan érinti arcom. 
Érosz tüzétől feszülő kebled, kéjtől 

remegve várja, blúzodon matató kezem 
érintését. Én csak igézetben állok, 

tétován ajkad üzenetére várok.  
 

Budapest, 2016. március 
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Diákszerelem 
 

Barátnővel minden reggel 
iskolába együtt mentek. 

Társnőjével jóban voltam, 
így hozzájuk csatlakoztam. 

 
Útközben, míg beszélgettem,  

alaposabban megnéztem. 
Kicsiny, önbizalma kevés, 
a srácok észre sem vették. 

 
Szép volt, de nem hivalkodó, 

szempillája uralkodó, 
göndör, gesztenyeszín haja, 

kedves arcát körbefogta. 
 

Másnap már vártam a sarkon, 
„kísérhetlek?” – „elfogadom.” 

Próbált küzdeni zavarán, 
még szájára vesz a sok lány! 

 
Nem kellett hozzá sok idő, 

hiányzott, ha nem láttam Őt. 
Minden nap hazakísértem, 
édesanyja kedvelt engem. 

 
Nem mondtuk ki, hogy „szeretlek”, 

titkoltuk az érzelmeket, 
megállott velünk a világ, 

lelkünkben tavaszi zsongás. 
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Egyik holdvilágos estén, 
érintette kezem kezét, 

nem húzta el, hagyta, fogjam, 
így ujjaink kulcsolódtak. 

 
Érettségi vizsga után, 

Pesten várt Apám és Anyám. 
Sután, zavartan karoltam, 

ajkát lágyan megcsókoltam. 
. . . 

Ez volt a legelső csókom, 
nem felejtem, 

most is érzem ajkaimon. 
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Teliholdas éjjel 
 

Éjjel az ablaknál álltál, 
néztél a sejtelmes fényű égre: 

Telihold volt akkor éppen. 
 

Vékony hálóingeden át, mint árnyjáték 
úgy tűntek át karcsú lánytested vonalai. 

 
Szerelmes volt az éjszakánk! 

 
A Telihold fényét aztán 

hajnal pírja eltakarta. 
Ám mi ketten tudtuk: a Hold 

égi útját körbefutva 
fölöttünk lesz újra, s újra. 

 
Évek jöttek, évek mentek. 

S valóban: az égi menetrendben 
a Telihold az ő pontos órarendje 

szerint minden hóban eljött. 
 

És még most is: minden éjjel 
Teliholdunk az ablaknál állva 

nézted. 
Az égitest sápadt fénye 

köntösödön már nem sütött át. 
Hajlott hátad, ősz hajadat 
még csukott szemmel is, 

most is látom. 
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Látom kerek arcocskádat 
a halovány fényben állva. 

Melléd lépek: kezem a kezedet fogja. 
 

Fénylő szemed, mint két csillag, 
orrocskád üstökös csóvája; 

 
szám a szádat eltakarta! 

 
Budapest, 2014. szeptember 
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Villamoson 
 

Hét óra. Reggeli csúcsforgalom. 
Utazom a zsúfolt villamoson. 

Minden zökkenőnél összekoccan vállunk, 
fuldoklunk, friss levegőre vágyunk. 

 
Éles fájdalom hasít a lábamba, 

csillagokat látok. Egy tűsarok rajta! 
 

Felkapom fejemet:  
göndör-szőke hajú, 

fénylő barna szemek 
néznek szembe velem.  

Tündéri igézet. 
 

Ajtó nyílik: a lány már a lépcsőkön áll. 
Az ajtóhoz furakodok, leszállok, 

indulok a tünemény után. 
Ő belép a hivatal ajtaján. 

 
Este ablakomból a csillagos 

eget nézem. Petőfi jut az eszembe: 
„ne válasszunk magunknak csillagot?” 

A miénk egyszer összeér-e? 
 

Másnap már kora délután, 
türelmetlenül vártam a megállónál. 
Nem erre jött, nem volt szerencsém, 

nem maradt, csak tűnő álomkép. 
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Harmadnap a villamoson 
hátam mögül ismerős hang szól: 

„Ma a cipőm sarka lapos”, 
s már készül a leszálláshoz: 

„ötkor a megállóban vagyok”. 
 

Május van, virágillatos tavasz, 
mámorban úszik a lelkem. 

Most már tudom, mit jelent a szó: 
SZERELEM! 

 
Budapest, 2015. május 
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Melegfront 
 

Melegfront - jelenti a meteorológia. 
Nos egyelőre vége nyugodt éjszakáimnak, 

mindenféle légáramok felettünk randiznak. 
 

Fáradt vagyok, álmos, az ágyban csak forgolódom, 
olvasnék, ám betűk értelmetlen sorát látom. 
Mellettem kedvesem, karjába vette az álom. 

 
Mint csecsemőnek, hüvelykujja szája sarkában, 
vigyázva, fel ne ébresszem, eloltom lámpámat, 

átadom magamat emlékim hosszú sorának. 
 

Képzeletem kicsi lányként, elém varázsolja, 
szép volt – nekem, most szebb, – lelkét feltáró mosolya 

elbűvöl, melengeti szívem: 
mert szeretem, nagyon szeretem! 

 
2015. október 24. 
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Lélekszürke – rózsaszínnel 

Zöld lombkoronák változnak 
rőtre, sárgára, barnára. 
Pirosát, kékjét, aranyát 
a nyári nap búcsúztatja. 

Tar ágak közt átsüt a fény, 
az avart aranyba vonja; 

repülök, jókedv és remény 
ösvényén megyek dalolva. 

Ködös reggel, sűrű felhők. 
Fázom, az esőben ázom, 
rút arcát mutatja az ősz, 

lelkemen is szürke fátyol. 

Múltam élem, elborongva. 
Megéltem nyolc évtizedet, 
tettem, amit tennem kellett, 

marad valami utánam? 

Így, öregen hasznom semmi, 
tán csak egy púp mások hátán, 

határolt életemben szolgám. 
Nem hagyom szabadon élni. 

Teherként nyomja a vállam 
gondja mások örömének: 

szabadabb jövőt nyernének. 
Ez lenne életem ára? 

Hajnal hasad bíborszínnel, 
tócsákból napfény kápráztat. 
Könnyű szívvel ébredek fel 

kedves kis párom karjában… 

Budapest, 2016. október 
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Anyák napjára 
 

Drága Anyám! Fényképedet 
minden nap megsimogatom. 

Oly fiatalon itt hagytál, 
megviselt az Élet nagyon. 

Három gyermeked nevelted 
szépre, jóra, szeretetre, 
Jóistenbe vetett hitre. 

Háborúban – Apám távol – 
törékeny termeted a gond, 

a féltés összetörte. 

Lelked az Úr Mennybe vette. 

Hűlő kezed megcsókoltam, 
megfogadtam: másnak kezét 

soha nem érinti ajkam 
(kézcsókot azóta nem adtam). 

Drága Édesapám, Te, ki 
szerető szigorral neveltél 
Anyámmal, kézben a kéz. 

Asztalodon fényképével, 
harminc évet Vele éltél 

– hűségesküt nem feledtél. 

Édesanyám, Édesapám! 
Képeteknél gyertyát gyújtok 

Anyák Napján. 

Kérlek, vigyázzatok reám! 
 

Budapest, 2015. Anyák Napján 
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Beszélgetek Apámmal 
 

Gyerekeim kérdésekkel ostromolnak: 
merre forog a Föld? Milyen lesz a holnap? 

Jobbak lesznek az emberek? Nem gyilkolnak? 
Arcukon nem lesz másnak hely, csak mosolynak? 

 
Mit gondolsz, jövőtől milyen sorsot várjunk? 

Lesz-e békénk, munkánk, szerelmünk, családunk? 
Félek, lesz-e erőnk Nélküled megállnunk, 

mostanig Te határoztad meg világunk. 
 

Gyermekéveidet szüleid vigyázták, 
hogyan továbbot Te szabod meg, nem párkák! 

Tudod kedves, ha tisztán élsz, s a jó vezet, 
ha csak igazat beszélsz, lesz becsületed. 

 
Higgy Istenben. Hite van minden embernek, 

Jézus, Jahve, Allah, mások csak a nevek. 
Úgy tanítják: van élet a halál után, 

senki nem jött onnan vissza. Hogyan tudnám? 
 

Gonosz mindig lesz közöttünk, mert az ember 
többet akar, s ehhez kell pusztító fegyver. 

 
Ám télre mindig tavasz jön, mindig lesznek, 

kik szeretnek, becsülnek, és Te is szeretsz. 
Lesz családod, párod, gyermekek, értelmet 

kap életed. De ágyat Magadnak veted! 
 

Gondolatban Melletted leszek, míg élek, 
hiszen egy darabkája vagy az énemnek. 
Veled leszek, távolról vigyázni foglak, 

ameddig a fáklyám utolsót nem lobban.  

Budapest, 2015. június 
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Pecázunk Lackóval 
 

Családommal minden nyáron, 
nagy élmény egy kempingtábor. 

Ez évben egy kis tóparton 
vertünk nyaraláshoz sátort. 

Kis tavacska, nem horgásztó, 
óra alatt bejárható, 

a túlpartján sűrű nádas, 
kitűnő hely pecázásra. 

László-napra pecabottal 
fiam megajándékoztam. 
Boldogan állt a tópartra - 
kevés hal akadt horgára. 

Gondoltam, legyen szép napja, 
ladikunkban átevezünk 

a túloldali nádasba, 
kishalaknak az jó tanya. 

Lackó csalit gyúrt horgára, 
izgatottan várt kapásra. 

Úszó süllyedt, ő „bevágott”, 
és az első sneci máris 

vizes vödrében ficánkolt. 

Fiam, az új csalit gyúrta, 
horgát a vízbe lógatta, 

azt egy mohó hal bekapta! 
Hát ilyet is ritkán látni: 
csali nélkül halat fogni! 
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A Nap magasabbra hágott, 
és a hőség fokozódott. 

Jött a szörnyű meglepetés: 
a nádas is életre kélt! 

Izzadt testem párolgása 
szúnyoghadat előcsalta, 

egész csapat egyszerre támadt,  
s amíg kettőt agyonvágtam, 
három másik csípett rajtam. 

Ladikom vészesen ingott 
a heves légi csatában. 

Ekkor megszólalt a fiam: 
„A vödröm már majd teli van, 

ennyi hal elég lesz mára, 
evezzünk át a táborba!” 

Gyorsan evezőt ragadtam, 
hajtottam, ahogy csak bírtam, 

rekordidőn partot értem, 
(olimpián aranyérem). 

Anya sütötte a halat, 
Lackó jó ízűn felfalta. 

Piciny, púpos paránypirosság, 
egész testem borították. 

Doktor kérdezte aggódva: 
„Volt-e himlőd kiskorodba?” 

Nem tudok már pecát látni! 
Tüstént elkezdek viszketni, 

és alig tudom megállni, 
el ne kezdjek vakarózni. 

Budapest, 2015. szeptember 2. 
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Ladikban a tavon 
 

Piciny, púpos parány pirosság, 
nyomában nyalka hólyagok, 

szívnák, mert szivart nem szívhatnak, 
a szúnyogok, a szúnyogok. 

 
Véremre vágyó vad seregük, 
– zajtalanul sikló ladikom - 
zümmögve támadni készül, 
szívókák szemtelen szúrnak. 

 
Evezőt merítő karomra rászáll, 
emelem kezemet: odacsapjak, 

lendületem a levegőben megáll, 
ó, hiszen éhes, enni akar csak. 

 
2015. május 7. 
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Álmatlanul 
 

Fekszem, elkerül az álom, 
csendes már az utca, csak a 
villamos csengőjét hallom. 

 
Kinézek az ablakunkból: 

Kézen fogva fiatal pár 
siet haza a színházból. 

 
Kutyuskáját sétáltatja  

idős hölgy a hatodikról: 
„Pisilj már! Te istenadta.” 

 
Szél himbálja a lámpákat, 
ágak levéltől megfosztva, 

árnyékukkal táncot járnak. 
 

Visszabújok ágyikómba, 
jó a meleg paplan alatt. 

Engem is ringat álomba, 
feleségem szuszogása. 

 
Budapest, 2015. december 18. 
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Téli örömök 
 

Hull a hó, hull a hó, 
vakítóan szikrázó. 

Fenyőágon hósapka, 
roskadozik alatta. 

 
Hull a hó, hull a hó, 
előkerül a szánkó. 

Dombtetőről, halihó, 
völgybe siklasz, csuda-jó! 

Ha felborul a szánkó, 
puha párnád lesz a hó. 

 
Hull a hó, fúj a szél, 

vastagodik már a jég, 
korcsolyázni épp elég. 
Élezd meg a koridat, 

csúszik, mint a gyorsvonat. 
De ha nem tudsz korcsolyázni, 

lehet jégen csicsonkázni. 
 

Hull a hó, jött a fagy, 
csatolj fel sítalpakat, 

hódítsd meg a hegyeket! 
 

A hóember integet. 
 

(Feleségemmel kijelöltük a következő szavakat, melyekből 
verset írtunk: tél – hó – jég – fagy – korcsolya – hóember – 
csicsonka – örömök.) 

 
2016. január 3. 
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Adventi koszorú I. 
 

Készülődés 
 

Alkonyatkor már fényárban 
úsznak utcák a városban: 
villanyfüzér úttest felett, 

izzókból formált Mikulás, 
szánkó, csillag, sugárvarázs. 

 
Utca emberekkel telve; 

az ünnepi kirakatok 
vonják most a figyelmünket, 

tétovázó gondolatok: 
„Minek örülne a párjuk? 

Mit szeretnének gyerekek, 
s mennyit bír a pénztárcájuk?” 

 
A téren pavilonok, sátrak, 
sapkák, sálak kokettálnak 
mézeskalácsból huszárral. 

 
Apa vesz a gyerekeknek 

egy-egy zacskó sült gesztenyét. 
Kedves mosoly mindenkihez, 

nincs tolakodás, lökdösés. 
 

Fehér kenyér sült kolbásszal, 
versenyez fenyőillattal. 
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Ave Maria 
 

József jegyese, Mária, 
názáreti szobájában 

megrémült, mikor az Angyal 
fényárban megjelent nála. 

 
Bíztatott: „Ne félj, Mária!” 

Isten, Égnek s Földnek Ura, 
úgy akarta: 

hogy az eredendő bűntől 
(Ádám s Éva örökétől), 
emberiséget megváltja. 

 
Ezért Fiát küldi Földre,  

ember arccal, ember testtel, 
igaz Isten, s igaz Ember: 

Istenember! 
 

Te, férfitól érintetlen, 
magzatot fogansz méhedbe, 

s akit világra hozol majd, 
Jézus lesz Istennek fia. 

 
Az Úr akarata előtt 

a nagy megtiszteltetéstől 
megindulva fejet hajtott, 

s a Szentlélek kegyelméből, 
Máriában fogantatott: 

a MEGVÁLTÓ! 
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Rorate coeli 
 

„Harmatozzatok, 
égi magasok!” 

A felhőkből égi cseppek 
hullassák Földre az intést: 
Emberek! Tiszta lélekkel 

várjátok az érkezését, 
kit Mária, Krisztus anyja, 
szűzen szül földi világra. 
Ő szeplőtlen az ősbűntől, 

kihez Advent minden napján 
hajnali misén száll imánk. 

 
Égen Te vagy Hajnalcsillag, 

ó, üdvösségünk záloga, 
Mennynek Királyné Asszonya! 

Üdvöz légy malaszttal teljes, 
Alleluja! 

 
Budapest, 2015. december 
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Adventi koszorú II. 
 

Karácsony 
 

Constantinus parancsára, 
József indult Máriával, 

messze Dávid országába. 
Lassan haladtak az úton, 

féltette Asszonyát nagyon. 
 

„József, útban van a baba,” 
– mondta csendesen Mária. 
Közelben csak egy istálló, 
szalmával rakta a jászolt, 

s Máriát ölébe véve, 
szalmaágyra lefektette. 

Ott vajúdott, s jött világra, 
jászolban kis Jézuskája. 

 
Az istállót égi fényesség ragyogta be, 

s angyalok csodás, éteri énekkel 
dicsőíték a Mindenható Istent. 

Pásztorok megilletődve, égi 
karral együtt kezdtek énekelni, 

hangjuk angyalokkal együtt zengett: 
„Dicsőség magasságban Istennek, 
s béke a tiszta szívű embernek!” 

 
Megtörtént hát a csodák csodája: 

MEGSZÜLETETT, 
EMBERRÉ LETT 

JÉZUS, AZ ISTENNEK FIA! 
Áldunk Téged, aki Fiát 

nekünk adta! 
Alleluja! Alleluja! 



Szárnyaló vágyaink 

– 27 – 

Szenteste 
 

Jézus, emberré lett Isten, 
születését minden évben, 

emlékezzük nagy ünneppel, 
hálás éjféli misével. 

Karácsony estén a család 
körbeállja a fenyőfát, 
ágain gyertyák fénye 

csillog tükör üveggömbbe. 
Körül állják, kéz a kézben, 
s a boldog ének felcsendül: 

„Megszületett! Örvendezzünk!” 
A fa alatt meglepetés, 

kis ajándék mindenkinek, 
ezzel tudjuk kifejezni, 

ahogy karácsony tanítja: 
szeretetnél nincs szebb semmi! 

 
S kik e verset olvassátok, 
vegyétek, mint ajándékot: 
BOLDOG KARÁCSONYT 

KÍVÁNOK! 
 

2015. december 
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Nagypénteken 
 

Nagypéntek van. 
A templomok ma csendesek 

(a harangok Rómába mentek). 
Jézus, korbácstól véresen, 

tövisből font koronával 
cipeli a nehéz keresztet: 

„Íme a zsidók királya!” – 
kiáltoznak gúnyolódva 

az emberek kint az utcán, 
(de sok köztük a tanítvány; 

szívük tele félelemmel, 
aggódással). 

„Isten fia? Zsidókirály, 
miért ne tehetne csodát, 

miért szenved a keresztfán?” 

Jézus emberlelke fárad, 
zúzott teste összeroskad. 

„Atyám, miért hagytál el most? 
De legyen szent akaratod”! 

Íme, ott függ a kereszten: 
most nem isten, most csak ember. 

Szörnyű kínja görcsbe húzza, 
míg a dárda át nem járja. 

Bevégeztetett. 
Így az Atya akarata 

beteljesedett: 
Isten fia szent vérével 

MEGVÁLTOTTA 
bűneinket. 

Budapest, 2015. április 2. 
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Mindenszentek ünnepére 
November 1. 

 
Fénysugárral övezett aranyos trónján 

fogadja ég lakói ünnepi menetét 
Jézus, földnek ura, égi király. 

Hófehérbe öltözötten, pálmaággal 
vonulnak szent lelkek sorban. 

Ő olvassa „megjelöltek számát: Izraelből 
száznegyvennégy ezren… 

Nagy sereget látott melyet senki 
nem volt képes megszámlálni.” 

Minden népből és nemzetből 
hozsannáznak a trón előtt. 

Szentek mind, Isten gyermekei, 
hitük szerint tisztán éltek. 

„Boldogok a békességesek… 
irgalmasok, tiszta szívűek… 
szenvedtek az igazságért… 

minden rosszat mondanak rátok.” 

Szeretnénk a Mennybe jutni, 
megváltónk előtt hódolni, 
szentek hószín lepelében 

minden néppel  elvonulni. 

Nehéz a szentek közé bejutni? 
Nem! Mindenkinek megadatik 
csak az égi törvényt betartsa, 
Szentjei közé Jézusunk várja. 

Ne félj, bízzál! 
Az életszentség olyan egyszerű! 

 
2016. november 1. 
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Noé 
/Epigrammák/ 

 
Noé kicsit sokat ivott, két úristent látott, 

hiába intette Sára:  jóból is megárthat a sok! 
Szépen kérleli Noé: engedj még egy-két kortyot, 
szeretném egyszerre látni a szent háromságot. 

* 
Látta isten, hogy az ember rosszra hajlott, 

haragjában özönvizet rábocsátott. 
Mind meghaltak, maradt csak Noé és Sára; 

eszerint nem ősszüleink Ádám s Éva? 
* 

Az özönvíz elborított hegyet, s völgyet, 
Noé sokszor kémlelte a felhős eget, 
s mikor a napot végre kisütni látta, 
galambja hol találhatott olajágat? 

 
2016. november 
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B. Moravetz Edith versei 
 

I. Fejezet 
 

A költészet 
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ISTENTŐL AZ ADOMÁNY 
/Ars poeticám/  

 
Hogy születik versem? Tőlem sokszor kérded. 

Vagy megküzdesz vele, vagy ő küzd meg érted. 
Versed, mint egy festmény, így alakul ő is, 

Te lehetsz a vászon, te vagy az ecset is. 
 

Csak el kell kezdeni, s felkerülnek színek, 
Hagyom, hogy szívemet csoda megérintse. 

Nietzsche szólt egykoron, hogy a művészetnek 
Feladata egy van: szépítse életed. 

 
Mindenki áhítja a tisztát és a jót, 

Szeretet mosolyom ekként továbbadom. 
Nemesebbé válik az embernek lelke, 

Ha egy verset olvas, mikor jön az este. 
 

Hivatásnak érzem, hirdetni a szépet, 
Vallom, hogy az ember nem csak pénzre éhes. 

Hatalom, gonoszság, könyöklés és ármány, 
Legyőzhető bennünk, nem örök a sátán. 

 
Istentől azt kérem, adjon erőt nékem, 

Verseimet írva, még sokáig éljek!  
Szépíteni velük másoknak életét, 

Áldozatot hozni igaz művészetért. 
 

Budapest, 2016. június 23.  
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VÁRTALAK 
 

Mikor rád gondolok, beleremeg lelkem. 
Egyetlen szó csupán, mégis mindent jelent. 

Szívem dobbanását, apró rezdülését, 
Lesve pillanatnak végre érkezését. 

 
Elgondolom amint majd megérintelek, 

Selymes bőröd érzem, magamhoz ölellek. 
Féltőn, óvón őrzi testedet két karom. 

Illatodat mélyen magamba szippantom. 
 

Simítlak, csodállak, gyönyörködöm benned, 
Te vagy hát, akit én oly nagyon szeretek? 

Sokszor elképzeltem a találkozásunk, 
Tudnod kellett azt is, milyen nagyon vártunk. 

 
Mindent beleadtunk: apait, anyait. 

Ami tőlünk tellett, érzelmes szavaink. 
Te vagy a mi első közös szerzeményünk; 

Szépséges gyermekünk: A VERSES KÖTETÜNK! 

 

Budapest, 2016. május 13. 
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VAJH MI LESZ A SORSUK? 
(Első verseskötet elé) 

 
Eddig csak az enyémek voltak. 
Ó, de vajon hol lesznek holnap? 

Kilépnek a rivalda fénybe. 
Lelküket ott ki veszi észre? 

 
Látni-e majd a szeretetet, 

Mit maguk körül hintenek? 
Fakasztanak bánat láttán 

Mosolyt, kínálva szivárványt? 
 

Lesznek ír? Elesetteknek 
Gyolcs, mely takarja sebeket? 

Ragyog tőlük öröm fénye 
Keseredettek szemében? 

 
Útra keltnek irányjelzők, 

Vissza is, ha idő eljön. 
Vigasz, támasz az árváknak. 

Remény; hon maradt anyáknak. 
 

Bennük bárki talál hitet, 
Aki keresi az Istent. 

Fogadjátok szeretettel 
Verseim, átnyújtom nektek. 

 
Budapest, 2016. február 27. 
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A KÖLTÉSZET SZABADSÁGA 
 

Mondtátok: eztán írjunk szabályosan! 
Nagyon fontos a rím, láb, meg a szótag! 

De mi van akkor, ha én nem akarok? 
Elhagyatottan magamra maradok? 

 
Láncra nem verhetik immár kezeim. 
Tombolnak szabadon az érzéseim. 

Ez ellen senki sem építhet gátat. 
Nem létezik gúzs, mely béklyóba zárhat. 

 
Doboljon a szív, lüktessen énbennem! 

Daloljon a vers, énekeljen lelkem! 
Legyen vihar, vagy íveljen szivárvány, 
Mert verset írok, s nem maradok árván! 

 
Szólok vadvirágról, mezőről, erdőről, 

Erdőben medvéről, farkasról, meg őzről, 
Csillogó könnycseppről, tajtékzó tengerről, 

Magas kőszikláról, éles hegygerincről, 
 

Tündér mesevárról, hétfejű sárkányról, 
Gőgicsélő gyermek vidám kacajáról. 

Édes anyanyelvünk szóban igen gazdag. 
Fűzök gyöngykalárist csodaszép szavakkal. 

 
Mi lehet a titka nagy önbizalmamnak? 

Egyszer megkóstoltam ízét gyöngyharmatnak! 
Nincs már soha többé az a földi isten, 

Aki képes lenne elvenni a hitem. 
 

Budapest, 2016. február 17. 
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VÍVÓDÁSOK 
 

Testem vízben fürdik, lelkem porban ázik, 
Szívem a magánytól dideregve fázik. 

Köd borítja szemem. Messze már a távol. 
Úgy tartják, „az erdőt nem látja a fától”. 

 
Meddig tart e vakság, eltűnik az átok? 

Homályos szememről lekerül a hályog? 
Kétségek gyötörnek, van-e kiút innen? 

Szavakkal birkózom. Lesz még versem, higgyem? 
 

Kritikusnak tolla vitriolba mártva: 
„Rég elavult forma, a kétség kizárva! 

Azt hitted, költő vagy? – Tévedtél! – Tudod már? 
Senki és semmi vagy, csupán ügyes kontár!” 

  
Mondanivalómat morzsolgatom mostan; 
Ötletek maradnak rég hamvukba-holtan. 

Legfontosabb mi volt? Hit, remény, szeretet! 
Soha nem elvenni, adni akart kezem. 

 
Félig telt papírral nézek farkasszemet; 
Több versfaragásra nem adom fejemet. 
Inkább számlálgatok sok ezer csillagot, 
Madár csicsergését hajnalon hallgatom. 

 
Mélyről jött sóhajjal indulok pihenni. 

Tőlem eztán verset ne várjon már senki! 
.......................... 

.................. 
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DÖNTÖTTEM 
 

Tőled függ életed újabb fejezete: 
Hogyan határozol? Vedd sorsod kezedbe! 

Rázzad le magadról a gáncsoskodókat, 
Az okoskodókat, vagy rosszakarókat. 

 
Akik bíznak benned, el ne veszítsenek. 

Versidből nyerjenek reményt, szeretetet. 
Bármely pillanatod nyújthat fordulatot. 
Hozzál ki magadból csodás varázslatot! 

 
Budapest, 2016. július 17. – július 31.  
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„HA MEGDOBNAK KŐVEL…” 
 

Ismét csak a szívemből szeretnék szólni, 
Lelkemet még egyszer elétek kitárni. 

Mindazt, ami most fáj, leírom versemben, 
Talán majd okulnak belőle egyesek. 

  
Véleményt alkotni mindenkinek joga; 

Nem mindegy azonban, hogy azt miként mondja. 
Építő kritika, ha finoman teszi, 

Lehet, rosszul esik, mégis megszívlelik. 
  

Verset faragónak mimóza a lelke, 
Leírva szavait mind egy-egy gyermeke. 
Ha cséphadaróval vágják, ütik, verik, 

Biztos, hogy nem hagyja, igyekszik védeni. 
  

Lehet, nem kellene megemelni hangját. 
Felejti ilyenkor Jézus intő szavát: 

„Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!” 
Akár egy fúria megy az ellenének. 

  
Védi, óvja drága született gyermekét. 

Könyörgöm, ezt tőle rossz néven ne vegyék! 
Keressék versében csíráját a jónak,  

Együtt nyesegessék a vad hajtásokat.  
  

Szavaimat küldöm a kritikusoknak, 
„Akinek nem inge”..., nincsenek oly sokan; 
És szól alkotóknak, magamnak is egyben: 
Ne kapd fel a vizet, választ írjál versben! 

 
Budapest, 2016. augusztus 4. 
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SZÍNEK, SZAVAK, MADARAK… 
Itt a tavasz! 

 
Gyöngyöző szavaim nyelvemen billegnek; 
Sorba állítom most szivárványszínekben. 
Mellettük felcsendül madaraknak dala. 

Oly vidámak, akár kisdedek kacaja; 
 

Vörössel kezdeném, növel bátorságot. 
Narancssárga, aztán sárga következik; 
Melyektől embernek szíve lelkesedik. 
Zöld ígéri nekünk reményt e világon. 

 
Ég és tenger színe kék, – mely az én kedvencem. 

Bizalmat, hűséget, becsületet jelent. 
Szavaknak sorában egyensúlyt jelentő 

Gyógyító lila szín titkokat görgető. 
 

Nádak közt – magányost – magokat keresget: 
Örökös dalnokunk: a kicsiny kék cinke. 

Zöldike énekli: „Érkezett gilice!” 
Gólya, cakó, akár eszterág is lehet. 

 
Vörös, narancssárga, sárga, zöld, kék, lila 

Reménynek színeit most már megfestettem, 
Pihenni leteszem festői ecsetem. 

Fecskék csivitelnek, száll tavaszi illat. 
 

Költészet Napját köszöntik versemben. 
 

Budapest, 2016. március 21. 
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SZÁRNYALÓ VÁGYAINK 
 

Csodaszarvasnak sokágú agancsa, 
Napkorongot hordja fénylőn magasban. 

Mutatja biztatón mindig a reményt, 
Szívünkben a vágyott újjászületést. 

 
Hold a Nap nyomában, örök párjaként; 

Akár tavasz a télnek árnyékaként. 
Fehér havat követ zöld, az új élet, 

A folytonos megújulás jelképe. 
 

Csodaszép tollú Főnix lélek-madár  
Hamvaiból feltámasztja önmagát; 
De csakis akkor tud újjászületni, 

Ha a régit sikerült eltüntetni. 
 

Új születése, régi hamvasztása. 
Nem lehet, hogy a szabadság hiánya, 

Lerántsa mélységbe gondolataink. 
Hagyjuk szárnyalni szabadon vágyaink! 

  
Budapest, 2016. március 2. 
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CARPE DIEM 
 

Színes kis falevél ágától megválik, 
Szárnyra kapja szellő, boldogan hintázik. 
Úgy érzi, már szabad, búcsút int fájának, 

Tán dalra is fakad, indul a világba.  
 

Fölötte madarak ék alakban húznak, 
Sokáig készültek, indulnak nagy útra. 

Egyikőjük lenéz árva falevélre. 
Sajnálja, mert tudja, elenyészik télen. 

 
Esetleg úgy érzed, a világ tiéd lett. 

Lehet, éppen akkor véget ér az élted. 
Ne akarj mindig mást, fogadd el sorsodat. 
Örülj pillanatnak, holnap vaj’h mit hozhat. 

 
Budapest, 2016. szeptember 30. 
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SZÁRBA SZÖKKENT GONDOLATOK 
 

Amikor kezembe veszem a tollamat, 
Milliónyi ötlet lepi el agyamat. 

Melyiket válasszam? Melyiket szeressem? 
Mi az, amelyik ma közel áll szívemhez? 

 
Csak egyetlen szót kell, hogy papírra vessek, 

S mint búza a földből, sorjában kikelnek. 
Látom magam előtt, amint sorakoznak, 

Kibontakoztatják a gondolatokat. 
 

Szárba szökkennek, úgy hajlanak a szélben, 
Nap felé nyújtóznak, telt magokká érnek. 

Végül learatom mondanivalómat, 
Vers formában nyújtom át az olvasónak. 

 
Fogadjátok tőlem e szeretet csokrot! 

Benne a reményt s a hit-virágát hozom. 
 

 
Budapest, 2017. január 18. 
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II. Fejezet 
 

Alexandrinusok 
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CSAK SZAVAIM VANNAK… 
 

Nem vagyok varázsló, csak szavaim vannak, 
Békét, boldogságot, ideig adhatnak. 

Simogató kezem szeretettel tele, 
Fogadjátok tőlem őszinte szívemmel. 

 
Gyógyító kenőccsel minden fájó sebet 

Finoman bekennék, gyorsan hegedjenek. 
Főleg a lelkeken leginkább sajgókat, 
Szóval ütötteket, nehezen múlókat. 

 
Fehér gyolcsruhával takarnám könnyedén  

Minden szenvedőnek fájón izzó sebét. 
Magamhoz ölelném az egész világot, 
Embereknek lelke többé sose fájjon!  

 
Budapest, 2016. május 10. 
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ÁRON, A SZERELMEM 
 

Mikor első percben rám vetetted szemed, 
szívem nagyot dobbant, lelkem megremegett. 

Éreztem, te leszel örök nagy szerelmem, 
s maradt, bár azóta, hosszú idő telt el. 

 
Mikulás virágod nekem átnyújtottad, 

kezecskéddel melled ekképpen paskoltad: 
„Én virág” „Én virág” s közben mosolyogtál, 
akárhányszor láttad, „Én virág”-ot mondtál. 

 
Boldog voltál, hiszen örömömet láttad, 

amint lelkesedtem a piros virágnak. 
Április közepét mutat a naptárom, 

de még mindig virít mikulás virágom. 
 

Szeretet virág ez, másként nem is lehet, 
nyújtottad át szívvel, hófehér lelkeddel. 

Dédunokám Te vagy, most már elárulom, 
Kinek szeretetét örökké uralom. 

 
Budapest, 2016. április 18. 
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KÖNNY-CSEPPKÖVEK 
 

Miért van az, hogy most szomorúkat írok? 
Könnyek elapadván száraz szemmel sírok. 

Fel-felzokog bennem elárvult gondolat, 
Mint kiszáradt kútból visszhangzik a mondat. 

 
Lelkem sötét barlang, kialudt lámpásom. 

Botorkálva lépek, cipelem csákányom. 
Tapogatva megyek, megakad a kezem; 
Ujjaimmal érzem hideg cseppköveket. 

 
Tudom, hogyha gyertyám újra meggyújthatnám, 

Kővé vált könnyeim körben megláthatnám. 
Ők a drapériák, de lehet sztalaktit. 

Formát miként nyertek, most már az nem számít. 
 

Csákányom emelem, levegőben kezem; 
Lesújtani készül, eláll lélegzetem. 

Törvény előírja cseppkövek védelmét; 
Természet munkáját, ember ne törje szét! 

 
Hogyha e barlangból majd egyszer kijutok, 
Cseppkövekről akkor szép verset alkotok. 

Képeket lapozom, emlékeim között 
Általuk szívembe a béke költözött. 

 
Budapest, 2016. április 17. 
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MAGAS LÁZBAN ÉGEK… 
/gyógyulni akarok/ 

 
Napnak sugarától bárányfelhők nyája 

Mintegy parancsszóra indul a karámba. 
Kicsit szétszóródnak, végül felszívódnak. 

Jó példát mutatnak lázzal birkózónak. 
 

A Nap már kisütött, kitárom ablakom 
Friss levegő éri, simítja a karom. 

Ujjamon landol egy katicabogárka 
Megpihenni hagyom, látom szegény fáradt. 

 
Sok kedves baráttól érkezett biztatás, 

Gyors gyógyulásomhoz szívélyes jó tanács. 
Köszönöm szépen az együtt érző szókat! 

Mitől gyógyulok meg? Aludtam nagyokat! 
 

Iskolaudvarról labda pattogása, 
Gyermekek zsivaja hallszik fel szobámba. 
Szeretem ezt a zajt, vidámságról beszél. 

Ettől jobban leszek. Száz gyógyszerrel felér! 
 

Budapest, 2016. szeptember 27. 
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HEZITÁLÁS 
 

Tudom, most szívedben aggodalmak dúlnak, 
Keresed, kutatod nyomait a múltnak. 

Mikor emlékképek elő-elő jönnek, 
Simítod, becézed, ölelgeted őket. 

 
Elveszni ne engedd régi élményeid, 

Újakra cserélni, hogy megéri, ne hidd! 
Kell egy kis változás, kell kicsi izgalom, 

De úgy más nem ölel, mint szerető karom. 
 

Elhiszem, izgalmat új szerelem adhat, 
Ám jövőd nem látod, magadra maradhatsz. 

Hűséges szívemet, íme, nyújtom feléd. 
Itt a biztos kezem, kapaszkodj hát belém! 

 
Ha eddig jó voltam, miért lenne másként? 

Éljük az életünk tovább is egymásért! 
 

Budapest, 2016. szeptember 6. 
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UNOKÁIM TARSOLYÁBA 
 

Amikor ébredünk, kinyitjuk szemünket,  
Hálánkat Urunkhoz rebegve küldjük el! 

Boldog tekintettel nézzünk a világba; 
Lelkünk a kapuját csakis szépre tárja. 

 
Varázslatos mosoly szebbé tesz egy napot, 

Másnak is át tudjuk nyújtani így a jót. 
Ha ajtón kilépve kedvesen köszönünk, 

Láthatjuk, hogy ennek szomszéd néni örül! 
 

Kis boltba betérve szép jó reggelt kívánsz, 
Eladó a pultnál kedvesen tekint rád. 
Egy idős bácsinak, ki nehezen járna, 
Segítesz átkelni mikor zöld a lámpa. 

 
Nyitott légy mindig a jó cselekedetre, 
Csak így érdemes a napodat töltened. 

Szeretetet nyújtó kezed simogató, 
Előbb-utóbb mindezt, duplán visszakapod. 

 
Az életben ritkán van részünk nagy jóban, 

Ezért kell örülnünk sok kicsi aprónak. 
Meglátni a szépet egy csöppnyi virágban, 
Higgyétek el nekem, szívünk sosem árva. 

 
Budapest, 2016. szeptember 28. 

  



Szárnyaló vágyaink 

– 50 – 

PARADIGMAVÁLTÁS 
 

Ismered ezt a szót: paradigmaváltás? 
Átíveli élted, akár a szivárvány. 

Bárhogyan születtél könnyen, vagy nehezen; 
Magadat egyszer-csak egy új helyen lelted.  

 
Fel is sírtál nyomban jelezve, nem kéne 

Elhagyni az „édent” új útért cserébe; 
Ám ezzel elkezdted a földi létedet. 

Akarod-e vagy sem, senki nem kérdezte. 
 

Szivárványnak íve szépen emelkedett, 
Szülői szem óvta a gyermekéveket. 

Piciny kis kezedet gondos kezek fogták, 
Kezdő lépéseid ők irányították. 

  
Mindig frissebb, s frissebb benyomások értek, 

Ezernyi tanulás volt az osztályrészed. 
Megfelelni kellett az elvárásoknak, 
Tudásid ezáltal egyre gyarapodtak. 

 
Nem volt könnyű korszak a felnőtté válás: 

Kamaszkor vagy bakfis –, oly nagy az átállás! 
Majd pediglen jöttek dolgos évek sorban 

Kemény helytállással. –  
Párod választottad. 

 
Aztán szülő lettél – mely komoly kihívás. 

Ez is az egyik fő paradigmaváltás! 
Csúcsra jártak évek, most már neked kellett 

Példa-mutatóan élni az életed. 
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Minden korban új és új feladatod van, 
Ezeket átélni, mintegy programozva. 

A sors mit tartogat, azt senki sem tudja. 
Fontos, becsülettel járjuk az utunkat. 

 
Szivárványnak lassan lefelé tart íve, 

Hogy sosem ér véget, azt senki se higgye. 
Mint ősszel a levél elhagyja az ágat, 

Az ember is lassít, immár gyorsan fárad. 
 

Aki egész éltét hasznosan töltötte, 
Most is megtalálja, miben lel örömet. 

Széppé varázsolni öreg kor éveit, 
Múltból hozott emlék, s a szeretet segít. 

 
Minden időszaknak megvan a szépsége, 

Csak meg kell tanulnunk, miként élünk véle. 
Azt mondják az ember, sírva jön világra; 

Könnyes lesz, úgy tudom végső búcsúzása. 
 

Közben rajtunk múlik, ragyog-e szivárvány! 
 

Budapest, 2016. augusztus 17. 
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GYÖTRŐDÖM… 
/Elmentél, pedig annyi kérdésem lenne/ 

 
Te már odaát vagy, megpihentél végre. 

Elmondanád nekem, milyen ott az „élet”? 
Vannak-e madarak, léteznek virágok? 

Ott is csörgedeznek csermelyek, patakok? 

Ki az, ki irányít, hová is kell mennünk? 
Vannak-e szabályok? Mire kell figyelnünk? 

Tényleg megtaláljuk régi szeretteink? 
Mi az a jel, miről jöttünk felismerik? 

Mondják, árad a fény, elborítva mindent. 
Szeretetből ered, betölti a szívet. 
Érinti lelkünket földöntúli zene 

Ki szólaltatja meg és milyen hangszeren? 

Csacska kérdéseim ne vedd kérlek, zokon, 
Földi értelemben mennyet fel nem fogom. 

Lelkekkel van tele az az égi ország, 
Azt mondd meg, hogy fogunk eltalálni hozzád? 

Mosolyogsz – látom én – balga kérdéseken. 
Mondod, ezeken most ne törjem fejemet. 
Éljem csak életem, végezzem dolgomat, 
Pontos választ kapok, ha odajutottam. 

Milyen igazad van; nem volt földi ember, 
Ki e kérdésekre kapott feleletet. 

Hogy túlvilág milyen, hiába faggatlak. 
Kétségeim lelkem mélyébe ragadnak. 

Köszönöm, hogy még egy picit itt maradtál, 
Beszélhettem hozzád, bár nem válaszoltál. 

Nyugodjál békében! Isten legyen Veled! 
Örök világosság fényeskedjék Neked. 

 
Budapest, 2016. május 16. 
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III. Fejezet 
 

Hazafias versek 
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CSAK KÉT SZÓ 
/útravaló/  

 
Édesapánk, halálos ágyához, 

Négy gyermekét kérette magához. 
Kezeinket egymásba kulcsolva, 

Ez volt csendben mondanivalója: 
 

Végéhez ért földi életem, 
Urunk magához hívott engem. 
Szavam szívetekbe véssétek: 

Egymást mindig védelmezzétek! 
 

Erdélyt szem elől ne veszítsétek, 
Varázsát világba elvigyétek! 

Legfontosabb, mit ne feledjetek, 
Maradjatok meg IGAZ EMBERNEK! 

 
Intelmét ma is őrizi lelkem, 
Így éltem le eddigi életem. 

Szívemben mélyen itt maradt Erdély, 
Segítettem, kin tudtam, Emberként. 

 
Budapest, 2016. március. 20. 
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ÁLOM 
 

Égi szekéren érkezik immár 
Csillag palástban az éji király. 
Kezében ott van varázspálcája, 

Álmot terít a földi világra. 
 

Ragyogó égbolt, megannyi csillag; 
Néhányan varázserővel bírnak. 

Visszatér Hadak útján sok harcfi, 
Néphit szerint jön Csaba királyfi. 

 
Elveszni nem hagyják a fenyveseket; 

Menteni érkeznek a székelyeket. 
Erőre kap ismét ősi nemzetünk, 

A világon újra híres lesz nevünk! 
 

Budapest, 2016. június 14. 
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EMELD FEL A ZÁSZLÓT! 
(56-os HŐSÖK EMLÉKÉRE) 

Tizenegy éves voltam, nem értettem, 
Szüleim izgatottak miért lettek? 

Szomszéd szobában hallgatták nénémnél 
A néprádiót. Láttam, elmúlt éjfél. 

Izgalmuk viharként rám is átragadt; 
Villant unokanővérem mondata. 

Emlékeimben csakúgy kavarogtak 
Júliusban Pesten tőle hallottak: 

„Jézus itt járt, mondták a mezőn dolgozók! 
Figyelmeztetett: Esős tavaszotok volt, 
Forró nyaratok lesz és véres őszötök!” 

Ijedten borzongtam, mit hoz majd a jövőnk? 

Jézus jövendölése igazolódott: 
'Kilencszázötvenhat forradalmat hozott. 
Szabadságért, igazságért, rendért harcolt 

Vállvetve diák, munkás. – Szívünkig hatolt 

A hír, hogy ellenük tankok jelentek meg! 
Főváros utcáin haltak, véreztek el 

Kik békét, tisztes megélhetést akartak. 
Menekültek! – Börtön várt sokra, ki maradt. 

Csöppnyi erdélyi városban, onnan messze 
Egy év múlva született egy fiú-gyermek. 

„Pótold hős véreinket!” - adta tudtára 
Apja: „Hazánkért!” Írta fel zászlajára. 

Emeld fel a zászlót, hősök emlékére! 
Állj élre, tiszta szívvel vezesd a népet! 

Mutasd meg, vérüket nem adták hiába! 
Győzedelmeskedjen végre valahára  

A SZENT SZABADSÁG SZERETETT HAZÁNKBAN! 

Budapest, 2016. október 19. 
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HA PETŐFI ÉLNE... 
Nemzeti ünnepünkre 

 
Ébred a természet, megjött már a tavasz. 

Újjászületésnek erős hatalma van! 
Itt van az ideje, tetszhalálból kelve 

Megmutatni, milyen a népnek ereje. 
 

Tűrte gazdagoknak hatalmaskodását, 
Le akarja dobni magáról igáját! 

Sok volt már a kínból, sok volt a szenvedés 
Évszázadokon át, ebből most már elég! 

 
Nem tudni, ég dörög, vagy készül földrengés? 

Se egyik, se másik, millió szívverés. 
Szél repítse messze pórnép kiáltását, 

Szegény embereknek fájdalmas sóhaját. 
 

Nem üldözhetitek fiainkat távol, 
Messze idegenbe, el a Hazájától! 

Nekik itt van helyük, hisz ez az otthonuk. 
Jogos örökségük meg kell, oltalmazzuk! 

 
Ne hagyjuk elveszni kiküzdött jussunkat! 
Vegyük hát kezünkbe végre a sorsunkat! 
Legyünk mi is bátrak, mint őseink voltak, 

Akik nemzetükért áldozatot hoztak! 
 

Budapest, 2016. március 15. 
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TALPRA FEL! 
/1848. március 15-e emlékére/ 

 
Biztatásodra felemeltem fejem, 

Megráztam magam, menni kell előre; 
Menni tovább, mert ezt várják el tőlem 
Mindazok, kiket szívemből szeretek. 

 
Ki szállást keresett, honomba fogadtam. 
Kézbe botot adtam eddig a fáradtnak, 
Éhezőnek puha kenyeret nyújtottam, 

Csüggedő lelkébe reményt varázsoltam. 
 

Kitártam szívemet, segítőn kezemet. 
Ám ha most gyengének látnak, elesettnek, 

Ezek után vajon ki bízik meg bennem? 
Zászlónkat újólag magasba emelem!  

 
Eztán Jeanne D’Arc lesz a példaképem. 
Talpra fel hát! Hazaszeretet jegyében! 

Mert hiszen, akkor is csak csoda segített. 
Ez a csoda Ő volt. Én bevetem hitem. 

 
Gyertek most utánam, s mit kezdtek a nagyok, 

Vigyük győzelemre, szabad gondolatot! 
Istenünket kérem, áldja meg lépésem, 

Hazánkért a szavam halljad magyar népem: 
 

A HAZÁÉRT ELŐRE! 
 

Budapest, 2016. március 13. 
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SZÓRVÁNYBAN 
 

Fenn, a magas hegyek között 
van egy kis falu. 

Nem beszélnek az ott élők 
szót sem magyarul. 

 
Ám ha megkérdezik tőlük 

származásukat, 
románul is magyaroknak 

vallják magukat. 
 

Budapest, 2016. január 2. 
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ŐRTÜZEK... 
Csaba királyfi útján 

 
Kicselezte Hold a Napot, 
Mikor égen felragyogott. 

Lábujjhegyen settenkedett, 
Mint egy rakoncátlan gyerek. 

 
Kacsint egyet, int őkelme: 

„Már fenn vagyok, te mehetsz le!” 
Megkezdi az őrjáratot, 

Átveszi a feladatot. 
 

Körbe udvart kanyarítva, 
Időváltozást jósolva: 

„Meglásd, holnap szél várható!” 
Így tudja ezt anyó, apó. 

 
Lassan a Nap aludni tér, 

Begördül a Göncölszekér, 
Nem kattognak kerekei. 
Ott Fiastyúk s gyerekei. 

 
Gyorsan feltűnnek csillagok, 

Fényük biztatóan ragyog. 
Mintha kanna dőlt volna fel, 
Fehér lepel – Tejútrendszer. 

 
Őrtüzek gyúlnak az éjben. 
Sok ezer székely kezében, 
Lángolva égnek a fáklyák. 
Fájdalmuk égbe kiáltják. 
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Összefognak az emberek, 
Úrtól segítséget kérnek: 

„Küldd vissza csillag-ösvényen 
Királyfink! Drága Istenem!” 

 
Arcokra reményt varázsol 

Felkelő Napnak sugara. 
Nézzétek, jön már a hajnal! 

Meghallgattatott imátok! 
 

Budapest, 2015. október 24-25. – november 6. 
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EZ A TE VILÁGOD 
 

Ahol megszülettél, bölcsődben feküdtél, 
Fekete hajadat először fésülték, 

Drága édesanyád tartott a karjában, 
Két kicsiny lábacskád indult nagyvilágba. 

 
Ott van az otthonod! 

 
Ahol madárdalra először figyeltél, 

Hol rácsodálkoztál, miként int falevél, 
Édes anyatejjel szívtad magadba Hont, 
Megfogant agyadban első gondolatod. 

 
Ott van az otthonod! 

 
Meghallottad kakas kukorékolását, 

Hűséges kutyusod vidám csaholását, 
Figyelted fakopáncs sűrű kopogását, 
Őrt álló fenyőknek vigyázó zúgását. 

 
Ott van az otthonod! 

 
Harang kondulása fatornyos templomnak, 

Halak cikázása gyors-vizű folyóban. 
Hóvirág, ibolya, tavaszi kikerics, 

Tündérek virága: szellőrózsa – berki. 
 

Ott van az otthonod! 
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Lelkedben találod emlékeid között, 
Bár édes szüléd már mennyekbe költözött. 

Szívedbe bevéste, sose felejtsed el, 
Sorsod bárhová visz, édes Erdélyedet! 

 
Ott van az otthonod! 

 
Fennhangon hirdessed, hogy milyen csodás táj! 

Érdek nélkül tárja szem elé varázsát. 
Egy kérése van csak, védjed, óvjad létét, 
Ne hagyd elorozni, meglopni emlékét! 

 
EZ A TE OTTHONOD! 

 
Budapest, 2016. február 7. 
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MIRE VÉGE LESZ A TÉLNEK 
Rendhagyó sorok 

 
„Mily zord a tél!” Ugye hallod? 

Varjúcsapat károg arról. 
Keringenek házunk felett; 

Vendégekként megjelentek. 
 

Hosszú utat tettek ők meg, 
Idegen országból jöttek. 
Itt kerestek menedéket, 

Biztos védelmet reméltek. 
 

Látunk szarkát, sirályokat. 
Csörögnek vagy rikácsolnak. 

Fejünk felkapjuk e zajra, 
Beleborzong, aki hallja. 

 
Összesúgnak babonások: 

„Hallottátok, hogy mit károg 
A vészmadár háborúról?” 
„Nemsokára itt is tarol!” 

 
„Fogjunk össze, kergessük el 

E vad hordát!” „Szüntessük meg 
Fejünk fölül veszedelmet!” 

„Védjük meg az embereket!” 
 

Ám amire felocsúdnánk, 
Március lesz! A tél múltán, 

Csapatuk felkerekedve, 
Visszarepül költőhelyre. 
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Elmúlt hát a viharfelhő, 
S mikorra a tavasz eljő, 

Hóvirágok tölgyfa-erdőn 
Gondtalanul bújnak elő. 

 
Szarkák és dolmányos varjak, 
Hollók, szajkók, kik maradtak; 

Fészkeiket rendbe rakják, 
Fiókáik békén várják. 

 
Budapest, 2015. december 13. 
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ÜZENET MESSZE IDEGENBE… 
 

Leheletfinoman szól a harang mostan; 
Lelkemnek vágyai kerülnek síromba. 

Kívántam nyugodni Édesapám mellett, 
Őriznék álmomat fenséges fenyvesek. 

 
Hiába a honvágy, hiába sóhajom, 
Nem vihető végbe utolsó óhajom.  

Ki elhagyta egyszer hűtlenül otthonát, 
Holtában sem leli többé nyugodalmát.  

 
Ez hát a büntetés, nem is oly csekélyke; 
Holtan sem térhet meg a szülőföldjére, 

Bármennyire vágyna, hogy otthon pihenjen; 
Örökre száműzve most már idegenbe.  

 
Gondoljátok meg hát kedves honfitársak, 

Mielőtt elhagyni készültök Hazánkat. 
Lehet, hogy tiétek lesz a finom falat, 
De szülőföldetek örökre itt marad. 

 
Ki most még teheti, visszafordulhatna; 
Bár „fekete kenyér” jut csak idehaza. 

Kis templom harangját halljátok? Hívogat! 
Hazai fuvallat finoman simogat. 

 
Bármerre is élnél széles e világon, 

Szívednek békéjét sehol sem találod. 
Hidd el nekem ahol bölcsődet ringatták, 

Csak ott keresheted lelkednek nyugalmát. 
 

Budapest, 2016. április 14. 
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IV. Fejezet 
 

Horgászélmények 
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KI ITT AZ ÚR? 
Horgász-élmények  

I. 

Gyors-folyású hegyi patak, 
melyben pisztrángok cikáznak. 
Mily kecsesek, milyen bátrak. 

Urai ennek a tájnak. 

Testük olajzölden sárga. 
Ikráiknak gödröt vájnak. 
Megtermékenyítés után 

mind befedik gyorsan, puhán. 

Karcsú testük, mint a villám, 
kikerüli kemény sziklát. 

Táplálékuk: rovar inkább, 
ám felfalják még a csigát. 

Vízbe gázol barnamedve. 
Ősi ösztöntől vezetve, 

bocsainak eleséget 
dús kínálatból remélve. 

Madár köröz, ragadozó. 
Bízik benne, jut a jóból. 

A szemfüles ember sem rest, 
siet patakhoz egyenest. 

Kellékeit előveszi, 
szerelékét messze veti, 
orsót fenemód pörgeti. 
Finom falat jár őneki! 

Ragadozó madár, medve, 
hoppon marad ma őkelme. 

Tápláléklánc fejedelme 
vacsoráját kiemelte! 

Budapest, 2015. december 12. 
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MILYEN IS AZ IGAZI PECÁZÁS... 
Horgászélmények 

II. 
 

Hajnalt kukorékolt kakas, 
talpra szökkent horgász csapat. 

Koccinthattunk egy felessel; 
pedig Nap még nem is kelt fel! 

 
Horgászáshoz kedvünk támadt, 

bár borítja köd a tájat. 
Gumicsizmánk harmat mossa. 

Halat les kárókatona. 
 

Beültem a ladikomba, 
evezőmet kézbe fogtam. 

Nem kellett, csak egy-két csapás; 
csónak siklott, s ott volt a nád. 

 
Karóimat mélybe szúrtam, 
hajóteknőm mellé húztam. 

Rögzítettem. Beetettem; 
szerelékem elővettem. 

 
Komótosan, nem kapkodva, 

csali került a horogra. 
Meglóbáltam, majd finoman 

két nád közét becéloztam. 
 

Alighogy elhelyezkedtem, 
két csónakot észrevettem, 
amint lassan közeledtek. 

Férjem s öcsém felismertem. 
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Ahogy mellém csatlakoztak, 
két oldalról közrefogtak: 

„A horgászat férfi sportág! 
Megtanítunk, mi a fogás!” 

 
Úszóm néztem, ültem csendben, 

figyeltem rezzenéstelen. 
Majd bevágtam, rajta a hal! 

Még-pediglen egy hatalmas!!! 
 

Két férfi csak összenézett, 
rég láttak már ilyen szépet! 

Lesték ők is úszójukat, 
hátha egy hal rájuk bukkan! 

 
Ám hiába várakoztak. 

Mígnem folyvást araszolva, 
horgaikkal becserkésztek, 
egyre közelembe dobtak. 

 
Fogni nem fogtak ők semmit. 

Láttam, öcsém úszóm lesi. 
Mikor bevágtam, szentségelt: 

„Mondd, bevágtál, de mi végett?” 
 

Sógorának magyarázta, 
meg sem rezdült az a fránya! 

„Víz alatt vége elindult...!” 
Súgtam, s tettem halam szákba. 

 
Erre mindketten feladták; 
Végérvényesen belátták, 

víz alatti horgászatot, 
náluk jobban csak nők tudják! 

Budapest, 2015. december 12. 
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NAPI HORGÁSZAT VÉGÉN... 
Horgászélmények  

III. 
 

Lesed egész nap az úszód. 
Hogyha szemed este hunyod, 

Megjelenik, s egyből látod, 
Menten megjön a kapásod. 

 
Nem is kellett hosszan várni, 

A tó partján soká állni, 
Halad jelentkezett máris. 

Igyekezz most már bevágni! 
 

Pontos reflex, horog akad. 
Tiéd lehet ez a falat! 

Komótosan fárasztani, 
Nem kell rögvest parton látni. 

 
Most dől el, hogy ki ügyesebb! 

Indul, menedéket keres. 
Nádban szeretne megbújni. 
Ne hagyd messzire elúszni! 

 
Ne sokat, de kicsit engedd, 

Hadd higgye, téged ő vezet. 
Ám, ha jobbra gyorsítana, 
Finoman irányítsd balra. 

 
Érzed, fárad, gondolkodik. 

Még egy cselhez folyamodik. 
Vízfenékre „leül” csendben, 

Higgyed azt, hogy ez már elment. 
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Legyél résen, hadd pihenjen. 
Ám, mikor indul hirtelen, 
Akkor te is készen legyél, 

Visszatartani őkelmét. 
 

Ketten vagytok harcos felek. 
Lehetsz győztes, csak ügyeskedj! 

Víz felett már a hal feje, 
Farkasszemet nézhetsz vele. 

 
Merítődet kézbe veszed, 

Finoman alája teszed. 
„Megvagy!” Kiáltasz egy nagyot. 

 
„Mi baj? Rosszat álmodtál, galambom?” 

 
Budapest, 2016. január 9. 
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HOGYAN SZÜLETIK A MONDÁS? 
Horgászélmények  

IV. 
 

Stéghez kötött ladikban pöttöm lányka csücsült. 
Hosszas könyörgés után apja mellé leült. 
Kis homokozó-vödrét vízzel megtöltötte. 
Snecit, mit apja fogott, imígy ösztönözte: 

 
Tenyerébe markolva a vízbe tunkolta, 

„Igyál halacska, igyál!” Ekképpen unszolva. 
Mivel a víz nem fogyott, gondolt egy merészet, 

Szákból kiügyeskedett egy dévérkeszeget. 
 

Csöpp volt a tenyere, ám méretes a keszeg, 
Mely élni akarván, testét megfeszítette. 

„Maradj veszteg te buta, én csak inni adok!” 
Ekkor a hal farkával egy jó nagyot csapott, 

 
És egy pillanat alatt a Dunában landolt. 

Mikor apja megfordult, lánya fejéhez kapott: 
„Kevés neki a vödör víz, folyóba vágyik! 

Ne búsulj, kapásod van, jön helyette másik!” 
 

Így történt, hogy aznapra a halászlé helyett, 
Családunk ebédre csak tejbegrízt ehetett. 

Ez a mondás azóta örökre családi: 
„Ne búsulj, kapásod van, jön helyette másik!” 

 
– MAJDNEM VÉGE – 

 
Budapest, 2015. december 29. 
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A NAGY HO-HO-HO-HORGÁSZ 
Ráadás 

 
Sokan ültünk a tóparton, 
Ama bizonyos hajnalon. 

Nem is köszönt, csak érkezett, 
Szuper botokat felszerelt: 

 
Ő a nagy ho-ho-ho-horgász. 

 
Nem volt kapás, így hát néztük, 

Szerelékét irigyeltük. 
Látszott rajta, pénzt nem bánta 

Rákölteni hobbijára. 
 

Ő a nagy ho-ho-ho-horgász. 
 

Kiemelte kocsijából 
Botját, vödrét, no meg hálót, 
Kapásjelzőt, versenyládát, 

Bottartóját és a sátrát! 
 

Ő a nagy ho-ho-ho-horgász. 
 

Előkerült szék, ágy, asztal, 
Nagy nyílásszögű halradar, 

De nem ám az olcsóbbik. Nem! 
Valós formát jelenít meg! 

 
Ó, a nagy ho-ho-ho-horgász! 
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Irigykedve néztünk rája. 
Ő lesz e napnak királya! 
Olvasóim nem untatom, 

Részleteket most kihagyom. 
 

Ő a nagy ho-ho-ho-horgász! 
 

Végeredményt előhozom: 
Egész nap semmit nem fogott. 

Estefelé megsajnáltuk, 
Mikor volt egy nagy kapásunk, 

 
Ó, a nagy ho-ho-ho-horgász! 

 
Hívtuk, merítőjét hozza, 
Pontyot azzal kihalássza. 

Ekkor, mint egy lepkehálót, 
Halra borította átlón, 

 
Ó, a nagy ho-ho-ho-horgász! 

 
Még ha borította volna, 
Kétszer fejbe kólintotta. 

Szegény hal, se élő, se holt, 
Mire végre a parton volt. 

 
Ó, a nagy ho-ho-ho-horgász! 

 
Betette a haltartóba, 

Akarta engedni tóba. 
Ám alul kinyílt a tartó, 

Zsákmány intett: „Pá-pá, apó!” 
 

Ó, a nagy ho-ho-ho-horgász! 
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Horgászt sem a pénze teszi. 
Szerényebben is megleli 

Napi halát, ha ezt mondja: 
„Hajoljon nagyot a botja!” 

 
Ó, a nagy ho-ho-ho-horgász! 

 
Budapest, 2016. február 20.  
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V. Fejezet 
 

Miért? 
 
  



Szárnyaló vágyaink 

– 78 – 

M I É R T? 
avagy a Titanic 

 
Hosszú életet megéltem, 

sokszor tettem fel kérdésem: 
Miért? 

 
Volt, mire kaptam azonnal 
választ, volt, amire soha. 

Miért? 
 

Most arról szólok, miként lehet, 
hogy olvashatjátok versemet. 

Ehhez vissza kell mennem 
a múltba, nagyon messze. 

 
Apai nagyszüleim, 

Remélve jobb életet, 
Szorgosan gyűjtögettek. 

Megvették a jegyeket 
 

Biztonságos Titanicra, 
csodás óceánjáróra. 

Kivándorolni vágytak, 
távol Amerikába. 

 
Nagyi öccse pókerversenyen 
minden pénzét elveszítette. 

Sőt, ráadásul megtetézte, 
szörnyű adóssággal melléje. 

 
Hogy adósok börtönétől megmentsék, 
döntöttek, eladják a reménység jegyét. 

Hanem szentül megígértették véle, 
kártyát soha többé nem vesz a kezébe. 
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Feláldozták magukat s gyermekeiket! 
– Gondolták szívük mélyén elkeseredve – 

Az óceánjáró, tizedikén délben, 
nélkülük indult útjára; a nyílt tengerre. 

 
Családi visszaemlékezés nem szólt arról, 

mikor tudták meg, hogy jéghegynek ment a hajó. 
S csak tippelni tudok, mint vallásos emberek, 

sűrűn imádkoztak, hálát adva Istennek. 
 

Versem címe: 
Miért? 

 
E történetből is megtanultam; 

Kérdésre választ csak az Úr tudja. 
Isten útjai kifürkészhetetlenek. 

Gyermekfejjel nagyon korán megjegyeztem: 
 

„NEM MINDEN ROSSZ JÖN ÁRTALOMRA!” 
 

Budapest, 2015. február 9. 
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NAGYANYÓ MESÉL… 
Jézuska-várás jegyében 

I. 
 

Gyermekkorom óta számomra 
Legszebb: minden év Karácsonya. 

 
Alig hogy eljött Vízkereszt napja, 
Karácsonyfánkat elbúcsúztatva 

Számoltam, hányat kell még aludni, 
Mire újra eljön az Angyalka! 

 
II. 
 

Hatvankilenc Karácsony! Istenem! 
Hogyan is teltek ezek az évek? 

Csodavárást ne úgy képzeljétek, 
Ajándék utáni vágy keltette. 

 
Inkább az ünnepi illatot vártam. 

Ilyenkor úgy éreztem, kis szobánkba 
Költözött Erdély minden fenyőfája, 

 
Abból is legdélcegebb, legsudárabb, 
Mely ágait mennyezetig nyújtotta, 

S töltötte be illatával szobánkat. 
 

Édes szülém varázslatossá tette 
Számunkra mindig is ezt az ünnepet. 

Háború végén még nem ékíthette 
Szaloncukor, csokoládé-díszekkel. 

 
Édesanyám lány korában 
Mintha megérezte volna, 
Lesz még ínségesebb idő. 



Szárnyaló vágyaink 

– 81 – 

A szaloncukor sztanioljait 
Kisimítva, selyempapírjait 

Egymásra rakta. Ezzel átmentve 
Számunkra boldog békeéveket. 

 
Hogy mi került később ebbe? 

Édesapánk ügyes keze 
Fadarabkákat faragott, 

Szaloncukrokat formázott. 
 

Karácsonyfa-díszeket, 
Figurákat, mézeset, 
Szülői segítséggel, 

Magunk készítettük el. 
 

Fahéj kellemes illata 
Így – gyermekkoromtól fogva – 

Érzékeim átitatta, 
Ünnepélyessé hangolta. 

 
Arany-ezüst dió, mogyoró! 

Hogyan készült? Már nem tudom. 
Gyertya fényében csillogott, 

Tűlevél közt alma mosolygott. 
 

Felcsendült: „Mennyből az Angyal!” 
Család minden felnőtt tagja 
Zengte átszellemült arccal, 

 
Mély áhítattal, boldogan. 

Így mi gyermekek is gyorsan 
Megtanultuk. Gyenge hangon, 

Őhozzájuk csatlakozva. 
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Ezáltal úgy tűnt, mintha 
Az angyalkák valóban 

Szobánkba szálltak volna, 
Földre mennyet lehozva. 

 
„Csendes Éj, Szentséges Éj” 

Ez volt igazi kedvencem! 
Ültem fa alatt szőnyegen, 

Szemem csillagra emeltem. 
 

Mély átéléssel ezt énekeltem. 
Szívemben ilyenkor úgy éreztem, 

Ott ülök én is Mária mellett, 
Gyönyörködve a Krisztus Gyermekben. 

 
Ezen felemelő érzéssel 

Nőttem fel, s vártam évről évre, 
Lelkem legcsodálatosabbját, 
Jézusunk születése napját. 

 
III. 

 
Kérditek, hogy milyen ajándékot kaptunk? 

Felejteni nem tudom, s nem is akarom! 
Klára tántitól: MINDENKI EGY N A R A N C S O T!!! 

Igen, igen! Ez volt a mi ajándékunk! 
 

Szívvel adott ajándékot megbecsültük. 
Naponta ünnepélyesen kibontottunk 
Egyet! Azt testvériesen szétosztottuk, 
Fenyő alatt, illat mellett ízlelgettük. 

 
Szülők, gyerekek egyaránt. Hiszen, 

Évente csak egyszer hoztak ilyen 
Egzotikus termést városunkba. 
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IV. 
 

Mi, gyerekek is e szent ünnepen 
Késő éjszakáig fenn lehettünk. 

Éjféli misére készülhettünk, 
Felöltözni jó melegen kellett. 

 
Emlékeimben úgy él, hogy felénk 
Karácsony mindig csillogón fehér. 

Az este frissen hullott, de már lefagyott 
Hótakaró kis csizmánk alatt ropogott. 

 
Nem igen beszéltünk, hisz kimondva, 
Akárcsak, mint jégcsap roppant volna 

Levegőben az elhangzó szó. 
A tájon ünnepi csend honolt... 

 
Csillogó szemmel, kipirult arccal 
Tapostuk lelkesen a szűz havat, 

Hogy templomba érve megérezzük: 
Béke szállt szívünkbe: „Mennybe mentünk!” 

 
Kinn hagytunk csillagot, kék eget, 

Hideget – a fog-vacogtatót. 
Orgona akkordja fogadott. 
Alleluja zengett szüntelen. 

 
Lelkünket Angyal érintette! 
Ünnepeljünk együtt, jelezte: 

„Kis Jézuska, ím, megszületett!” 
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V. 
 

Változott-e mára – mondjátok- 
Akármennyit is a Karácsony? 
Mindenki szívét világszerte 
Nem járja át ma is szeretet? 

 
Ünneplőbe öltözteti testét 

Az emberiség, de főleg lelkét! 
Zeng az alleluja, átjárja a hála. 

Mindenki a maga JÉZUSKÁJÁT várja! 
 

Hallva hallom, érzem, sokan vannak, 
Akik most velem vitába szállnak: 

„Nem erről szól ma már ez az ünnep!” 
„Nem Őt várják emberek szívükben!” 

 
„Nézz körül a városban, hogyan lótnak-futnak!” 

„Minél drágább ajándék, amit felkutatnak!” 
 

Csak azt felelném erre: 
„ÁLLJATOK MEG, EMBEREK! 

CSAK EGYETLEN EGY PERCRE!” 
 

Karácsonyi fények, ha kigyúlnak este, 
Tekintsetek mélyen-mélyen szívetekbe! 
Megtaláljátok Őt! Biztos vagyok benne, 

Fényes csillagként van jelen: a SZERETET! 
 

Szemünk előtt ott a betlehemi jászol, 
Mária gyermeke, ki a mi Megváltónk! 
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Együtt énekeljük 
Szeretet himnuszát, 

Mely tartson ki bennünk 
Az egész éven át. 

 
Kérlek Benneteket! Fogjátok meg kezem! 

Mutassunk így példát; minél több embernek: 
Önfeláldozással, jó cselekedettel, 

Ehhez segítséged kérem, Ó, Istenem! 
 

ÁMEN! 
 

Budapest, 2015. november 20. 
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HIGGYÜK, NEM ÉLTÜNK HIÁBA... 
(Érettségi találkozónk emlékére) 

 
Parázslik valami bennem, de hiányzik a szikra. 
Tollam papírlapon hever, nincs, ami elindítsa. 

Várok egy impulzust, jelet, mely felkelti figyelmem, 
Hogy az izzó parázsból lángoszloppá váljon lelkem. 

 
Rőzsét gyűjtöttem szorgalommal, egész életen át 

Tábortűzhöz, mint gúla sorjáznak a szükséges fák. 
Körülüljük, meggyújtjuk, szép emlékeket idézzük; 
A fény arcunk világítja. Múltba révedve nézünk. 

 
Képek, történetek röpködnek felelevenedve; 

Tábortűz köré, közénk – események telepednek. 
Örökké szívünkben élnek, akiket nem feledünk. 

Csillagok felé szárnyalnak nevek, így emlékezünk. 
 

Ember, aki élt e földön, itt hagyja lába nyomát. 
Ígérjük meg mindannyian, mi csak jót adunk hozzá! 

Így halad előre a világ, lesz szebb ez az Élet. 
Fessük fel lánggal az égre: 

„MINDENT MEGTESZÜNK ÉRTE!” 
 

Budapest, 2016. április 22. 
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VIHAR ELŐTTI CSEND… 
 

(Aggódás a barátnőmért) 
 

Hiába kérdem én a felleget. 
Faggatom az orkánszerű szelet, 

Hírt hoz tőletek? – Fojtó némaság. 
Mi ez a nagy csend? Miért e hallgatás? 

 
Ám egyszer csak nagyot dörren az ég; 

Jelezve, övé az erő ma még. 
Villám cikázik, felhő szétrepedt, 
Földet, s eget késsel kettészelte. 

 
Természet jeleit lesem félve. 

Mutatják intőn, rettegnem kéne. 
Remegő szívem dobban idebenn. 

Érzem, elsöprő vihar közeleg. 
 

Nem faggatom már tovább az eget: 
„Kérdésemre mikor jön felelet?” 

Csendben ujjaim összekulcsolom, 
Istenhez Te érted fohászkodom. 

 
Budapest, 2016. május 14. 
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FELÉBREDTEM… 
/Elalvás előtt is Lujzáért imádkozva/ 

 
Mély gödörben álltál, kezed felém nyújtottad 

Halkan sóhajtottad: „Segíts, kérlek!” – hallottam. 
Testem lebénult, lábam földbe gyökerezett,  

Fájón éreztem, lehetetlen segítenem. 
 

Nehéz álomból keltem, könny csillant szememben, 
Riadtan vert szívem, ez álom mit jelenthet? 

Kezembe vett fényképedet hosszasan néztem, 
Számodra esengve Isten kegyelmét kértem. 

 
Telefonnak csengése törte meg a csendet. 

Kagylóért nyúltam, félúton megállt a kezem. 
Ki hív ily korán, s velem mit akar közölni? 

„Halló”, csak ennyit tudtam rekedten kinyögni. 
 

Süket csend fogadott, a telefon néma volt, 
Mielőtt felvettem, már letették. Szétkapcsolt. 

Parkettára tekintve észrevette szemem,  
Üzenetet kaptam: szivárványt fedeztem fel. 

 
Ettől béke szállt szívembe, Te küldted nekem: 

Érted szóló imádságom elért Istenhez! 
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Budapest, 2016. április 30. 
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UTOLSÓ TALÁLKOZÁS... 
/Halottak Napjára/ 

Ágyából hetek óta már nem kelt fel. 
Szekrénye előtt állt egyik éjjelen. 

Kérdésre, hogy mit keres, csak pisszegett, 
„Nehogy felkeltsétek alvó gyermekem!” 

 
Pedig nem volt otthon egyetlen egy sem, 

Mindegyik felnőtt. Kirepültek messze. 
Lelki szemével mégis látta őket, 

Szívében érezte jelenlétüket. 
 

Kedvenc kockás ruháját kereste, 
Vőlegénye ebben ismerte meg. 
Most sietve hozzá igyekezett, 

Aki már negyven éve mennybe ment. 
 

„Vár az állomáson. Azt üzente, 
Hogy legszebbik ruhámat vegyem fel!” 
Csitítva nyugtattam, könnyes szemmel: 

Éjjel van, ilyenkor vonat nem megy. 
 

„Jöjj velem, aludjunk vissza keveset, 
Ruhád, ígérem, megkeressük reggel!” 

Kutatást így egyelőre feladta, 
Majd később száll fel arra a vonatra. 

 
Huncutul kicsit elmosolyodott, megsúgta, 

Párja türelmesen várja találkozóra. 
Ősz fejét fáradtan párnájára hajtotta. 

Istenhez fohászkodva készült a nagy útra. 

Édesanyám emlékére, aki 15 évvel ezelőtt végre találkozhatott 
férjével. Isten adjon nyugalmat Nekik s minden elhunytnak! 

Budapest, 2015. november 1. 
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A REMÉNY ÚJJÁSZÜLETÉSE 
/Pályázati vers – Újjászületés/ 

 
Üvölt a némaság, mégsem moccan semmi. 

Szólnék, kiáltanék, úgysem hallja senki. 
Odakint fekete lepel takar mindent 

Reménytelenül, akár lelkemben itt bent. 
 

Esdeklőn nézek szerte szét, 
Kutatok piciny jelet rég! 

 
Csöppnyi, apró jelzést, hogy néha gondolsz rám. 

Mindössze annyit: nem hiába várok rád. 
Lehet fehér, mint a hó, zöld akár a táj, 

Bánom is én, tőlem mondhatsz lilát akár. 
 

Csak végre tudassad velem, 
Higgyem, szép lesz az életem. 

 
És ekkor, mintha amott Keleten, messze; 

Biztató fényt látnék, halványan derengve. 
Ég alját borító, bíborszín palásttal, 

Hirtelen kel a Nap, vakító sugárral. 
 

Napnak születése, minden egyes reggel, 
Példát nyújt reményből, megfáradt szívemnek. 

 
Budapest, 2016. február 22. 
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ÜZENET ÉRKEZETT? 
 

Hiába vártam már híreket felőled, 
Néma hallgatásba burkolódzott lelked. 
Titok övezte most minden mozdulatod, 
Szívemben kondítják a lélekharangot. 

 
Lestem minden reggel az új napfelkeltét, 

Bízva abban, talán beváltja a reményt. 
Ablakpárkányomon csak két galamb landolt. 

Hírt hoztak felőled? Várt postagalambok? 
 

Fészket rakni jöttek, csőrben ágat hoztak, 
Erkélyen rendezték; Mama tojást tojta. 

Nem volt szívem hozzá, hessegetni őket. 
Várom, fiókáját a madár kiköltse. 

 
Talán mire tojást szétrepeszti csőrük, 

Türelmüket én is eltanulom tőlük. 
Biztatom magamat, csupán két hét telik, 

Mire fiókáit a galamb kikelti. 
 

Ez nem is sok idő, addig tudok várni, 
Üzeneted küldöd, történhet akármi. 

Ha pedig nem üzensz, nem esem kétségbe, 
Fényképed elteszem örökre emlékbe. 

  



Szárnyaló vágyaink 

– 93 – 

 

 
 

Budapest, 2016. május 3. 
  



Szárnyaló vágyaink 

– 94 – 

SZÁMADÁS 
 

Lelkemet rejtekéből előveszem. 
Tudnom kell, az Úr elé miként teszem. 

Igaz, kissé már gyűrött; kiterítem. 
Fehérségét sikerült megőriznem. 

 
Gyengéden simítom, kezembe veszem. 

Néhány hajtását el-elnézegetem. 
Egyiken megakad a tekintetem, 

Hogyan került oda, nem emlékezem. 
 

Sok idő telt el, hogy reám testáltad: 
Őrizzem, óvjam, hisz csak kölcsön adtad. 

Vissza kell juttatnom, eljön az óra, 
Mint sáfárkodtam, számot vetni róla. 

 
Uram! Teremtőm! Mutatom Tenéked, 

Nagy kincset, mit reám bíztál megvédtem. 
Esendő emberként mi erőmből tellett, 
Bizalmadat meghálálni igyekeztem. 

 
Köszönet és hála, egész életemért! 

Köszönetem Néked minden gyermekemért! 
Családomra kérlek, továbbra is vigyázz! 
Istenem! Hazámért rebegek még Imát! 

 
ÁMEN 

 
Budapest, 2015. november 23. 
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VEZESSEN UTADON... 
Istenbe vetett hit 

 
Hagyd ott vánkosodat! 
Fogd kezedbe tollad! 
Himnuszát életnek 
Meg kell énekelned. 

 
Dicsérje Uradat 

Minden egyes szavad. 
Ne hagyd, hogy hangodat 

Gonosz elorozza. 
 

Kulcsold össze kezed! 
Imádkozz Istenhez: 

Felé egyengesse 
Megingó lelkedet. 

 
Bármily nagy fájdalmad, 

Szorítását bírjad. 
Hited erőt adjon, 
Vezessen utadon. 

 
Ajánld fel szívedet! 
Szabadítsa tested 

Erős kínok közül... 
Rajtad megkönyörül. 

 
Ámen! 

 
Budapest, 2015. október 5. 
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TÖBBÉ NINCSENEK KÖNNYEIM 
 

Többször leírtam, s lám, 
a bánat tovaszállt. 

Nincsenek könnyeim, 
mind elhullattam már. 

 
Hosszú volt az élet. 

Jó s rossz jutott nékem. 
Sírtam, nevettem én 

felváltva, könnyedén. 
 

Megtanultam, ha kell 
sírni is nevetve. 

Nem láthatta rajtam senki sem, 
mi fáj itt mélyen a szívemben. 

 
Az a fájdalom a legnehezebb, 

mit mosolyogva kell elviselned. 
De tudom, minden könnycseppet 

arcunkon egy mosoly követ. 
 

Lehunyom szemem, hallgatok zenét, 
mintha másik világba csöppennék. 

Élethez kedvet adnak a színek. 
Áldó melegség járja át szívem. 

 
Szemem mégis könnyel telik meg. 
Azt hittem, már elsírtam mindet. 
Lágy dallam végigfut testemen. 

Egy másik világba érkezem. 
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Ringató, felrepítő zene; 
andalít, szárnyalok egekbe. 
Napsugár simítja arcomat, 

bátorítóan utat mutat: 
 

„Mosolyt csaljál a lelkekbe!” 
„Hatalma legyőzhetetlen!” 

 
Ettől már felszárad könnyem. 
Nem lesz árva többé lelkem. 
Miként szivárvány, eső után. 

Ismét ragyog egy reménysugár. 
 

Budapest, 2015. február 24. 
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A KÖSZÖNET IS FÁJHAT… 
 

Sokszor hallottam: „Téma az utcán hever…” 
Kapun kiléptem, ott feküdt elhagyottan 

a hajléktalan; pokrócban dideregve. 
Visszamentem, teát főztem azon nyomban. 

 
Kenyereket szeltem, majd vajjal megkentem, 

hűtőmből kivettem a maradék sajtot. 
Néhány kent kenyérre szilvalekvárt tettem, 

kosaramba raktam a reggeli pakkot. 
 

Mikor ház falánál a fekvőhöz léptem, 
ijedt, zavart szempár reám feltekintett. 

Jó reggelt kívántam. „Vegye el ezt, kérem! 
Eztán minden nap lesz tőlem reggelije.” 

 
Könny szökött szemébe, hálásan köszönte. 

„Mivel érdemlek ki, ilyen szeretetet?” 
Hangja rekedten szólt, szinte csak kinyögte. 

Nem időzött, falta az egyik kenyeret. 
 

Választ nem is várta, evés lefoglalta. 
Lehajtottam fejem, lassan tovább mentem. 

„Köszönetem drága, árvák őrangyala!” 
Szállt utánam szava, tüskét szúrt szívembe. 

 
Budapest, 2016. április 18. 
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EZ NEM LEHET! 
 

„Párisba tegnap beszökött az Ősz…” 
 

Ott, hol színes őszi falevelek 
Közt ölelkeztek szerelmes párok, 

Jövőt álmodón, szemük ragyogott... 
Gyilkos golyózápor! 

  
Ajkukon még zengett kedvenc daluk, 
Lelkük szabadság érzéssel szárnyalt. 

Több száz halott! Túszokat szedve, nyolc 
Terrorista támadt! 

  
Fiatalok érkeztek örömmel, 

Kedves vidám, nevető társaság...  
„Szent Mihály útja beleremegett” 

Brutális támadás! 
  

Öngyilkos merénylők sompolyogtak 
Önfeledtek közé Szajna partján. 

Allah Akbart kiáltva túszt szedtek, 
Magukat felrobbantván. 

  
Párizsban örökre maradt az Ősz. 

Már le nem veti fekete fátylát. 
Gyertya könnycsepp hull őszirózsákra 

Kifejezve gyászát. 
 

/Az idézett sorok Ady Endre „Párisban járt az Ősz” című 
verséből/ 

Mementó a párizsi terrortámadás halottai emlékére. 
 

Budapest, 2015. november 14.  
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ZÁTONYOK KÖZT IS HITTEL 
 

Lelkemben, mint a tengerhullámok 
Tornyosulnak az indulatok. 

Keresem a megnyugvás szigetét 
Hová kis hajómat kiköthetném. 

 
Rozsdabarna szirtek magasodnak. 
Fehér, habzó tajtékok csapódnak. 
Morajlik vészjóslón körülöttem, 

Égi villám cikázik fölöttem. 
 

Könnyű bárka hánykódik alattam, 
Iránytűmet útközben elhagytam. 

Az ismerős part messze mögöttem. 
Csillagot nem látni, csak felhőket. 

 
Borzongok... Tán eddig tartott éltem? 

Horizonton megjelenik végre 
A biztos hajó. Küldték mentésemre. 

HITEM!  
Ő vezérli reményemet. 

 
Budapest, 2015. december 3. 
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VI. Fejezet 
 

Pillanatképek 
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HAJNALI GONDOLATOK 
(Pünkösd vasárnapján) 

 
Kinyitom szemem, lám virrad! Itt a hajnal,  
Pirkad. Bíborszínében felkelt már a Nap. 

Emlékeim között felsejlik, egy dallam: 
„Mi van ma, mi van ma, piros pünkösd napja?” 

 
Otthon harang kondul. Jelezve, ünnepre 

Készülnek. Ím, pünkösd napja megérkezett. 
Virágba borul már nem csak a természet, 
Kis templomunkban is virágot hintenek.  

 
Leánykák fehérben, pünkösdi rózsával 

Teli kis kosárral, kipirult orcával 
Indulnak. Hanem előtte, harmatvízben 

Arcukat megmossák, hogy ettől szép legyen. 
 

Hófehérre meszelt házaknak falára,  
Istállóra, kerítésekre, zöld ágak  

Kerülnek, ezáltal ártó szellemeket 
Távol tartsák, megvédjék az embereket.  

 
„Mi van ma, mi van ma, piros pünkösd napja?” 

Mint lakodalmas menet, lányok csapata 
Jár házról házra, énekelve, táncolva. 
Legények között dívik az erőpróba. 

 
Ezen a napon lovasversenyt rendeznek; 

Pünkösdi királyságot évre elnyerve. 
Úr lesz a győztes, annak sok előnyével: 
Meghívják lakodalomba, ünnepélyre. 
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Nem tartós, jelzi ennek mulandóságát 
Szólásunk: „Ez csak egy Pünkösdi királyság!” 

Lelkemet újra megérinti a dallam: 
„Mi van ma, mi van ma, piros pünkösd napja?” 

 
Érzem, egész nap szívemet ez ünnep uralja! 

 

 
 

Budapest, 2016. április 16.  
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PATIKATISZTASÁG 
 

Egyik barátnőm fiát, akkor még kamaszt, 
Hozzám haza, elugrasztott egy csomaggal. 

Évek múltán mesélte el barátoknak, 
Amint fia, lelkendezve újságolta: 

 
„Edit nénihez beléptem, mint patika, 
Csillogott-villogott ott az előszoba.” 

Én meg csak pirultam, hiszen nem gondoltam, 
Ily ifjú meglátja, ha valami tiszta. 

 
Kedves udvarlóm, – aki férjem lett már azóta – 

Észrevette zavarodottságom, mosolyogva 
Mondta, megduplázva ezzel pironkodásomat: 
„Elárulom neked, mint lettél Te, választottam!” 

 
Szíves örömest járt fel énhozzám beszélgetni, 

Jó volt napi feszültségét ekképp levezetni. 
Cipőjét előszobában, – arra ügyelt nagyon –, 

Gondosan levette, kintről sarat, be ne hordjon. 
 

Hófehér zokniban szobákon ki – s bement. 
Lemezt válogatott, melyet aztán feltett, 

Beszélgetés mellé aláfestő zene: 
Smetana, Gershwin, Chopin, esetleg Erkel, 

  
De jöhetett Mozart, Kodály, avagy Bartók, 

Közülük egyikük, ki nem maradhatott. 
S míg mi művészetről beszélgettünk ketten, 
AKKOR fontos dolgot, én észre sem vettem. 
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Lám ennyi év után, tudtam meg miért tette, 
Hogy fehér zokniban járt nálam Őkelme! 

Elégedetten figyelte elmentében, 
Zoknija megmaradt PATYOLATFEHÉREN. 

 
Ekkor döntötte el, más feleség nem kell! 

Ki ilyen lakást tart, tiszta annak lelke. 
Sosem hittem volna, hogy ez is volt oka, 

Én lettem ezáltal, szíve választottja. 
 

Budapest. 2015. augusztus 8. 
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REGGELI SIMOGATÓ  
 

Korán van még, aludj kedves! 
Béke, nyugalom, szeretet 
Útján vigyenek álmaid! 

Repülj angyalok szárnyain! 
 

Csillogó csillagösvényen 
Felhőkön nesztelen lépkedj. 
Csobogó csermely csörgedez 

Őrizd e hangot lelkedben. 
 

Aludj, álmodj még szépeket! 
Aztán boldogan ébredj fel!  
Ígérem, szép lesz, ez a nap! 
Halld, dalolnak a madarak! 

 
Budapest, 2016. október 11. 
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A NAGY TALÁLKOZÁS 
 

„Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk, 
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat: 

a víz szalad, de a kő marad, 
a kő marad.” 

 
Wass Albert 

 
Alig hajnalodott. Bíbor palástjában 

Templom mögött a Nap, mint egy glóriával  
Ébredezni kezdett, látszott felragyogni. 

Biztatón ígérte, érdemes felkelni. 
 

Nagy út előtt álltunk, a kőbányák vártak: 
Süttői Fesztivál első műszakjával. 

Egy régi malom volt, benne a sok emlék, 
Fényképezőgépek ezt örökítették. 

  
Malom-múzeumban, milyen meglepetés: 

Ígérték, a „Túra”, lesz majd jó „Kőkemény”! 
Hanem azelőtt még mesés regét, mondát, 

Bibliai Lóthnét, Stonehenget sorolták. 
 

Mi az üzenete rejtve rejtezésnek, 
Mesealakoknál kővé dermedésnek? 

Magyar folklór színes palettája terült, 
Nagy mesemondóink neve szóba került. 

 
Majd következett a vörös mészkő bánya, 

Ki oda eljutott, soha meg nem bánja. 
Előadás hangzott: bánya-működésről, 

Azt is megtudhattuk, mi is az a mészkő. 
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Voltak-e már harminc méteres katlanban? 
Nyári napsütésben előadást hallva? 

Lehet, hogy csak nekem tűnt emberkínzásnak, 
Bíz egyik lábamról a másikra álltam. 

 
Pedig érdekes volt, ami ott elhangzott, 

De én nagyon vártam már a kőzettanost. 
„A megkövült idő üzenete” címmel 

Hirdették plakátok, ezért is jöttem el. 
 

Ásvány-múzeumról mesélt poet-társam: 
„Saját gyűjteményben harminc ezret láthatsz.” 

Az előadása róluk elbűvölő, 
Eddig is csábított, de most lenyűgözött. 

 
Kőbabonák versben humorosan szólnak, 
Csillagképek-kövek összekapcsolódnak. 

Tanulságos hitek a drágakövekről, 
Minden hónapra jut egy varázskő ebből. 

 
Kövek üzenetét hozta Ő magával: 

Ősember pattintott kőkori szerszáma 
Ott feküdt kezében, fosszíliák mellett, 

Fatörzs, és csigaház, mely megkövesedett. 
 

Ezek után ugye nem is csodálkoznak, 
Kezet fogni vele régen vágyakoztam? 

Most, bár miránk a Nap már hét ágra sütött, 
Mint mágnes a vasat vonzott, helyhez kötött. 
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Végül hát megtörtént a nagy találkozás! 
Kezet fogtunk, így is megismertük egymást! 
Verseinkben valljuk nagy költőnkkel együtt: 

„Egy Cél, és Egy Akarat: 
a víz szalad, de a kő marad.” 

 
(Toót Holló Tamás előadása)  
Tardosi vörös mészkő bánya 

A megkövült idő üzenete  
 

(Pödör György) 
 

 
 

Budapest, 2016. szeptember 12. 
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MI JÁR A FEJEDBEN 
 

Ha kinyitom gépem, mindig csak ezt kérdi: 
„Mi jár a fejedben” – Titkom ördög védi. 
Hogyha azt leírnám, pirulna az orcám; 

Papír sem bír mindent. Félnél abbahagynám? 
 

„Ajkad simítása, csókod sóhajtása, 
Mint egy lágy selyemé, olyan tapintása. 
Törölni nem tudom, ott ég a nyakamon,  

Egész életemben érezni akarom! 
 

Titkolt szerelemnek gyümölcse mézédes 
Ajkaid pecsétjét, immár őrzöm féltve. 

Mint egykoron Hester, A skarlát betűjét 
Én is büszkén hordom most már a magamét...” 

 
Itt véget is érne minden vallomásom, 

„Mi jár a fejedben”… többi már csak álom! 
 

 
 

Budapest, 2016. szeptember 2. 
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MODERN HÁZIASSZONY… 
 

Megbűvölten nézte a számítógépet; 
Elfelejtette, hogy főzi az ebédet. 

Szénné égett fasírt lett az eredménye, 
Ne csodálkozzon, hogy elhagyta a férje. 

 
Ennek az ételnek lett a helye: „kuka” 

Szomszédasszony kérdi: „Hová lett az urad?” 
Körülnézett ekkor, hát hűlt helyét látta. 
Fényképét kitette, küldte megosztásra: 

 
„Keresem a Párom! Kérem, aki látta, 
Szóljon neki rögvest, felesége várja!” 

Kikapcsolom gépem, csak rendelek előbb, 
Frissen főtt ebédet egy gyorsétteremből. 

 
Budapest, 2016. augusztus 29. 
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EGY TITOKZATOS TALÁLKOZÁS 
 

Felfedezőúton 
 

Csillogón ragyogó szempár 
kutatja, milyen a világ? 

Apró lábacskái viszik már 
a biztostól egyre tovább. 

 
Tipp-topp, 

két kis cipő kopog; 
de hopp! 

Megáll, körbeforog... 
 

Ámul, 
ki az, ki mellette jő? 
Mikor elindul, hát Ő 
sem marad ott hátul. 

 
Újra 

nekifut, szaporázza 
mindegyre gyorsabbra 

picinyke lépteit... 
Mégiscsak követik! 

 
Ismét 

megpróbálja, 
nem sikerül 
lehagynia. 

 
Ekkor 

mécsese eltörik. 
Kezét nyújtja. 

Segítségre szorul. 
  



Szárnyaló vágyaink 

– 113 – 

Látod? 
„Nem hagy békén!” 
Mutat ujjacskáival 

a már mozdulatlanra. 
 

Nagyok csak nevetik, 
jelzik: 

őket is követik. 
 

Görbülő szájacskája 
nevetésre hajlik. 
Apa kezét fogva 

nincs már semmi baja. 
 

Azért 
vissza-visszatekint: 

„Mik ezek a valamik?” 
Napocska az égről 
huncutul lekacsint. 

 
Budapest, 2015. február 21. 
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„TÖBB NAP, MINT”…! 
 

Mint egykoron Nyilas Misinek 
Számomra is pakkom érkezett. 

Virágos papírba tekerve, 
Füstölt kolbász volt téve bele. 

 
Besztercéről nékem kívántak. 
Eme két szóval: „Jó étvágyat”  
Azon mód én neki is álltam, 

Éles késsel felkarikáztam. 
 

Férjem, lányom, vőm és unokám 
Ízlelte az erdélyi kolbászt. 

Tettemért ó, meg ne vessenek! 
Áhítattal kóstoltam bele.  

 
Régen ettem ilyen fenségest. 
Valamikor otthon Erdélyben, 

Amit Édesapám készített. 
Visszatértek hazai ízek. 

 
Mint egy fösvény, tekertem vissza 

Másfél szálat, rögvest papírba, 
Mert eszembe jutott a mondás: 

„Ne feledd, hogy több nap, mint kolbász!” 
 

Budapest, 2016. február 17. 
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ESTI GONDOLATOK 
 

Napjaim, akár igazgyöngyök 
Sorakoznak a nyakékemen. 
Mégis az élet titka gyötör: 
Helyesen élem az életem? 

 
Mondják, kovácsa vagyok sorsomnak. 
Tőlem függ, hogyan jön el a holnap. 

Nézem, az egyik gyöngyszem fényesebb, 
A másik mattabbra sikeredett. 

 
Ha tehetem, mindet kifényezem, 
Leld benne örömöd én Istenem! 

Tőled kaptam kincsem, vigyázok rá, 
Drágagyöngy-füzérként vigyem hozzád. 

 
Budapest, 2016. október 23. 
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JÁTÉK CSUPÁN 
(melyet nem mindegy, hogyan játszol) 

 
„Az élet színjátékában nézők 

és ugyanakkor szereplők 
is vagyunk.” 

 
Kérded, 

mi az Élet? 
Játék, amiben 

meg kell keresd éned. 
 

Lehetsz néző akár, 
netán főszereplő, 

Csak helyed megtaláld. 
Ez az eldöntendő. 

 
Mindkettő te lehetsz, 
vállald szerepedet. 

Fő az, hogy jól csináld, 
el ne cseréld mezed. 

 
Amit rád osztottak, 

azt végig kell játsszad. 
Hisz te vagy sorsodnak 

egyetlen kovácsa. 
 

S égi villámok, bár 
csapkodnak körüled, 

életed alkonyán 
tort csak akkor ülhetsz, 
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ha a függöny lemegy. 
Számadást végezhetsz. 

Nem kell szégyenkezned, 
szeretet vezetett. 

 
Emelt fővel menjél 

az Úristen elé: 
„Harcom-megharcoltam, 

Hitem-megtartottam.” 
 

„Az élet színjátékában nézők és ugyanakkor szereplők is 
vagyunk.” 

/Juhász Ferenc/ 
 

Budapest, 2016. szeptember 14. 
Élet – Sors 

  



Szárnyaló vágyaink 

– 118 – 

A HÁROM CSODA 
/Lányaimnak Anyák Napjára, akik maguk is Édesanyák/ 

 
Immár ötven éve, lelkem már jelezte; 
Első leánykámat, szívem megérezte. 

Csak én tudtam, hogy jön, orvos még nem látta, 
Szemem másként nézett körül a világba. 

 
Olyan más volt minden, miként addig láttam, 

Csillogó napsütés, szárnyaló madárdal. 
Szembe jövő ember, mintha mind mosolyog, 

Látják netán rajtam, belülről ragyogok? 
 

Egy testben két lélek, ezt csak az érti meg, 
Ki epedve várta, jöjjön már kicsinye. 

Ebben az érzésben benne van a csoda, 
Amit nem feledünk, amíg élünk, soha. 

 
Kilenc hónap maga a földi mennyország,  
Nincs ehhez fogható, hasonló sincs hozzá. 

Érzed szívverését, repdeső jelenét, 
Édesanya leszel, neked erről mesél. 

 
Boldog sokszor voltam, én már életemben, 

De ennyire soha, várva gyermekemet. 
Egy, kettő és három, jöttek szépen sorban, 
Három gyönyörű lány, számomra a csoda. 

 
Mikor legelőször tették a karomba, 

Ahogyan csak tudtam, öleltem, csókoltam. 
Szemük rám nevetett, én meg őreájuk, 

Kíváncsian nézték, az ő anyukájuk. 
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Amikor hangomat így is meghallották, 
Rám ismertek, hiszen, ezt már ők megszokták. 

Sokszor nevetgéltünk, mikor énekeltem 
Kicsit hamiskásan, de nagyon lelkesen. 

 
Ez volt a mi titkos egyezményes jelünk: 

Nem baj, hogyha hamis, „dúdoljak” csak velük. 
Hogy mindük* szépen tudott énekelni, 

Hallásuknak, és nem nekem köszönhetik. 
 

Azóta mindhárom szintén Édesanya, 
Jövő reménységét hordták szívük alatt. 

E csodának sokszor részesei voltak, 
Unokákkal bőven megajándékoztak. 

 
Budapest, 2016. április 15. 
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ŐSZI ESTÉK CSALÁDI KÖRBEN 
 

Szereted az ősz színeit? 
Vidámsággal mind felderít. 

Csak a szürke, amely kopott, 
Örömöt az sosem hozott. 

  
Fessél szivárványszíneket, 
Ettől lesz vidám a lelked. 

Akkor leszel csupán boldog, 
Színesen, ha dalt dúdolod. 

  
Piros, fehér, zöld és sárga 

Forró nyarat nincs ki bánja. 
Szőlőfürtök mind beértek, 

Alma, körte terítéken. 
  

Gyümölcstálunk dísze lettek. 
Örülnek is a gyerekek. 

Egyre, másra szemezgetnek, 
Vége-hossza nincs csevejnek. 

  
Őszi vidám hangulatban 

Mesélik, hogy hol nyaraltak. 
Nem csak gyümölcs érik mára, 

Mondják, kinek, mi az álma. 
 

Mind sorolja szíve vágyát, 
Karácsonyra „Jézuskáját” 

Bizony közelg’ már az ünnep, 
Mikor diós-bejglit sütnek. 

  



Szárnyaló vágyaink 

– 121 – 

Együtt törjük csonthéját fel, 
Dalolunk is nagy jókedvvel, 
Őszt és telet, így éljük meg, 
Mígnem érkezik a szünet. 

 

 
 

Budapest, 2016. október 12. 
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REPÜLŐ-CSÓK-ÖZÖN 
 

Íme! Szívem kapuja 
Sarkig ki van tárva. 

Alig várom, hogy jöjjön 
Életemnek párja. 

 
Amint megjön, csókjaim 

Százával kínálom. 
Nem is hagyom abba, míg 

El nem nyom az álom. 
 

Ám de most meg hajnalig 
Rajtad a sor, látom. 

Nem is hagyod abba, míg 
Felöltöm... kabátom. 

 
Ide-oda csattannak 

Csókjaink a szánkon. 
Elfogyott! Záróra van! 
Ki kell írnom, látom. 

 
Ne szomorkodj kedvesem, 

Raktáram feltöltöm! 
Kulcsom kezembe veszem, 

S repül a csók-özön... 
 

Budapest, 2015. december 16. 
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CSAK MÉG EGYSZER 
 

Könnybe lábadt szemmel 
A gyertyafényt nézem. 
Lelkem nagyon messze 

Visszaszáll sok évet. 
 

Édesapám drága 
Két karját kitárta. 

Úgy repültem hozzá, 
Mint ijedt madárka. 

 
Szívére fejemet 

Mosolyogva vonta. 
„Itt vagyok, gyermekem, 
Nem hagylak el soha!” 

 
Fél év sem telt bele, 
Hó-fútta december; 
Ravatalon feküdt, 
Elengedte kezem. 

 
Keresem, kutatom 
Azt a pillanatot. 

Mint egy árva madár, 
Rebben gondolatom. 

 
Gyertyaláng meglebben, 
Könnycseppem lepereg. 
Szeretnék még egyszer 

Találkozni VELED! 
 

(Emlékezve Édesapámra, aki 44 évesen 1962. december 16-án 
hunyt el. Besztercén nyugszik.) 

Budapest, 2016. október 31. 
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„MEGY AZ MOST MÁR…” 

Egy iskola életében 
Mindig nagy az izgalom; 

Ha farsangra készül éppen, 
Vagy ballagás van soron. 

Tanár, diák felajzottan 
Rakja össze műsorát. 

Nézi, mikor kerül sorra, 
Igazgatja mosolyát. 

Barátnőm, már évek óta 
Rendezi a sorokat. 

Ha álmából ébresztenék 
Is, tudná a dolgokat. 

Mégis drukkol. Minden rendben? 
Nem maradt ki semmi sem? 

Helyén van-e összes gyermek? 
Nem csúszhat közbe gikszer? 

Izgalma a tetőfokán, 
Beszélgetni nem ér rá. 
Hallja igazgatójától: 

„Megy itt az már magától!” 

Ettől szíve nagyot dobban. 
Hát nem látja, mit tett ő? 
Éjjelt nappallá változtat, 
Míg az ünnep el nem jő! 

Nem maradhat megtorlatlan! 
Hetven éves a diri! 

Ünnepi tortáját díszíti: 

„70 év felett, 
Megy az most már magától!” 

 
Budapest, 2016. január 7. 
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VII. Fejezet 
 

Természetversek 
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HAJNALI MERENGÉS 
 

Hajoltál-e áhítattal 
Virág kelyhéhez hajnalban? 

Ízlelted-e már valaha 
Üdeségét gyöngyharmatnak? 

 
Meghallottad csobogását 
Életet adó csermelynek? 
Patak útját követted-e, 

Mint vetette kavicságyát? 
 

Lelked ölelőn elérte 
Kis tücsök ciripelése? 
Mikor párját invitálta, 

Csábosan boldog násztáncra. 
 

Selymes fűben apró hangyák 
Vitték bolyba a szál szalmát. 

Ha mindezeket átélted, 
Mondd ki bátran, szép az élet! 

 
Budapest, 2016. szeptember 14. 
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EDELWEISS 
 

Havasi gyopárnak szikla szírt hazája, 
Testét vihar tépi, de bátran kiállja. 

Óvják a csillagok, a Hold és a szirtek, 
Szerelem-virágként védik ezt a kincset. 

 
Jégkirálynő könnye, ahova lecseppent, 

Hó és jég között a lejtős meredeken 
Született. Törékeny e hófehér szépség. 
Egyedül van csak ő, s alatta a mélység. 

 
Kétezer méteres oromra kell mászni 
Annak, ki szeretné emlékül átadni. 

Szerelmét elnyeri, hisz ez szíve vágya! 
Örök-virág lesz, az emlékek virága! 

 

 
 

Budapest, 2016. augusztus 16.  
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KI KORÁN KEL… 
 

Korán keltem, 
Kincsre leltem. 

Kifogtam a Napot. 
 

Úszóm merült, 
Zsinór feszült. 

Horgomon nagy hal volt. 
 

Aranyszínben 
Nohát ilyet! 

Napkorong ragyogott. 
 

 
 

Budapest, 2016. október 9. 
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TAVASZI HÁROMSOROS CSOKOR 
(Haiku versformában) 

 
Tavasz szembejött 

Kabátom-levetettem, 
Szellő megcsapott. 

 
Vidám napsugár 

Arcomat cirógatta, 
Felhő eltakart. 

 
Eső eleredt, 

Föld beszippantotta, 
Bimbó nyújtózott. 

 
Virág illata 

Testemet körbelengte, 
Álom elrabolt. 

 
Cikázó fecskék 

Eget festették kékre, 
Ölyv rondította. 

 
Templom harangja 
Esti imára kondult, 

Öregek mentek. 
 

Budapest, 2016. április 19. 
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KI A TAVASZRÓL ÍR… 
 

Elcsépelt szavakból 
Hogy is írjak verset? 

Unja az olvasó, 
Magam sem szeretem. 

 
Minden második vers 

A tavaszt köszönti. 
Szép is a kikelet, 
Szívet melegíti. 

 
Ám mikor századszor 

Olvasok patakról, 
Egy szál hóvirágról, 
Meg kék ibolyákról, 

 
Lágy szellő titkáról, 
Napnak sugaráról, 

Bódító illatról, 
Reggeli harmatról, 

 
Tavasz-leheletről, 
Fecske-jövetelről, 
Harangzúgásról, 

Idő múlásáról, 
 

Még csak elviselem, 
De mikor szerelem 

Kerül előtérbe; 
Annak lehet léte, 
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Hogyha nem múlóról 
Regél a szerzője. 

Csak mi tavaszt hordó: 
Remény ihletője. 

 
Végre már érkezzen 
Várva várt kikelet! 

Hogy a földbe vetett, 
Magok kikeljenek! 

 
Minden fa pompázzon  

Maga szépségében. 
Bárányfelhő ússzon 
Fenn a magas égen. 

 
Mostanra belátom, 
Miről nem írhatok. 

A felsorolásom 
Így hát abbahagyom. 

 
Ki a tavaszt zengi, 
Újra kell születni, 
Új szavakra lelni, 

Velük táncra kelni. 
 

Budapest, 2016. március 12. 
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TAVASZI REMÉNY 
 

Gyöngyöző kacagása körbefonta ágyát, 
Azt álmodta: álmodik, gyönyörű szivárványt. 

Pirkadó hajnalban boldog mosollyal látta, 
Gerlepár ablakpárkányon násztáncát járta. 

 
Felkelő Nap intett, ne veszítsd el a reményt, 

Álmodat fogadd lelkedbe biztató jelként. 
Tavasz beköszönt, hirdeti ezt a természet, 

Szerelem szívünkben is új életre ébred. 
 

Néphit szerint szivárvány jelenti reményt. 
Fontos, hogy szépre örökké nyitott legyél. 

Higgyél, bízzál, mert a következő lépés 
Számodra, újra fakaszthat csodás élményt. 

 
Boldogság megérint, akárhány éves lehetsz. 
Bármit csinálsz is, a szíved lángoljon benne. 

Tedd kitartással, alázattal, szenvedéllyel; 
Álmodj, csókolj, ölelj, ettől lesz teljes élted. 

 

 
 

Budapest, 2016. február 2. 
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LUJZA KALANDJA 
 

Kaukázusi ordasunk neve: Lujza. 
Mint egy birodalmat őrizte az udvart. 
Csupán a cicákat vonzotta a veszély, 
Táljából falatot settenkedve csenték. 

 
Láttál-e valaha kutyát mosolyogni? 

Lujza ekként tudta e csínyt honorálni. 
Egyszer megérkezett utca csavargója, 

Falatjait eztán csak vele osztotta. 
 

Gazda elképedve látta az esetet. 
Gyönyörű kutyája, mint egy hölgy kecsesen 

Ült az ajtó előtt; csapzottan mellette 
Világcsavargója feszített peckesen. 

 
„Ejnye, a nemjóját!” Fogta a lapátot; 

Melyet kapu mellett vész-esetre tartott. 
Meglóbálta, hát a jött-ment „szárnyra” kapott, 

Két méteres magas kerítést átugrott. 
 

Szegény Lujza kutyánk, nem maradt más neki, 
Éjjel drótkerítést fogával szedte ki. 
Elindult világba, kedvesét kereste, 

– Lótrágyát találva bele is hempergett – 
 

Hogy megtalálta-e, senkinek sem mondta 
Mikor végre megjött. A gazdaasszonya 
Messziről érezte „parfümjének” szagát. 

A cicák e naptól kerülték a tálját. 
 

Budai Irgalmas rendi Kórház Rehab. Osztálya 
Vali szobatárs elbeszélése nyomán íródott. 

2016. május 24. 
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NYÁRI ZÁPOR 
 

Jó lenne írni valamit, 
Mindegy, hogy mit csak daloljon. 

Frissüljön tőle a csalit, 
Bűvös szeretet harsogjon. 

  
Hajladozzon fű, fa, virág, 

Természetről, csak mi telik. 
Egynéhány szó, legyen vidám 

Mi most lelkemnek jól esik. 
 

Kandikál lombok közt a Nap, 
Nyári melege cirógat. 

Borzolja szellő a hajam. 
Felhő esővel riogat.  

 
Tudom, nincs mitől tartanom, 

Könnyű zápor, ha elered  
Esernyőmet előkapom, 
Nevetve fölém emelem. 

 
Nyári zápor tisztára mos 

Mindent, mit a por befedett. 
Érzem, szívem újra dalol, 

Örömtáncot lejt lelkemben. 
 

Budapest, 2016. augusztus 15. 
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ŐSZI REGGEL 
 

Bújócskázó madárcsicsergés  
A fák lombjai közt. 

Szélben halkan zizzenő levél 
Csendben morzsol időt. 

 
Szívem dobbanását figyelem, 

Vajon miről mesél? 
Ígér-e békés jövőt nekem, 
Vagy csak múltról regél? 

 
A felkelő Nap, beragyogja 

Szobámat, s lelkemet. 
Eljött az ősz, magával hozta 

Búcsú-üzeneted.  
 

 
 

Budapest, 2016. október 10. 
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AZ UTOLSÓ JÁTÉK 
May Gábor azonos című elbeszélése nyomán 

 
Kora reggel volt, csendben aludt a város. 
Ketten indultak el, mint oly sok éve már. 

Nem kellett nyakörv, együtt lépett a páros. 
Megszokták; ember s kutya mindig erre járt. 

 
Mégis úgy tűnt, ez a séta kicsit más volt. 
Szorosan; félt, hogy lemarad gazdájától? 
Majd megállt, jelezte, ne arra menjenek 

Merre tizennégy éve minden nap mentek. 
 

Gazda a kutyája jelzését értette, 
Megsimogatta okos fejét, s követte 

Kis tisztásra; hol öreg pad árválkodott, 
S egy nagyon rég betemetett homokozó. 

 
Kutya megállt. Földre óvatost lefeküdt. 
„Emlékszel? Ide jöttünk először együtt. 

Jó volt itt, kiskutyám? Rég nem jártunk erre.” 
Ő lassan felállt, elindult gazdi mellett. 

 
Otthon csendesen bement a kisszobába, 

Lefeküdt helyére, puha paplanjára. 
Nézte, mint veti le a férfi pólóját. 

Érte ment, vackánál belefúrta orrát. 
 

Régi játékuk volt, huzakodtak vele, 
Férfi elvette, kutya fejére tette. 

Most nem; fejét ráhelyezte a pólóra, 
Még mancsaival is szorosan tartotta. 
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Kedvenc pólója; még hadd maradjon nála, 
Majd hogyha megunja, végül visszaadja. 

Ajtóból látta, mint nézte őt kutyája; 
Filmben ilyen a távozók pillantása. 

 
Kávét készített, ablakon kitekintett. 

Mi az, ami átjárta a férfiszívet? 
Kisszobába belépve teste megdermedt. 

Kutyusának oldala nem emelkedett. 
 

Nagy, okos barna szemei nyitva voltak, 
Mancsával a pólót görcsösen markolta. 

Lefeküdt a földre melléje csendesen, 
Fejét a kutya pofájára helyezte. 

 
Csak könnyei patakzottak, 
Arcán sűrűn végigfolytak. 

Pólója könnyeit beitta; 
Kutyus fejét ezzel takarta. 

 
Budapest, 2016. január 24. 
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RORÁTÉ... 
Várakozásban 

 
Sekrestyés, a templom-ajtót tárja, 
Szemeivel környéket vigyázza. 

Toronyóra elkondítja hatot, 
Felrebbennek csapatban galambok. 

 
Faluban csengőszóval gyerekek, 

Rorátéra szólítják híveket. 
Advent vasárnapja elérkezett! 

Hajnali misére igyekeznek. 
 

Kivilágított kis templomokba 
Lámpásos emberek bandukolnak. 
Angyalos, vagy aranyos misére, 

Készülni Jézus születésére. 
 

Hívő emberek gyülekeznek. 
Szívüket boldogság érzete 

Járja át. Ragyog gyertyák fénye, 
Lelkük megtelik melegséggel. 

 
Felcsendül az orgona hangja, 

Csatlakozik emberek kara: 
„Harmatozzatok égi magasok! 

Téged vár epedve a halandók lelke!” 
 

Aranyló gesztenyelevélen 
Harmatcsepp csillan meg szerényen. 

Simogatja Napnak sugara, 
Miként kisdedét édesanyja. 

 
Budapest, 2015. november 25. 
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KÜSZÖBÖMÖN A HIDEG TÉL 
 

Vé alakban szálltak el a darvak, 
Rajtam kívül senki sincs a parkban.  
Lomb hullatta ágak árnya kúszik, 

Elkísérnek a bekötő útig. 
 

Lépéseim a zörgő avarban 
Emlékeket lelkemben kavarnak. 
Színes írás érkezett nemrégen, 

Szép szavakkal öleltél levélben. 
 

Ígértél bár újabb találkozást, 
Én tudom, hogy hiába várok rád. 

Süvít a szél, hajamat borzolja, 
Gondolatok szívemig hatolnak.  

 
Ajtómon már kopog a hideg tél,  
Ablakomon vicsorogva benéz. 

Szörnyű fagynak az előhírnöke, 
Szerelmünknek elhalt a jövője. 

 
Budapest, 2016. szeptember 6. 
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Ó-ÉV BÚCSÚZTATÓ 
Újév köszöntése 

 
Még jövő-álmát alussza a Föld. 

Fény-ingét felölti az ég alja; 
Hajnalpírra festi Nap sugara. 

Hirdeti: új nap, új év, új remény... 
 

Kicsiny templomunknak karcsú tornya 
Kelő Napot útjára bocsátja. 

Új esztendőt ígér a világnak: 
Kétezer-tizenhat szeretetét. 

 
Legyen végre összhang itt a Földön! 

Szeretet, megértés szívetekben! 
Aranyszínben csillan meg a kereszt; 

Jelképe Jézus szenvedésének. 
 

Elmúlt az ó év, mért ne lehetne 
Végre ez új, a fordulat éve? 

Hisz mindenki vágyik a békére. 
Áldott, boldog új évet kívánok! 

 
Budapest, 2015. december 27. 
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SZILVESZTER A HAVASOKBAN... 
Újévi köszöntő 

Hajnal hasadása, 
Csermely csobogása, 

Hópehely hullása, 
Erdőnek zúgása. 

 
Vigyázzák fenyvesek, 

Őrizzék éltedet! 
 

Harkály kopogása, 
Szívünk dobbanása, 

Lenyugvó Nap fénye, 
Csalit csendessége. 

 
Vigyázzák fenyvesek, 

Őrizzék éltedet! 
 

Soha ne feledd el 
A szülőföldedet. 

Honnan ember eredt, 
Oda visszamehet. 

 
Vigyázzák fenyvesek, 

Őrizzék éltedet! 
 

Újév új hajnalán, 
Kelő Nap sugarán, 
Szívedben szeretet 
Legyen kíséreted! 

 
Vigyázzák fenyvesek, 

Őrizzék éltedet! 
 

2015. december 29. 
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HURRÁ! ITT A TÉL! 
Téli örömök 

 
Sokan dideregnek, 

fáznak és reszketnek. 
Tavasz után nekem 
mégis a kedvencem. 

 
Hogyha lehull a hó, 
szememet nyugtató. 
Békességet áraszt, 

engem el nem fáraszt. 
 

Hó-paplan a tájon, 
alszik a Föld, látom. 
Őszi vetést védve, 

hogy a fagy ne érje. 
 

Gyermekek mosolya, 
lábukon korcsolya, 

siklanak a jégen. 
Ez is jó a télben. 

 
Csicsonkáznak - csúsznak, 

hóval hógolyóznak. 
Boldogan nevetnek, 

internet feledve! 
 

Építik hóembert, 
szénből a két szeme. 

Sárgarépa orra, 
régi seprű botja. 

 
Ha eljön az este, 

kezek gémberedve. 
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Otthon, forró tea 
vár a gyerekekre. 

 
Paplan alá bújnak, 

ma nagyot alusznak. 
Édes lesz az álmuk: 
jégkunyhó a házuk. 

 
– Férjemmel kijelöltük a következő szavakat, melyekből verset 
írtunk: Tél, hó, jég, fagy, korcsolya, hóember, csicsonka = jégen 

csúszkálás, örömök – 
 

Budapest, 2016. január 3. 
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HOLD ÉS A CSILLAGOK 
 

Ágától megváló színes falevéllel, 
Közeledett a tél zimankós idővel. 

Hideg éjszakákon didergett a város, 
Eső verte utca, ó, de nagyon sáros. 

  
Egy nagy víztócsában Hold nézte kalapját; 

Melyik illik hozzá, kereste csillagát. 
Tán a hajnalcsillag, amely ott tündöklik? 

Vagy amott a fényes, ami közeledik? 
 

Feltámadott a szél, borzolta a vizet. 
Ezért, Hold az égen is körültekintett. 

Millió csillagot maga körül látott, 
Volt köztük olyan, mely csábítón világlott. 

  
Műhold volt, mit űrbe küldött fel az ember, 
Szegény öreg Holdat megtévesztve ezzel.  
Így mai éjjelen hamis gyöngy lett párja. 
Csak rövid ideig, mert az tovább álla. 

 
Tanulságot találsz a magad számára: 

  
Jobban teszed, hogyha hűséggel kitartasz 
Kevésbé fényesnél, mert ő veled marad. 
Nem kell a cicoma, nem kell a csillogás. 
Belső fényét keresd, a lelki ragyogást! 

 
Budapest, 2016. február 12. 
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VIII. Fejezet 
 

Társadalmi kórkép 
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EZ HÁT A SZABADSÁG? 
 

Szebb napot akartunk. 
Fényeset, csillogót, 
Szívet simogatót. 

Erről szólt a dalunk 
 

Negyed évszázada. 
Nem ám parancsszóra, 
Mindenki azt mondta: 
„Szabad lett a Haza!” 

 
Több év telt azóta, 

Hogyha körülnézünk, 
Siralmas a képünk. 

Szomorú a nóta. 
 

Sok magyar embernek 
Nem jut már kenyérre. 

Keserű az étke, 
Megy hát idegenbe. 

 
Itt hagyja Hazáját, 

Árván szülők sírját. 
Délibábok hívják! 
Vissza sose várják. 

 
Budapest, 2016. március 22. 
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ESZMÉLJ! A TE ÉRDEKED… 
 

Paragrafusok szálait fűzi tűbe a törvény, 
Elkap, megpörget, összezúz, mint folyóban az örvény. 

Általa láncszemek ezrei kapcsolódnak egybe, 
Összefognak. Mondják, érted, de nem az érdekedben. 

 
Rettegnek, hogy a démosz haragja elsöpri őket,  
Mint trágyát, a kiváltságosokat, pöffeszkedőket. 

Ezért csűrik-csavarják a törvényt, tesznek meg mindent; 
Így védik, óvják az orvul szerzett előnyeiket. 

 
Lábaidon, kezeiden bilincs, nyakörv nyakadon. 

Vasmacska húz folyó mélyére, nem enged szabadon. 
Megfojtja benned a feltörni kívánó kiáltást, 
Nem engedi az igazságért történő kiállást! 

 
Te bárhogy igyekszel, nem juthatsz el az agorára, 

Kezedbe nem adnak cserepet, hogy dobd az urnába.  
Ne rettegj! Fel bátran! Küzdj, harcolj, legyen végre másként!  

Tégy meg mindent az elnyomott milliók igazáért! 
 

Budapest, 2016. április 6. 
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FEDÉL NÉLKÜL 
 

Hajnali vérvételről tartottam hazafele. 
Elfáradtam. Ott a tér, egy padon megpihenek. 

Fél szemmel megpillantottam, hogy jobbra mellettem 
A másik padon, alussza álmát egy hajléktalan.  

 
Bár csendben voltam, ösztönösen megérezhette, 

Auráját valaki titkon megérintette. 
Kifinomult hetedik érzéke ébresztette. 

Nagyot nyújtózott, felült, figyelmesen körülnézett. 
 

Látva, nincs mitől féljen, szedelődzködni kezdett. 
Kirázta, összehajtotta plédjét; elrendezte 

Kincsként őrzött szatyrát, min addig pihent a feje. 
Rendet rakott! Fogta tenyérnyi tükrét, s belenézett. 

 
Körbepislantott. Kikre várt, szeme felfedezte: 
Három irányból is lassú léptekkel érkeztek; 

Egy nő s két férfi, kezükben jókora cekkerrel. 
Gyanakvó szemmel néztek felém: „Nyugi! Veszélytelen!” 

  
Ezt az „én emberem” mondta, így leheveredtek. 

Begyakorolt mozdulattal sorban kiemeltek 
Hátizsákból: fehér /!/ terítőt, bicskát, kenyeret, 

Szatyrokból mindazt, mit hajnalban összeguberáltak. 
 

Testvériesen osztoztak a sok „finomságon”, 
Megszokott rítus. Nem különleges nap, ez látszott. 

Hangjuk nem volt, – Nap sugarát rájuk küldte áldón – 
Tudták ők, a „magyar ember evés közben nem beszél”. 
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Nehéz szívvel álltam fel, fáradtabban, mint leültem. 
Indultam Haza, gondolatim kavarogtak bennem: 
Minden falatjukat megosztják ezek az Emberek! 
Az aluljáróban egy nő újságot nyújtott nekem: 

 
 

 
 
 

Rajta a felirat: 
A lapért adott összeg adomány – (A terjesztő fizet érte) 

 
Budapest, 2016. július 6. 
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HOMÁROK NÖVEKEDÉSE 
Ej! Mi közöm nekem a homárhoz? 

 
A homár puha állat, kemény páncélban él. 

Szűk lesz a homár páncélja, ahogy növekszik, 
magát kényelmetlenül, nyomás alatt érzi. 

Ragadozók elől kő alá bújva leveti. 
 

Levetett páncél helyébe növeszt egy újat, 
ami ugyanúgy szűk lesz, ezt ismétli újra 
meg újra életének során nagyon sokszor. 

Mi ösztönzi növekedésre? Nos, hadd mondom: 
 

mert különben kényelmetlenül érzi magát! 
Ha orvosai lennének, s nyugtatót kapná, 

akkor sohasem bújna ki a páncéljából. 
Az ember számára lecke ez a javából: 

 
Stresszes időszakok lehetnek jelzéseink, 
itt az idő, kezdeni kell hát növekedni! 

Csak jól kell felfogni viszontagságainkat, 
s a magunk javára fordíthatjuk azokat. 

 
(Abraham J. Twerski rabbi csodálatos meglátása, amit egy a 

fogorvosnál talált újságcikk ihletett.) 
 

Budapest, 2016. április 5. 
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KLÍMAVÁLTOZÁS? 
 

A nyári Nap Földünket 
Égeti pokoli tűzzel. 

 
Mint malomkövek közt 

az érett búzaszemek,  
kiszáradt számban 

fogaim alatt, 
sercegve csikorog  

a szélfútta száraz homok. 
 

Lenyelni nem lehet; 
elapadt – nem lelem 
hűs forrásvizemet. 
A szó is bennreked. 

  
Nincs enyhet adó fa... 

 
MINDET KIVÁGTÁK! 

Elleptek bennünket 
a kegyetlen SÁSKÁK. 

 
Budapest, 2016. július 2. 
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KIS MADÁR DALA AZ ÚRHOZ… 
 

Nincs egy ág sem, nincs egy levél, 
Pusztaság van fészkem helyén. 

Szívem gyötör, lelkem sajog; 
Uram halld fájdalmas dalom! 

 
Te, ki teremtettél mindent, 
Mért nem adtál érző szívet 
Embernek? Ki lelketlenül 

Fákat írtja kegyetlenül! 
 

Könyörgésünk hozzád szálljon, 
Segíts nekünk, e világon 

Végre nyugalomra leljünk! 
Hozzád elérjen énekünk! 
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Budapest, 2016. július 10. 
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MENTSÉTEK MEG…! 
 
És tenni kell, míg tehetünk, 
Egybe fonva kezünk. 
Szétszabdalt árva nemzetünk 
Veszni nem engedjük! 

 
Engedjetek, kérlek, csak még egyszer szólnom; 

Nagyot kiálthassak, ahogy bírja torkom! 
Sirattam én már fát, folyót – természetet. 

Könyörgöm! Mentsétek meg a szegényeket! 
 

Árvák, elhagyottak, öregek és bénák; 
Nem tudnak ők szólni, nincs már hangjuk. Némán 

Várják félve, esdve felmentő sereget. 
Könyörgöm! Mentsétek meg a szegényeket! 

 
Fákat kivágtátok, folyót mérgeztétek. 
Madarak siratják az összedúlt fészket. 

Emberek ezrei földönfutók lettek. 
Könyörgöm! Mentsétek meg a szegényeket!  

 
Ne hagyjátok őket távoli országba 

Könyöradományért két kezük kitárva 
Hazájuk itt hagyni. Menni idegenbe; 

Könyörgöm! Mentsétek meg a szegényeket! 
 

Ne nézzetek félre, fejetek lehajtva! 
Fogjatok hát össze, közös akarattal; 

Tegyetek meg mindent, amit csak tehettek! 
Könyörgöm! Mentsétek meg a szegényeket!  

 
Budapest, 2016. június 20. 
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A HÉT PLATÁN SIRÁMA 
 

Csonka karjaikat magasba kitárják, 
Fájdalmas sóhajuk az égbe kiáltják. 
Gyenge ágaikat kíméletlen kezek 

Első áldozatként tövig lemetszettek. 
 

Sírtak, ríttak a fák, nyögtek fájdalmukban. 
Siratták águkat, azután magukat. 

Százharmincöt évig árnyékot nyújtottak; 
Békét biztosítva gyógyulni vágyóknak. 

 
Láncfűrész nem adott senkinek kegyelmet. 

Azt a feladatot tűzte ki az ember: 
Tövestől irtani, ki kell vágni mindet, 

Gyökerük útban van a vízvezetéknek. 
 

Hét hatalmas platán fekszik az udvaron; 
Betegek borzongva nézik a nagy halmot. 

Ha egyszer útban vagy, nincs többé irgalom, 
Élted meg nem hagyja irdatlan hatalom. 

 
Irgalmas rendi Kórház 
Buda, 2016. május 30. 
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RÁSZEDTEK?... RÁSZEDTEK!... 
 

Nyomorultul éreztem magam, 
Mikor rájöttem, hogy becsaptak. 

Szívvizsgálatra invitáltak, 
Gondoltam bölcsen, csak nem árthat! 

 
Meg is állapították, nagy a bajom, 

Erre azonnal lépnem kell, de nagyot! 
Itt van az a készülék, mely számomra 
Ha megvásárolom, gondom megoldja. 

 
Ráadásul kihúzták tombolán a számom, 
Így megkaphatom a készüléket fél áron. 

Soká ne hezitáljak, mert az ajánlatuk 
Csak addig él, amíg ott vagyok helyben náluk. 

 
Megtakarított pénzemet gyorsan felvettem, 
A nem kis összeget ott nyomban kifizettem. 
Egészségem megér ennyit. Boldogan vittem 

Haza a csodát, melyet megmentőmnek hittem. 
 

Kardiológus barátnőm jött velem szembe, 
Látta rajtam, hogy most épp az egekbe mentem. 

Mikor megtudta ennek okát, fogát szívta; 
„Amit magaddal tettél, az nagyon nagy hiba! 

 
E készülékre semmilyen szükséged nincsen. 

Pénzed látta kárát, becsaptak drága kincsem!” 
A vér fülemben dobolt: „Rászedtek! Rászedtek!” 

„VIGYÁZAT! Legyetek óvatosak EMBEREK!” 
 

(A történet sajnos valós, hál’ Istennek nem velem történt meg) 
 

Budapest, 2016. április 5. 



Szárnyaló vágyaink 

– 157 – 

 
 
 
 

IX. Fejezet 
 

Szívdobbanás 
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ÁLOM, VAGY VALÓSÁG 
 

Mily jó is volna álmodni véled; 
Karodba bújni, érezni téged! 

Szerelmes hangod, simogatásod, 
Egész nap újra, csak erre vágyom. 

 
Eközben, lassan eljött az este, 

Szobám belengte, töltötte zene. 
Elandalított, szemem-lehunytam, 

Perceken belül el is aludtam. 
 

Álmodtam szépet, vágyam kísértett; 
Azt hittem akkor, hogy való élet. 

Hanem, mikor reggel felébredtem, 
Rá kellett jönnöm, hogy nem vagy velem. 

 
Mondd, kérlek sokszor, te is gondolsz rám, 

Mondd azt, üres nélkülem a szobád. 
Üzeneted küldjed szellők szárnyán: 

Amíg csak élünk, te mindig vársz rám! 
 

Csakis veled élhetek boldogan, 
E szeretet nem múlhat el soha. 

Álom, vagy valóság, mindegy nekem. 
Örömteli lesz így az életem. 

 
/Kalcsó József: Álomkép festménye ihlette versemet/ 

Budapest, 2016. június 20. 
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HA EGYSZER KÉT SZEMPÁR ÖSSZETALÁLKOZIK 
 

Bársonypuhasággal reám tekintettél 
Nem tudtad még akkor, örökre elvesztél. 

Barna pillantásod arcom simogatta, 
Szívem dobbanását a Hold is hallotta. 

 
Dübörgött odabenn, egyre hangosabban; 

Akár egy zenekar üstdobja szólalna. 
Üteme gyorsulva, improvizált zene, 

Karmesteri pálca már ide nem kellett. 
 

A legmagasabbra mikor elért végre, 
Crescendóként lelkem emelte az égbe. 
Azóta is érzem, ennek foglya lettem. 

Méh fürdik nektárban, én csillagszemedben. 
 

Lehet akár hajnal, vagy netán éjszaka, 
Este, avagy nappal szemem látni akar. 

Összekapcsol minket bársony tekinteted; 
Féltőn, óvón őrzöl, el ne veszíts engem. 

 
Így megy ez nap, mint nap 

Világ végeztéig. 
Vagy legalábbis az 
Életünkön végig. 

 
Budapest, 2016. szeptember 1. 
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ÁTADTAM ÖRÖKSÉGED… 
(Hálás szívem nyújtom Neked) 

 
Édesanyám, amit Tőled kaptam 
Szeretetet, lányaimnak adtam. 
Azt a sok-sok édes simogatást, 

Tenyeremmel nekik nyújtottam át. 

Drága lényed mindig óvott, vigyázott ránk. 

Nehéz, küzdelmes volt az életed, 
Felnevelted négy árva gyermeked. 

Akaratból jó példát mutattál, 
Viharban – büszke fenyő – helyt álltál. 

Viszonozni ezt, szeretettel próbáltuk. 

Panasz nem hagyta el soha szádat, 
Bár sokszor láttam meggörnyedt hátad. 

Zokszó nélkül vitted a kereszted, 
Emelt fővel, amíg csak tehetted. 

Kezeidet hálás unokák csókolták. 

Sok éve búcsúztunk mindörökre, 
Életünket Neked megköszönve. 
Te akkor is miértünk aggódtál, 

Jó tanáccsal útra bocsátottál. 

Gyengéd kezed fejünkre áldón emelted. 

Tatával egymást megtaláltátok, 
Gyermekitek fentről vigyázzátok. 

Az utódokra büszkék lehettek, 
Mi telik tőlük, mindent megtesznek. 

 
Bátran viszik tovább a Te örökséged... 

 
/Anyák Napjára/  

2016. április 14. 
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RÖPKE ÁLOM VOLTÁL… 
/tavaszi érzelmek/ 

 
Költői képekben 
Verseimet írom. 

Kitárva szívemet, 
Titkom rátok bízom. 

 
Angyalnak képében 
Magam előtt látom. 
Úgy érkeztél értem, 
Mint egy édes álom. 

 
Karjaidba kaptál, 

Súgtál szép szavakat. 
Pilleként ringattál, 

Csókot csókra adtad. 
 

Énekelt a szívünk, 
Tavaszi dalt dalolt. 
Reménytelin hittük: 
Abba sosem hagyod. 

 
Bíbor palástjával, 

Sajnos jött a reggel. 
Varázs pálcájával, 
Álmom eltüntette. 

 
Budapest, 2016. március 22. 
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EMLÉK ZOLI UNOKÁMNAK 
Tisztté avatására. 

(2016. augusztus huszadikára) 
 

Boldog vagyok, hogy megéltem 
E szép napot együtt Veled. 
Nem aranynak van értéke, 

Hanem szívnek, szeretetnek. 
  

Ez amulettet, átadom: 
Dédapádtól – őrizd nagyon! 
Töltényhüvelyt Ő munkálta 
Fronton fegyverropogásban. 

 
Hitte: Krisztus Urunk a keresztfán 

Védi. Majd ifjan halálos ágyán 
Rám bízta, hogy fiú unokája 

Ezáltal emlékezzék reája. 
 

Meghatódtam, nem kérdeztem, 
Később pedig nem tehettem. 

Titka sírban eltemetve, 
Miként készült az ereklye. 

 
Tudom, érzem: boldogan helyesel, 

Egyetért ezzel a döntésemmel: 
Első leányom fiáé legyen. 

Ünnepélyesen nyújtom át Neked. 
 

Őszinte szívből kívánom, Téged 
Éltedben minden veszélytől védjen! 

Hiszem, a legjobb kezekbe adom. 
Óvjon Istenünk Zoltán hadnagyom! 
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Budapest, 2016. július 27. 
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LELKEM HARMÓNIÁJA 
/Tisztavatás utáni percek/ 

 
Hangos volt körülöttem most e csend; 
Mint búvárharangban, tengermélyben. 

A lelki béke szeretetre lelt: 
Ifjú tiszt erejének teljében. 

 
Égből egy csillag szeme sarkába 

Szállt, fénylőn csillogott. 
Mert nappal volt, senki más nem látta 

Fentről áldást hozott. 
 

Budapest, 2016. augusztus 21. 
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ŐSZI FÉNYEKET SUTTOG A CSEND 
 

A lemenő Nap sugarai még cirógatnak. 
Dúdol a szél, rég elszálltak a vándormadarak. 
A tájat nézzük, vállamon nyugtatod a fejed. 
Szeretettel fogod, némán simítod kezemet. 

 
Feljön a Hold, emlékek sorát vetíti elénk, 

Boldogan hallgatjuk dobogó szívünk ütemét. 
Elmúlt a nyár, s bár fiatalságunk már messze jár, 
Fogva tart a csend, mely átölel, s a lelkünkbe lát. 

 
Huncutul mögénk lopódzik, oson lábujjhegyen. 
Mesél nekünk titkot suttogón, oly rejtelmesen. 

Régmúlt őszi időkről dúdol, melyből nem bánat 
Hanem a hit, remény, szeretet és béke árad. 

 
Átöleljük egymást, és így hallgatjuk, mint zenél 
A néma csend. Bűvös, sejtelmes fényekről regél. 

 
Budapest, 2016. szeptember 19. 
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GYÖNGYHARMAT ÉS A NAP... 

Őszi falevélen 
gyöngyharmatcsillogás. 

Halovány napfénye 
tükrében ragyogás. 

Az idő vánszorgott 
roskatag lábakon. 

Míg szívünk dobogott 
üdén, fiatalon. 

Szemedben megjelent 
újra régi vágyad. 

Megfogtad kezemet, 
nyújtottad a szádat. 

Felhő eltakarta 
diszkréten a Napot. 
Szemérmes szavakat 
ne lásson, ne halljon. 

Kikandikált, aztán 
huncutul mosolygott. 
Nincs új a nap alján: 

fiú csókot lopott! 

Leány visszaadta, 
nem egyet, de százat. 
Így ment számolatlan, 
Nap már belefáradt. 

Ezért aludni ment, 
nyújtózott egy nagyot. 

Korán kell kelnie, 
csókolni harmatot. 

Köszönet Férjemnek a vers végső formája elnyeréséhez 
 nyújtott segítségéért! 

Budapest, 2015. november 7. 
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„KELL MÉG EGY ÖLELÉS” 
 

Túl szép volt ez a dal, 
Hogy igaz is legyen. 

Istenek haragja 
Lesújtott kegyetlen. 

 
Karodban ringattál, 
Áradt a szerelem. 
Világnak sok baját 

Én észre sem vettem. 
 

Ígérted, vársz reám, 
Ha véget ér az út! 

Tehozzád űz e vágy, 
Testem karodba fut. 

 
„Kell még egy ölelés” 
Ne vedd azt tőlem el! 
Így lesz éltem egész, 

Váljunk eggyé ketten. 
 

Budapest, 2016. december 1. 
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GYENGÉD SÓHAJOK 
 

Vékony csókot lehelt  
ajka szegletére, 
karjával ölelte, 

gonosztól így védte. 
Fuvallat ne érje. 

 
Gyönyörködve nézett 

tündér termetére, 
karcsú derekára, 
aranyló hajára. 

 
Mosolya biztató, 
szívet dobogtató; 

hangja oly csábító, 
férfit bolondító. 

 
Csak egy szírén lehet 

ennyire kegyetlen. 
Ő sziklatetőről, 

hajóst elbűvölőn, 
énekli a dalát. 
Ki leli halálát. 

 
Kicsiny kis leányka 

éjszakáim álma. 
Nehéz ébredéssel, 
nappalaim vágya. 
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„Jöjj hát a karomba, 
csillapítsad szomjam! 

Old el kötelékem, 
légy az enyém végre!” 

 
Elmúlt a varázslat, 
ébredezni kezdett. 
Ekkor vette észre, 

hogy párnát ölelget. 
 

Budapest, 2016.január 15. 
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MI LENNE HA 
 

„Mi lenne ha?” 
Sóhajtott fel a leányka 

„Mi lenne ha?” 
kérdezett a fiú vissza. 

 
„Ha egyszer csak mi ketten?...” 

folytatta vágyakozva 
„... csak mi ketten 

lennénk e Földkerekségen?....” 
 

Gondolattal játszadoztak 
sóvárogva, bohókásan; 

pöttyös labdaként egymásnak 
 adogatták mosolyogva. 

 
Ám itt, abba nem hagyták: 

„Ha egyszer találkoznánk! ...” 
„Te rám néznél boldogan, 

s én Terád!”.... mosolyogtak. 
 

„Tudom, karjaimba kapnálak!” 
„Én csókommal borítanálak!”.... 

Nem volt megállj ennél a pontnál. 
Érzőn gombolyították tovább, 

 
Tündérmeséjük álomfonalát... 
Soha nem érhet véget e varázs. 

Hagyjuk hát magukra őket, 
hadd játszadozzanak. 
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Mely mára valóra válva, 
tényleg megérték a csodát! 

S életüket többé nem álmodják  
Együtt élik álmaikat tovább! 

 

 
 

Budapest, 2014. december 16. 
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LÉLEKPILLANGÓ  
 

Megfoghatatlan, rebbenő, törékeny. 
Teljes átalakulás fő művésze. 

Hernyótestet megkerülni nem lehet. 
Élete első része támaszt jelent; 

 
Melynek halála a bebábozódás, 
Hát elkerülhetetlen a változás. 

Végül az lesz, amivé lennie kell: 
Hernyóból csodás pillangóvá kelve. 

  
Így átváltozva, különös mozgása, 
Emlékezteti az embert egy táncra. 
Általa örömöt árasztva bennünk, 

Magasabb szintre lép tőle a lelkünk. 
  

Teljes akkor lesz az átalakulás, 
Ha levetjük könnyedén régi ruhánk. 
Meghaladjuk ezáltal önmagunkat, 

Csillogtassuk szeretet mosolyunkat. 
 

Budapest, 2016. március 2. 
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HITVALLÁS 
 

Hit, remény, szeretet! 
 Vezérli éltemet. 

Istenhez hit vezet, 
Meghajtom fejemet. 

  
Hitem Úrba vetem; 
Reményem éltetve. 
Szeretem az embert, 

Irányítja kezem. 
  

Szépség és természet, 
Meghatja szívemet. 

Rosszban látni szépet; 
Ez a legnehezebb. 

 
Budapest, 2015. július 8. 

  



Szárnyaló vágyaink 

– 174 – 

HA EGYSZER MENNI KELL… 
/Epilógus/ 

 
Köszönöm Istenem, 

Hogy megadtad nekem 
Ezt a nagy kegyelmet, 

Írhattam versemet. 
 

Leteszem tollamat,  
Mert már elfáradtam. 
Boldog volt életem, 

Hosszú útra megyek. 
 

Én szebbé akartam  
Tenni a világot. 

Szavam bár hallgatta, 
Ám a világ mást szólt. 

 
Mit erőm engedett, 
Ami tőlem tellett: 

„Hitem-megtartottam, 
Harcom-megharcoltam.” 

 
Örökre elhagyom  

Földi létem most már. 
Várnak az angyalok, 
Igyekszem Tehozzád. 

 
Ott vár Édesanyám, 

Vele Édesapám, 
S mind, kik megelőztek, 

Hozzád felköltöztek. 
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Kik itt lent szerettek, 
Azoktól búcsúzom. 

Találkozunk egyszer 
Majd fenn, égi úton. 

 
Köszönöm Tinéktek, 

Hogy így kedveltetek! 
Kívánok sok évet, 

Egymást szeressétek! 
 

Budapest, 2016. március 3. 
  



Szárnyaló vágyaink 

– 176 – 

Tartalomjegyzék 
 

Bánlaky László versei ...................................................................... 5 
Hangulat ................................................................................... 6 
Tétova szerelem ....................................................................... 7 
Diákszerelem ............................................................................ 8 
Teliholdas éjjel ........................................................................ 10 
Villamoson .............................................................................. 12 
Melegfront .............................................................................. 14 
Lélekszürke – rózsaszínnel ................................................... 15 
Anyák napjára ........................................................................ 16 
Beszélgetek Apámmal ........................................................... 17 
Pecázunk Lackóval ................................................................ 18 
Ladikban a tavon ................................................................... 20 
Álmatlanul .............................................................................. 21 
Téli örömök............................................................................. 22 

Adventi koszorú I. ......................................................................... 23 
Készülődés .............................................................................. 23 
Ave Maria ............................................................................... 24 
Rorate coeli ............................................................................. 25 

Adventi koszorú II. ........................................................................ 26 
Karácsony ............................................................................... 26 
Szenteste .................................................................................. 27 
Nagypénteken ........................................................................ 28 
Mindenszentek ünnepére ..................................................... 29 
Noé ........................................................................................... 30 

B. Moravetz Edith versei .............................................................. 31 
I. Fejezet: A költészet ..................................................................... 31 

ISTENTŐL AZ ADOMÁNY................................................. 32 
VÁRTALAK ........................................................................... 33 
VAJH MI LESZ A SORSUK? ................................................ 34 
A KÖLTÉSZET SZABADSÁGA .......................................... 35 
VÍVÓDÁSOK.......................................................................... 36 
DÖNTÖTTEM: ....................................................................... 37 
„HA MEGDOBNAK KŐVEL…” ......................................... 38 



Szárnyaló vágyaink 

– 177 – 

SZÍNEK, SZAVAK, MADARAK… ..................................... 39 
SZÁRNYALÓ VÁGYAINK .................................................. 40 
CARPE DIEM ......................................................................... 41 
SZÁRBA SZÖKKENT GONDOLATOK ............................ 42 

II. Fejezet: Alexandrinusok ........................................................... 43 
CSAK SZAVAIM VANNAK… ............................................ 44 
ÁRON, A SZERELMEM ....................................................... 45 
KÖNNY-CSEPPKÖVEK ....................................................... 46 
MAGAS LÁZBAN ÉGEK… ................................................. 47 
HEZITÁLÁS ........................................................................... 48 
UNOKÁIM TARSOLYÁBA ................................................. 49 
PARADIGMAVÁLTÁS ........................................................ 50 
GYÖTRŐDÖM… ................................................................... 52 

III. Fejezet: Hazafias versek .......................................................... 53 
CSAK KÉT SZÓ ..................................................................... 54 
ÁLOM ...................................................................................... 55 
EMELD FEL A ZÁSZLÓT! ................................................... 56 
HA PETŐFI ÉLNE... .............................................................. 57 
TALPRA FEL! ......................................................................... 58 
SZÓRVÁNYBAN ................................................................... 59 
ŐRTÜZEK... ............................................................................ 60 
EZ A TE VILÁGOD ............................................................... 62 
MIRE VÉGE LESZ A TÉLNEK ............................................ 64 
ÜZENET MESSZE IDEGENBE… ........................................ 66 

IV. Fejezet: Horgászélmények...................................................... 67 
KI ITT AZ ÚR? ....................................................................... 68 
MILYEN IS AZ IGAZI PECÁZÁS... .................................... 69 
NAPI HORGÁSZAT VÉGÉN... ........................................... 71 
HOGYAN SZÜLETIK A MONDÁS? .................................. 73 
A NAGY HO-HO-HO-HORGÁSZ ..................................... 74 

V. Fejezet: Miért? ........................................................................... 77 
M I É R T? ................................................................................ 78 
NAGYANYÓ MESÉL… ........................................................ 80 
HIGGYÜK, NEM ÉLTÜNK HIÁBA... ................................ 86 
VIHAR ELŐTTI CSEND… ................................................... 87 



Szárnyaló vágyaink 

– 178 – 

FELÉBREDTEM… ................................................................. 88 
UTOLSÓ TALÁLKOZÁS... .................................................. 90 
A REMÉNY ÚJJÁSZÜLETÉSE ............................................. 91 
ÜZENET ÉRKEZETT? .......................................................... 92 
SZÁMADÁS ........................................................................... 94 
VEZESSEN UTADON... ........................................................ 95 
TÖBBÉ NINCSENEK KÖNNYEIM .................................... 96 
A KÖSZÖNET IS FÁJHAT… ............................................... 98 
EZ NEM LEHET! ................................................................... 99 
ZÁTONYOK KÖZT IS HITTEL ......................................... 100 

VI. Fejezet: Pillanatképek ........................................................... 101 
HAJNALI GONDOLATOK ............................................... 102 
PATIKATISZTASÁG .......................................................... 104 
REGGELI SIMOGATÓ ........................................................ 106 
A NAGY TALÁLKOZÁS ................................................... 107 
MI JÁR A FEJEDBEN .......................................................... 110 
MODERN HÁZIASSZONY… ........................................... 111 
EGY TITOKZATOS TALÁLKOZÁS ................................. 112 
„TÖBB NAP, MINT”…! ...................................................... 114 
ESTI GONDOLATOK ......................................................... 115 
JÁTÉK CSUPÁN .................................................................. 116 
A HÁROM CSODA ............................................................. 118 
ŐSZI ESTÉK CSALÁDI KÖRBEN ..................................... 120 
REPÜLŐ-CSÓK-ÖZÖN ...................................................... 122 
CSAK MÉG EGYSZER ........................................................ 123 
„MEGY AZ MOST MÁR…” .............................................. 124 

VII. Fejezet: Természetversek .................................................... 125 
HAJNALI MERENGÉS ....................................................... 126 
EDELWEISS .......................................................................... 127 
KI KORÁN KEL… ............................................................... 128 
TAVASZI HÁROMSOROS CSOKOR ............................... 129 
KI A TAVASZRÓL ÍR… ..................................................... 130 
TAVASZI REMÉNY ............................................................ 132 
LUJZA KALANDJA ............................................................ 133 
NYÁRI ZÁPOR .................................................................... 134 



Szárnyaló vágyaink 

– 179 – 

ŐSZI REGGEL ...................................................................... 135 
AZ UTOLSÓ JÁTÉK ............................................................ 136 
RORÁTÉ... ............................................................................. 138 
KÜSZÖBÖMÖN A HIDEG TÉL ........................................ 139 
Ó-ÉV BÚCSÚZTATÓ .......................................................... 140 
SZILVESZTER A HAVASOKBAN... ................................ 141 
HURRÁ! ITT A TÉL! ........................................................... 142 
HOLD ÉS A CSILLAGOK .................................................. 144 

VIII. Fejezet: Társadalmi kórkép................................................ 145 
EZ HÁT A SZABADSÁG?.................................................. 146 
ESZMÉLJ! A TE ÉRDEKED… ............................................ 147 
FEDÉL NÉLKÜL .................................................................. 148 
HOMÁROK NÖVEKEDÉSE .............................................. 150 
KLÍMAVÁLTOZÁS? ........................................................... 151 
KIS MADÁR DALA AZ ÚRHOZ… .................................. 152 
MENTSÉTEK MEG…! ........................................................ 154 
A HÉT PLATÁN SIRÁMA... .............................................. 155 
RÁSZEDTEK?... RÁSZEDTEK!... ....................................... 156 

IX. Fejezet: Szívdobbanás ........................................................... 157 
ÁLOM, VAGY VALÓSÁG ................................................. 158 
HA EGYSZER KÉT SZEMPÁR ÖSSZETALÁLKOZIK .. 159 
ÁTADTAM ÖRÖKSÉGED… ............................................. 160 
RÖPKE ÁLOM VOLTÁL… ................................................ 161 
EMLÉK ZOLI UNOKÁMNAK .......................................... 162 
LELKEM HARMÓNIÁJA .................................................. 164 
ŐSZI FÉNYEKET SUTTOG A CSEND ............................. 165 
GYÖNGYHARMAT ÉS A NAP... ..................................... 166 
„KELL MÉG EGY ÖLELÉS”............................................... 167 
GYENGÉD SÓHAJOK ........................................................ 168 
MI LENNE HA ..................................................................... 170 
LÉLEKPILLANGÓ .............................................................. 172 
HITVALLÁS ......................................................................... 173 
HA EGYSZER MENNI KELL… ........................................ 174 

Tartalomjegyzék .......................................................................... 176 

 


