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„Méreg a dal édes méze; 
S mit a költő a lantnak ad, 
Szívének mindenik virága, 

Éltéből egy-egy drága nap” 
Petőfi Sándor 
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NAENIA de somnio meo 
(álmom balladája ) 

 
 

sziklaszirten állok 
kitárt karokkal 

köröttem hegyek 
hajnali félhomály 

metsző szél havat sodor 
lelkemig hatol a 

fagyott jégkristály 
 

egy egy szikladarab 
puhán omlik alá 

a völgybe lábam alól 
kitárt karokkal  

a holnapot várva 
csak a szél cikázik 
hoz havat fagyot 

 
hajnali derengés 

már nem is fázom 
csillagfény zápor 

lassan eltűnik 
már csak percek vannak 

az éjszakából 
holnap lassan feltűnik 

 
hegyek mögül most 

kibukkan a nap 
bágyadt sugarakkal 

pásztázva végig 
rád vártam tárt karokkal 
remény nélkül az égig 

el nem juthatok 
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kristálytiszta légben 
tiszta a gondolat 

dermesztő pontosság 
minden amit látok 

csak apró pont vagyok  
a holnap szemében 
jelentéktelen por 

 
sziklaszirten állok 

kitárt karokkal 
arcomat fordítom 
most a fény felé 

tudom hogy ez csak álom 
de hitet ad arra 

hogy van még remény 
 

talán a fohász is 
eljuthat az égig 

csak tiszta szívvel 
mondd majd az imát 
hazudni tud ha kell 
a halandó... a fény  

a velejéig lát 
 

ajánlás 
 

herceg engem meggyötört 
sorsom de nem adom fel 

bátran nézek a halál 
szemébe ha int hogy 
most indulnom kell 
de addig még lesz  

néhány szép napom 
élni jó... élni szép 
a játékot folytatom 
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epilógus 
 

dermedten ébredtem 
átjárt a hideg 

ablakomon most 
besütött a nap 
újult erővel 

tele reménnyel 
hitem... hiszem hogy 

megtaláltalak 
 

Hajnali rigófütty 
 

Éj szövétneke, szárazon szakad, 
fákon megszólalnak kis madarak 

a csend megszűnik, harsány rigófütty 
szól a diófán ablakom előtt. 
Válasz érkezik, rá kialakul, 

kórus, mely mondja „álmot” rigóul, 
cifrázva, szépen, ahogy ezt illik, 

szemem kipattan, agyam kinyílik. 
Hallom, hogy a mondandót cifrázza, 
csöpp a madárka, oly szép a hangja. 
Kicsi madár, fütyülj tovább szépen, 
hozz boldogságot ember szívébe. 

 

Gondolatok az életről II. 
 

Alaposan, megtaposott az élet, 
már pontosan tudod, miről beszélek, 
ha azt mondom, hogy te tehetsz róla, 
hiszen nem volt kidolgozott a karma. 

 
Ha akarod, sorsod formálható, 

 vágyak tengerén száguldhat a hajó, 
tépheti vitorlád vad szelek hada, 
próbálhat lehúzni a ma mocsara. 
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Ha akaratod nincs, bemocskol a sár, 
akárhogy próbálod, csak húz a mocsár 

egyre süllyedsz, de ha nincs ki segítsen, 
 gyalázat letör szinte minden szinten. 

 
Ha kirángatnak és te nem akarod, 

meg sem mozdítod ezért a két karod, 
inkább belenyugszol, az élet tapos, 
 beletörődsz mindenbe, ami rossz. 

 
S meg sem próbálod milyen akarni, 
az életben a szebbet, jobbat látni, 

csak begubózol a múlton merengve, 
elméd az elmúlást hívja csak egyre. 

 
 Próbálod lemosni ma gyalázatát, 
tönkre teheted holnapod fonalát, 
mely át és átszövi minden napod, 

tegnapot, a mát és a holnapod. 
 

Az idő 
 

Még gyermek voltam addig poroszkált, 
ifjú lettem és gyorsabban haladt, 

mire felnőttem bizony felgyorsult már, 
megöregedtem, száguld, mint gyorsvonat. 

 
Pedig a nap hossza huszonnégy óra, 
a Föld forgása most sem változott, 

olyan érzés mintha fele annyi, 
idő tenne ki egy „hosszú” napot! 

 
Fel sem ébredsz, már újra este van, 

ismét eltelt egy nap és azután, 
hetek, hónapok, évek mennek gyorsan, 

nem érted hova tűnt az ifjúság. 
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Hiszen dolgoztál, éjt nappallá téve, 

élni, pihenni nem volt sok időd, 
 eljutottál a nyugdíjas életbe 
de megöregedtél idő előtt. 

 
 az élet mégis szép, öreg barátom, 

bár oly sokszor fáj minden porcikád, 
 a szemedben még mindig ott látom, 

a pajkos, huncut, ifjúi szikrát. 
 

Éld az életet, ne gondolj másra, 
találj meg minden gyönyörű napot, 

még ráérsz várni az elmúlásra, 
hiszen van még bőven feladatod. 

 
Ha így élsz sem fog lassulni a idő 

jó érzés tölti be minden napod, 
 az életet válaszd,feloszlik a felhő, 

 győz a sorsodon az akaratod. 
 
 

Hőség van 
 

Hőség van, rekkenő, 
szomjas az erdő, mező, 
vízért kiált fű, fa, virág, 

látod, ha nem is érted szavát. 
 

Locsolni kell a kertet is, 
kiszárad minden, ha nem segít, 
az ember, veteménynek, fáknak 

eső nélkül, csak vegetálnak. 
 

Locsolás, nem olyan, mint az eső, 
nincs benne az a csodás erő, 

melytől a zöld még zöldebb lesz, 
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 virág illat is sokkal ízesebb. 
Add hát uram, hogy essen az eső 

ne vihar, fát, tetőt tépdeső, 
 áztató, mindent felfrissítő, 
ilyen legyen az éltető erő. 

 
 

Az ital rabságában szenvedőknek 
 

Bárgyún nézed, ahogy fogy az időd, 
nem teszel semmit, mi lassítaná 

posványba süllyedt az akaraterőd 
ha lehetne, szemedbe kiáltaná, 

ne tedd! Hisz tönkre teszi az életed, 
s vele együtt, másét is talán, 

az ital, melytől nem remeg kezed, 
de repedést okoz érzelmek falán. 

 
Hiszed, az igazság bajnoka leszel, 
ki könyörtelen és nem megalkuvó, 
ki bántóan nyers és őszinte hittel, 
Rántja le a leplet, hisz „de facto” 

csak te lehetsz ilyenkor a „nyertes” 
kimondod azt mit gondolsz, ha iszol, 
hisz mindenki bűnös, vétkes és tettes 
de hozzád fel sem érnek, semmikor. 

 
Nem forog nyelved, ha szavakat formálsz, 

érteni nem lehet, mit is akarsz, 
 értelmet, érzelmet a sutba vágsz 

csak a szesz imádat, mi életben tart. 
Pálinka egyetlen „igaz barátod” 

megveszel érte, ha nem lehet tiéd, 
hogy félre söpörsz minden közös álmot, 
fel sem fogod azt, hogy mikor s miért. 
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Igyál, ha úgy érzed összedőlt minden, 

 ne hibáztass soha senkit ezért, 
 gyenge akaratod dönt az út porába 
csak magad okolhatod mindenért. 
Akarat átsegít sok apró gondon, 

megoldhatatlan dolgok nincsenek, 
 hiszed, ivással bosszút állsz világon, 

talán,kijózanítón hat e vers neked. 
Ne tedd tönkre az életed azzal, 

hogy remegsz egy szeszgőzös pillanatért, 
félredobva mindent haraggal gondolsz, 

azokra,kik aggódnak életedért. 
Állj most talpra és rázd le magadról, 

a béklyót, mit az ital rakott rád, 
szabadulj meg az út porától, 
halld meg újra az élet szavát. 

 

A tűzvész 
 

Menekül a vad, füstös az ég, 
erdő, a mező, a tarka rét, 

lángol, szikra száll szerteszét, 
égetve mindent, ami szép. 

 
Mi a tűz oka,nem tudom. 

talán villám csapott a hajnalon, 
támadt viharból a tájba, 

 lett „tűzkirálynő” palotája. 
 

Talán eldobott szivarka vég, 
okozta a lángot, mert a „merész” 
dohányos, nem törődve aszállyal, 
csikket kidobta, laza mozdulattal. 
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Talán összetört üveg darabja, 

mely a nap sugarát összefogva, 
gyújtotta meg a száraz avart, 
okozva ezzel nagy zűrzavart. 

 
Vagy valaki részeg jókedvében, 

gondolta, megy gyújtogatni éppen, 
nem volt senki a közelben akkor, 
  lángolt  a száraz avar a gyufától. 

 
Bármelyik történt, nagyon nagy a baj, 

pusztult a táj, a vad, az avar 
rejtette bogarak, gyíkok halála, 
veszteség a természet számára. 

 
Ember! Ha te vagy a legokosabb, 
a rombolás ugye nem szórakoztat, 

 természetet védd, meghálálja neked, 
a föld, ha nem pusztítod amit felépített. 

 

Tanítsatok! 
 

Tanítsatok, hogy tanulhassak, 
másoknak csak jót adhassak, 
taníts hát te is, szépre, jóra, 
ne hallgass a hazug szóra. 

 
Legyen a szívedben béke, 

 szeretet a lelked éke, 
kéz a kézben, egymás mellett, 

 milyen más is ez az élet. 
 

Ne taníts majd gyűlöletre, 
annak, soha nincs jó vége, 
ne ítélj, hogy ne ítéltess, 

beszélgess, hogy megismerhess. 
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Csoda dolog ez az élet, 

kevésnek ad, soktól elvesz 
 neked adott bőkezűen 

adj hát te az éhezőknek. 
 

A kevés is sokat jelent, 
annak aki most nincstelen, 
szebb a világ, ha tudsz adni 

szegényeken segíteni. 
 

Ne gyűlölj hát, hanem szeress, 
fegyver helyett nyújts hát kezet, 
szép a világ, tedd még szebbé, 

tedd és hiába nem éltél. 
 

 

Tolvajt kiáltanál 
 

Tolvajt kiáltanál, de mondd minek? 
Hisz ki ellopta a kis életed, 

te magad vagy, mert élet csomagod, 
kibontani nem mered, nem akarod. 

Vergődsz, nem érdekel senki, semmi, 
fejed, mindig lehorgasztva tartod, 
nem is figyeled, a felkelő napod. 

 
Nem is figyeled a felkelő napod, 
 lehajtott fejjel, nem is láthatod, 

mi körülvesz, a lét legrosszabbika, 
dühöngsz világra, mint felajzott bika. 

Mindenki gyilkos, csak te vagy áldozat, 
kinek a sors csak rossz utat mutat. 

Sötétben, szemed fényt, hiába kutat. 
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Sötétben, szemed, fényt, hiába kutat, 

nem találsz sehol a járható utat, 
nem látod, rossznak egyszer vége lesz, 
 katarzist, mit átélsz, csak a szeretet, 

oldhatja fel, szab neked új utat, 
 felemeli fejed, ég felé mutat, 

 megélheted mindazt mire vágytál. 
 

Megélheted, mindazt mire vágytál. 
valós énedre végre rátaláltál, 
ha érted végre teremtő erődet, 

nem lesz többé, zárt kapu előtted, 
kinyílnak neked zárt dimenziók, 

csak rajtad múlik minden beláthatod. 
 

Csak rajtad múlik minden, beláthatod, 
 jó vagy rossz irányt is magad szabod, 

ha az út helyes, sétálj csak tovább, 
teljesítsd végre, léted feladatát. 

Ha rossz az irány, korrigálj bátran, 
nincs elrendeltetés a sorsodban, 
lapozz bátran írj bele merészen, 

 sorsod nagy Könyvébe.  
Így kerül az életed helyére. 

 
 

Lopakodik még a nyár 
 

Lopakodik még most a nyár, 
az ősz bizony már lesben áll, 

 forró nappal és meleg éj, 
nem hoz hűvöset a kósza szél. 
Néhány sárguló, lehullt levél, 
mind a közelgő őszről mesél. 
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Hevesen tombol még a nyár, 

éjszaka sem hűl le a táj, 
eső után vágyik a föld, 

talajon repedés mindenütt. 
Néhány sárguló, lehullt levél, 
mind a közelgő őszről mesél. 

 
Ilyen vagy te is, Barátom 

még lobog a tűz, szemedben látom, 
 itt - ott dér lepi már a hajad, 

szemed még huncutul kacsingat. 
 Idő fogy, a nyárra jön az ősz, 
 őszre tél, s az elmúlás örök. 

 
Életet éljük meddig lehet, 

míg az elmúlás elvisz majd,  
engem, vagy tégedet. 

  Fiatalos tűz még ki nem alszik, 
 öregedés itt nem nyerhet partit. 
De  az ősz hajszál, sárguló levél, 
 mind, a közelgő őszről mesél. 

 

Utamon 
 

Utamon, most is bátran lépkedem, 
mintha nem lenne bennem félelem, 

minden nap, reggel, délben, vagy este, 
mindig csak helyes utat keresve, 

talán aggódva néha egy picit, 
ha mire vágyom, semmibe veszik. 

 
Hiszen szemben áll velem a sorsom, 

bár lehet nem emiatt aggódom, 
hiszen változtatni csak úgy lehet, 
ha vállalod a kemény küzdelmet, 
kerülő utat nem választasz soha, 
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nem leszel a rossz utak vándora. 
Megfontolt lépések, vár egy új világ, 
ott neked virágzik minden rózsaág, 
hol lágy szellő simogatja arcodat, 
felejtheted,  küzdelmet, harcodat, 

magány helyett ölelő karok várnak, 
szeretet törli el magányodat. 

 
Mondd utánam: akarom, tiszta szívből, 

 végre kikerüljek e mély gödörből, 
 tiszta levegőt szabadon lélegezzek, 
közben élvezek minden élet percet, 
 nagyon akard, gyorsan megtalálod, 

harmóniát, megszűnik az „átok”. 
Az érzés mi ekkor belőled árad, 

üzenet lesz, a környező világnak, 
hogy akarattal minden legyőzhető, 

 földi élet szép, nem csupán temető. 
Legyél nagyon bátor és mindig merész, 

 mindig legyen kéznél a józanész. 
 

Nem fedi álarc 
 

Nem fedi álarc az arcomat, 
a szívem tiszta és láthatod 

megvívtam már a harcomat, 
senkinek sem gazsulálok. 

 
Őszinte szándékkal mondom el 

mi nem tetszik, megosztom veled, 
remélem, soha nem hiszed el, 
hogy bántani akarlak téged. 

 
Ne kényszeríts majd hazugságra, 

a hazug szó, nem nekem való, 
 fogékony vagyok igazságra, 

 nem vagyok hamis „trójai faló”- 
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Igazság gyakran kellemetlen, 

tudom, sokszor haraghoz vezet, 
 a hazugság, nagyon kegyetlen, 
ha megtudod, azt, mit elfedett. 

 
Ezért nem lesz soha álarcom, 

elég öreg vagyok, hogy igaz legyek, 
 szívem, ha érdekel, neked kitárom, 

ha igényled, hát megismerheted. 
 

 

Vágyódás a csillagok közé 
 

 Hold sárga fénye festette a falat, 
kezembe darab zsíros kenyérrel, 

mely nem volt már csak néhány falat, 
ültem a létrán, tele reménnyel. 

 Létrán, mely falnak támasztva ott maradt, 
 néztem, az apró, fénylő csillagokat. 

 
Messze vágyott gyermeki lelkem akkor, 

távoli csillagok földrészeire, 
ma már, hogy lassan elér az aggkor, 
még él a vágyam, hogy eljutok ide. 
Ha most nem, majd új életem során, 

létem fonalát oda kötöm át. 
 

Ma is számban érzem zsíros kenyér ízét, 
kutatom a távoli csillagokat 

vajon tényleg miénk e rövid lét így, 
de ki rajzolt égre fénypontokat. 

Vallás mondja Isten, én nem hiszem, 
kell, hogy legyen ott más ilyen értelem. 
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Mit nem adnék, ha egy pillanatra 

Láthatnám azt, mit elképzeltem én, 
 jönne felém, karjait kitárva, 

egy értelmes, másik világi lény. 
Elmerülnénk egymás gondolatában, 

tudva az élet szép a csillagokban. 
 

Mesélnék arról, mikor gyermek voltam, 
és vágytam nagyon a csillagok közé, 
 a létrán zsíros kenyeret majszoltam, 

 tekintetem szállt a csillagok felé. 
Talán ha egyszer eljutok oda, 

egy másik létsíkon, az lesz a csoda. 
 

Falak tövében 
 

Falak tövében éljük életünk, 
falak, melyeket magunk emelünk, 
kordában tartva saját vágyainkat, 

így a titkaink hét lakat alatt. 
 

De néha, mégis, a felszínre tör, 
ilyenkor minden zárat elsöpör, 

 szabadság érzése erősebb talán, 
mint trendnek megfelelni nap-nap után. 

 
Mindenkinek meg akarsz felelni?  
Hidd el barátom soha nem lehet, 

 senki nem törli le, fájó könnyeket, 
mit kisiklott élet, csal a szemedbe, 
 csodáért, szépért, fájón epekedve. 

 
Bonts hát falakat, minél hamarabb, 

így lehet körötted egy szép, új világ. 
Ne legyen gát, a régi konvenció 

 szabadság íze, hidd el, mámorító. 
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Érzelmi játék 
 

Halk a zene az őszi éjszakába’ 
 nyugtalan szíved megérinti-e, 

 prímás játéka, ki a nótát húzza, 
ki életét, lelkét viszi bele? 

 
Lágy a dallam, édes, bús a nóta, 
 felidéz fájó, kedves emlékeket 

mintha nem is régen, tegnap lett volna 
te táncra kérted, ő nem mondott nemet. 

 
Most hallgató szól, akkor tangót játszott, 

a zenekar és csak nektek szólt a dal, 
átkaroltad, simulva karcsú derekához, 

érezted, az érzés, mindent felkavar. 
 

Tudtad, ő az, kire szíved vágyott, 
érte megváltanád a világot, 

 repülnél vele a légben szállva, 
egyik virágról a másik virágra. 

 
Az érzés mely felkavart, hamvába holt, 
csak játszott veled, és egy sebzett folt, 
maradt lelkeden, bús zenét hallgatva, 

egyedül ülsz az őszi éjszakába. 

 
Reggeli torna 
Sorkatonai emlék 

 
Élesen, hosszan szólt a síp. 
én félve, bénán álltam ott, 
vajon ki fújja, miért hív, 

akkor  már mindenki mozgott. 
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Minek-e hang, éles zsivaj, 

miért ez a vad sípolás, 
Hisz nem jön tűzeső, zivatar, 

 nem hoz ajándékot a Mikulás. 
 

Vezényszavak, melyet nem értesz, 
vigyázz! Pihenj, jobbra nyitódj, 

reggeli torna, jót nem remélhetsz 
csak halkan és csendben szitkozódj. 

 
Futás, indulj! Csattan csizmád talpa, 

ahogy a betonon földhöz vered, 
szívesen dőlnél az árokpartra, 

 alakzatot elhagyni nem mered. 
 

Kaján mosollyal néz a tizedes, 
hogy vergődik a „kopasz” katona, 

reggeli után alaki kiképzés, 
az lesz a nap igazi penzuma. 

 
Négy kilométer, faluig s vissza, 

lábad görcsben a trikód csupa víz, 
lesz-e belőled vajon jó katona, 
aki mindent, de mindent kibír? 

 
Ritmust váltasz most, egyenletesre 
többi csak szaladjon a „vezér” után, 
száll a por, a csizma csattog egyre, 

ezen az őszi, reggeli tornán. 
 

Elmúlt már azóta negyvenhét év, 
de az emlék még mindig bennem él 
Ha eszembe jut mosolygok azon, 
hogy utáltam a tornás napokat én. 
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Mandala 
 

Ívek, körök,vonalak, rendezve sorba, 
színezve, festve, ez a mandala, 

 elmémnek nyugtató színes varázs, 
nyugszik az éned, lelked menyben jár. 

 
Ősi nyelvből, a szanszkritból származik, 

jelentése: kör, ív, körszelet, korong 
elmédhez ezer szállal kapcsolódik, 

istenséget ábrázol vásznon, papíron. 
 

Szín, fekete, fehér, szürke és piros, 
 lehet: zöld, sárga, kék bíbor és narancs, 
 színskála minden színét használhatod, 
csak szépet alkoss, a szeretet parancs. 

 
Csodálatos kép, más és más jelentés, 
egészség, gyógyulás vagy felejtés, 

mandalával épül, újra életed, 
 szeretet szikrája vesz körül téged. 

 
Szeresd hát te is a mandalát, nagyon, 

lelkednek szép, színes, hatalmas vagyon, 
mit látni akarsz, minden tiéd lehet, 

frissíti, fájó, elgyötört lelkedet. 
 
 

Rémes éjszaka 
 

Gorgók támadtak rám az elmúlt éjjel, 
két világ közt rekedt, szekrényben dühöng 

recseg, ropog, minden a csendes éjben, 
 a csend helyett a félelem üvölt. 
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Rémes álmom volt gúnyos nevetéssel, 
feldúlták minden szép álmomat, 

hiába küzdöttem ádáz szenvedéllyel 
akarat nem mutatott egérutat. 

 
Vad dühvel küzdöttem újra és újra, 

levágva medúzát a kígyós fejet, 
de újra éledt, mindent eltiporva, 
sátáni kacajjal üldözött engemet. 

 
Riadt ébredés csupa víz paplanom, 

 éjszakában dühöng égi háború, 
eső helyett jég veri az ablakom, 

ettől lettem igazán szomorú. 
 

Kint a kertben érik még a körte, 
 alma, szilva s még néhány gyümölcs, 
nagy szüksége volna most az esőre, 

mert lehullik a lomb, idő előtt. 
 

Ne engedd, hogy minden elpusztuljon, 
Kérlek, Uram, nekünk, a gyümölcs a lét, 
szinte el sem kezdtem és máris hallom, 

jég helyett esőt, az ablak üvegén. 
 

Nem számít már, a vihar, a rémálom, 
 gondolati kérés meghallgatásra lelt 
a fennlakóban hinni kell belátom, 

csak akarnod és szépen kérned kell. 
 

Gyümölcs metamorfózisa 
 

Hull a fáról az érett körte 
belerakom egy nagy vödörbe, 
válogatom, majd megmosom, 

mosás után darabolom. 
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Ha már fel van darabolva, 
beleteszem egy hordóba, 

lefedem, hogy hadd erjedjen, 
néha- néha megkeverem. 

 
Ha kiforrt a körte cefre, 

elviszem a szeszfőzdébe, 
üstbe teszik, felforralják, 
 körte cefrét lepárolják. 

 
Hogyha kész az első párlat, 

finomítják pálinkának, 
gyümölcs párlat, Vilmos körte, 

pálinka lesz így belőle. 
 

Hazaviszem szellőztetem, 
üvegekbe töltögetem, 

 elmúlik majd karcossága, 
a főzéstől hatvan napra. 

 
Megkínállak majd belőle, 
iszunk az egészségedre. 

 

Ki érti meg? 
 

Ki érti meg, ha elkomorul arcom? 
Ki érti meg, ha szívem szorítón fáj? 
Ki érti meg, ha feladom a harcom? 
Ki érti meg, ha mosoly szíven talál? 

 
Kemény az élet, szüntelen háború, 

elsöpri a derűt hirtelen ború, 
 ha az égen, már egy felhő sem látszik, 

a Nap, az áldott Nap, veled cicázik, 
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Rádöbbensz akkor, feladni nem szabad. 

Legyen kitartásod, erő, akarat, 
győzd le a gondot, tedd ezt férfi módra, 

helyezd bánatod, ki a partvonalra. 
 

Nem tudsz megfelelni mindenkinek, 
ha ezt akarod, mindent elveszíthetsz, 

 leláncolva, rettegve várod a sast, 
 májad mellett a szívedből is fogyaszt. 

 
Sebzett szívvel, lélek nélkül élni, 

olyan, mint egy szakadékból nézni, 
 meredek falat és a kék eget, 
hova feljutni soha nem lehet. 

 
Légy igaz ember, ki megért másokat, 

ki derűt hoz, ha lát komor arcokat, 
ki segít, hogy a harcot fel ne add, 

ki szívével érzi a mosolyokat. 
 

Ha így teszel, kitárul a világ, 
megfelelés kényszere nem ül reád, 

élet igazság tölti be a teret, 
világ újra tiéd  hitted elveszett. 

 

Gondolatok az évek múlásáról 
 

Eltelt egy év és milyen könnyen, 
hogy rohan,száguld most hirtelen, 

kopog a cipőm a flaszteren, 
halad már a sír felé velem? 

 
De nem! Tudom még nem tartok ott, 

a feladat mi itt vár, nagyon sok, 
idő repül pedig szárnya sincs, 

minden perc számomra drága kincs. 
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Vidám az élet, szebb is talán, 
mint a túlvilág volt hajdanán, 

születés előtt ide vágytál, 
éld az életet, ne siránkozzál. 

 
 Miként legyen te tervezted el, 

karmád világos, dolgod tenned kell. 
Melyik úton indulsz, választhatod, 
ha van hozzá merszed és akaratod. 

 
Az elmúlt évek sem számítanak, 

mit megtettél az örökre megmarad, 
 jól figyelj, felsejlik előtted a fény, 
lehetsz a végén, lehetsz az elején. 

 
Ne törődj azzal, mennyi van még hátra, 

tudod, ha ütött az utolsó óra, 
akard, lépj merészen hagyva a múltat, 

válassz magadnak szebb és új utat. 
 

Tedd szebbé, ahol élsz, a környezetet, 
szeresd az embert, a természetet, 
alkoss, tudásod legjavát nyújtva, 
 értékelést hagyd bátran utókorra. 

 
 

Hova száll a sóhaj? 
 

Hova száll a sóhaj, egy nyári éjszakán? 
Hova száll a gondolat, nap-nap után? 

Mi az mi motivál és előre visz? 
Mi az mi megköt, felold és elvisz, 
oda, hova jutni szeretnél egykoron, 
még túl volt vágyad a horizonton. 
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Rájöttél, teremteni csak úgy lehet, 
Ha akarod, szereted lényedet, 

 béke mi át meg átjárja szívedet, 
mellé párosul az élet szeretet, 

hegyeket mozgat, világos a cél, 
hogy megéld a vágyad, boldog legyél. 

 
Akarat nélkül, szeretet hiányban, 

minden  szürke, mindenütt csak sár van, 
tedd hát le a gondot, söpörd csak félre, 

rajzolj napot az elkomorult égre. 
Éld az életed, hisz azért születtél, 

teremtő én nélkül, eleget szenvedtél. 
 

Békülj magaddal, ha eddig nem tetted, 
ez az első, ez a legnehezebb. 

Ha ez már meg van, a többi már sima, 
csupán ujj gyakorlat, visz helyes útra, 

cudar a világ, de emelkedj felül, 
gond menekül, ha szeretet vesz körül. 

 

Influenzám emlékére 
 

Láz éget kívül és belül, 
fekszem az ágyban egyedül, 
nézem a plafont sóvárgok, 
szép napok, hol maradtok? 

 
Vágyom én egy pohár sörre, 

előtte pacal pörköltre, 
nézem a plafont sóvárgok, 

jó étkek, hol maradtok? 
 

Szeretnék forró csókokat, 
közben mondanék bókokat, 
nézem a plafont sóvárgok 

szép szerelmek, hol maradtok? 
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Vágyom tengerpart homokját, 
nézni hullámok játékát, 

nézem a plafont sóvárgok, 
szép nyaralások, hol maradtok? 

 
Ma már néha telik erre, 

pénz megy, hitelre, gyógyszerre, 
nézem a plafont sóvárgok, 
régi élet, utánad vágyok. 

 
Most láz éget, influenza, 

gyorsan jött, rakott az ágyba, 
meggyógyulok, így akarom, 

erős ebben az akaratom. 
 

Meggyógyultam? Minden enyém lesz, 
szerelem, étek, szenvedélyek, 

nem lesz mit bámulnom plafonon 
ágyamat, aludni használom. 

 

Meg nem értés margójára 
 

Mi az amit te tudsz, de én nem? 
mi amit nem osztasz meg velem? 
Gondolkodom, zúgó fejemben, 

nem ad választ az értelem. 
 

Céltábla lettem? Melybe olykor, 
bárki belelőhet egy nyilat, 
 majd a találat örömétől, 

 szépen, nyugodtan tovább halad. 
 

Nem vagyok játék, értsd meg végre, 
nem tűröm el, hogy megtaposs! 
Ne menj sétálni vékony jégre, 
beszakad, bizony megjárhatod. 
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Élet szép, mondj igazat végre, 
vállald megtett élet utadat, 

közös életünk, ne dobd szemétre, 
mások hangja, ne mutasson utat. 

 
 Nem viseled el, ha nincs igazad? 
 Az egód nagy, szökik az égbe, 
fogd a tükröd és szeresd magad 
ilyennek társra nincs szüksége. 

 
Legfeljebb szolgára, de nem vagyok! 
Te sem vagy úr, hogy szolgád legyen, 

 élet meglásd üt rajtad jó nagyot, 
lehetőség tűnik  messzeségben. 

 
Szánva nézlek, mást már nem tudok, 

vagy talán most nem is akarok, 
elég  az állandó vitából, 

végre nyugodt életre vágyok. 
 

Döntsd el végre, rövid az idő, 
megváltozol, vagy egyedül maradsz, 

 nem hiszed, hogy mindez megtörténhet? 
Viselkedj úgy, mint lázadó kamasz. 

 
Szeretet nélkül, nem köt hozzád semmi, 
nem vagyok rongybaba, marionett báb, 

 csak a barátok számítanak, ennyi 
volt a közös élet, nincsen tovább. 

 
Esélyed nincs több, ez az utolsó, 
döntésed, egyedül, vállalnod kell. 

Együtt, egyedül, nekem most mindegy, 
rád bízom! Csak gyorsan döntsd el. 

 
 
 
 



31 

 

A közös élet, gondokkal is jár, 
 megoldást is, csak közösen tehet, 
nem állok helyt, helyetted is, bár 
kényelmes életed csak így lehet. 

 
Közös élet „kártyavárnak” tűnik, 

mit fuvallattal elfújhat a szél, 
ha a közös megértés hiányzik, 

nagyon gyorsan a semmibe vész. 
 
 

Tanács a tévelygőknek! 
 

Mit tettél, az már senkit nem érdekel, 
eredmény fontos, mit ember elvisel, 

 mezsgye oly keskeny, mi a jó, mi a rossz, 
 csillagként repülsz vagy lehúz a gonosz. 

 
Fontos döntésekben, egyedül maradsz, 

nincs hozzá segítség, nincs hozzá malaszt, 
 szívedre hallgass, de eszed adja meg 

az irányt, merre a helyes út vezet. 
 

Ne légy hát botor, egy vagy az egyetlen, 
nincs belőled több, sem földön, sem égen, 

szeresd önmagad, szeresd a világot, 
 boldogságot majd, mindig megtalálod. 

 
 

Csendben éled 
 

Csendben éled már az életed, 
 a zene, szívedben most is szól, 

lehet, hogy még elképzeled, 
 világ, veled lehet igazán jó. 
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Tévedsz barátom, más a zene már, 
nem sikeres már a régi dallam, 

a világ már más zenére vár 
a harsány, üvöltő, nagy zsivajban. 

 
Nem kapja fel a fejét már senki, 

ha dallamod kottáját magyarázod, 
ne hidd, hogy ezért a világ rossz lett, 

 a közönség az, mi megváltozott. 
 

Néha azért még kell a dalod, 
kell az ki, jó utat mutasson, 

 ha mégis más lesz majd az irány, 
nem kell, hogy téged ez nyomasszon. 

 
Szíved zenéje mindig szóljon, 

mely mindig vitt a helyes irányba, 
dalod szép lett, vájt fülű is hallja, 

bár csendesebb mint a kor nyitánya. 
 

Szívedben szól az élet dala, 
oly halkan, mint a magyar nóta, 
 érzelem túlárad néha benned, 

feldob, elkap, de nem szégyelled. 
 

Hogyan keletkezett a Tejút? 
 

Kicsi Laci csillag, 
szerette a tejet 

tudta, hogy a tejtől 
nagy és erős lehet. 

 
Fogyasztotta reggel 
fogyasztotta este, 

mindig csak az édes 
tejecskét kereste. 
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Hebrencs a kis csillag 
ugrándozott éppen, 
mikor tejes bögrét 
tartotta kezében. 

 
Megbotlott a porban, 
el is esett nyomban 
kiömlött a sok tej, 
itta a por hosszan, 

 
Nagy lett a tej foltja, 
Laci rajzolt a porba 

spirál alakú lett, 
 kicsi csillag rajza. 

 
Ha a földről nézed, 
ma is látszik foltja 
a kiömlött tejnek 

mi Tejútnak halmaza. 
 

Zakatol a szív 
 

Zakatol a szív, nyugalmat keres, 
zaklatott élet töri lelkeket, 

szózat dübörög, de tartalma nincs, 
az igaz szó ma, mérhetetlen kincs. 

 
Üvöltő zene zúgó tapsvihar, 

 közönség hallja, mit hallani akar, 
 tartalom nem lényeg méz felkenve már, 

 egész olyan, mint zsongó méhkaptár. 
 

Jövő nm lényeg mutogatnak hátra, 
ez a mai élet „csodás” világa, 

így lesz sok-sok ember vándor, hontalan, 
mert elmegy ha a léte, bizonytalan. 
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Szép szavakat mond a mester maga, 
a sok ember szájtátva hallgatja, 

de a sok szép szó mondd, hogy mennyit ér, 
ha üres a zseb és nincs falat kenyér? 

 
Nem vagyok mester, csupán csak inas, 
a szép szó számomra már nem vigasz, 

hitem elhagyott, olyan messze jár 
 jobb élet ígérete nem reám vár. 

 
Teszem a dolgom és nem adom fel, 

a hazug szó már cseppet sem érdekel, 
egyszer, talán, jobb élet lesz végre, 

 rontás elfárad, béke ül helyére. 
 

Utazás unokáimhoz 
 

Hideg időben 
hatalmas ködben 
száguld az autóm 

Szentedre felé. 
 

Várnak az unokák 
szeretik nagypapát 
oda is érek majd 

úgy négy óra felé. 
 

Felveszem mindkettőt 
az iskola előtt, 
haza is érünk 
percek alatt. 

 
De lehet, hogy a boltban 

a gumicukorban 
válogatnak majd 

indulás előtt. 
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Okos gyerekek 
tudják a szeretet 

átfonja őket 
életük során. 

 
Ezért is sietek 

időben ott legyek 
magamhoz öleljem 

a két unokám. 
 

Csodálatos érzés, 
ha magához ölel 
az unokák két kis 

puha keze. 
 

Elszáll a gondom 
sietek nagyon 

ennél szebb napom 
nem volt a héten 

 
Szeretetben élem 
szerény életem. 

 
 

Őszi séta a kertemben. 
 

Lehullott levél vastagon fedi, 
kertemben a fák alatti földet, 

nem rég gyümölcsöt szedtem le róluk, 
a fák ma csupaszon meredeznek. 

 
Ősz van, de lassan inkább tél motoz, 

a „levéltakaróban” sok-sok bogár, 
számukra a hideg elmúlást hoz, 

 oly messze van még a tavasz a nyár. 
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Lassan lépkedek lehullott avarban, 
nézem, hogy még, mit nem végeztem el, 

kertben már csak a szél fütyül halkan, 
átjár a hideg, meleg szoba kell. 

 
Néha egy cinke, a varjak sora, 
mi átrepül még a kertek felett, 

nyoma sincs már a madár seregnek, 
mely nyáron csivitelt, rovart szedett. 

 
Eső elered cseppek kopognak, 
vízhatlan fekete kabátomon, 
a kert pihen, a télre készülve, 
talán ábrándozik új tavaszon. 

 
Átjár a hideg, bemegyek én is, 

 kandalló tüzénél pihenek majd, 
várom a telet, hátha lesz hó, hisz 
mindenki fehér Karácsonyt akar. 

 
 

Kérdések a XXI. századi "vallásháborúhoz" 
 

Milyen Isten az ki ezt megengedi, 
hogy egymást öljék teremtményei? 

Ráadásul, még az ő nevében, 
eltörölni másikat mindenképpen! 

 
Hisz egy az ős és annak két fia 
ezt sok vallás magáénak vallja, 
de akkor miért ez a gyűlölet, 

ezt megfejteni, sajnos nem lehet. 
 

Mert ha egy az Isten, egy az ős atya, 
mért zúdul egymásra népek haragja? 

Miért gyilkolnak ártatlanokat, 
 Úr nevével, kik halált osztogatnak? 
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Hiszen szép ígéret a mennyország, 
öldökléssel, szerinted, oda jutnál? 
 Azt mondja neked az ősi szöveg, 
 életet elvenni mástól nem lehet! 
Úr büntetni akar, elvégzi maga. 

Kell ehhez ember ideológia? 
 

Nem ellenséged az embertársad, 
mert mást gondol és más az imádat, 

más a kultúra, más az értékrend, 
ezért gyilkolni kell, ez ma a trend? 

 
A gyűlölet, mint „emberi érzés” 

uralkodik, nincs semmi megértés, 
mert nem az ember a legfőbb érték, 

hatalom csupán ami itt a mérték. 
 

Hol fenntartom magamnak a jogot, 
 eltapossam őt ki ellentmondott, 
annak, mit igaznak fogadok el, 

 párbeszéd már senkit nem érdekel. 
 

Milyen Isten ki ezt megengedi, 
hogy egymást öljék teremtményei? 
Mondd, erre való a szabad akarat, 
 kivégezd, eltöröld embertársadat? 

 
Horoszkóp és csillagszó 

 
Csillag mit ígér, az szinte semmi, 

horoszkóp sem ad fogódzó pontokat, 
így tudod csak utadat bejárni, 

hogy döntésedből jó vagy rossz fakad, 
te döntésed! Ha akaratod gyenge, 
halvány ékezet a léted mondatán, 

mit vársz? Ki oldja meg majd helyetted, 
mit életutad jelöl, előtted áll? 
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Csalfa délibáb, mi sokszor jót kínál, 
hiába vársz nem érkezik meg soha, 

a sült galambot lehúzza a hínár, 
ellep mindent a mocsár szaga. 
Akarattal, sok jó gondolattal, 
te lehetsz majd a teremtő erő, 

mindent eldönt, mit szabad akarattal 
kijelölsz magadnak, s a kísérő 

csak a jóság lehet, gonoszság soha, 
így lesz életed csodás nem mostoha. 

 
Ne az élet döntsön most helyetted, 
sodorva sziklának, partnak noha 

többre vagy érdemes megértheted, 
ha elér hozzád őrződ intelme, szava. 
Ne a horoszkóp legyen az iránytű, 

mágneses sarka tévesen mutat, 
mire rájössz, hamis minden betű 
mit ír, az idő már rég elszaladt. 

 
Csillag állás jelezhet előre, 

számodra nem várt akadályokat, 
ha mindig csak az eget kémleled, 
a földön fogsz botlani nagyokat. 

 
Megtalálod-e az élet tengerén, 

„bárkát” mely a célodhoz elvezet, 
bárkán utazó szeretett tengerészt, 

ki hűséggel fogja mind a két kezed? 
Ha tiszta lélekkel, nagy szeretettel 

tárod ki felé érző szívedet, 
az öröm a boldogság megtalál, 

csodás tartalommal tölti meg életed. 
 

Szeretet a kulcs az élet zárjában, 
nem a horoszkóp, a csillagok szava, 
nem élhetsz így örök szolgaságban, 
lelked szabad, az élet nem mostoha. 



39 

 

Egy kisfiú levele a Jézuskához 
 

Kedves Jézuska, nem kérek most semmit, 
csupán néhány dolgot, kell helyre tenni. 
Tanítottad, kérjek, mindent megkapok, 
 könyörögve kérek, hallgattok nagyot. 

Kértem, apának legyen állás végre, 
ne szoruljon, kegyelemkenyérre, 

sok imát mondtam, nagy- nagy szeretettel, 
nem jutott el hozzád! Most tisztelettel, 
kérdem: mi az érdem, mi egyik embert, 

juttatja oda, hol a másik nem nyert, 
gazdaggá lesz, pedig tudod, hogy simlis, 

 templomban áhítatos, ha kell sír is, 
titkon pénz istennek áldoz egymaga, 

nyíltan még vallásos téged magasztalva, 
de meddig tart még e kétszínű világ, 

mely mások bőrén, nekik csodákat kínál? 
Ha felnövök, lesz-e itthon kenyerem? 
Vagy idegen ország kenyerét eszem? 

Nekünk, mikor lesz szép karácsonyunk, 
hol meleg szobában szépet álmodunk, 

finom étel illat tölti be a teret, 
 erről álmodik ma oly sok kisgyerek. 

 Ajándék nem lényeg, azt nem akarok, 
 ma, még használt cipőt sem kaphatok. 

 
Kedves Jézuska, azért mégis kérek 

anya gyógyuljon meg, ne legyen beteg. 
Nélküle a család már széthullana, 

csak szeretete tartja össze ma. 
Apa depressziós, anya meg beteg 
szomorúnak látom testvéreimet, 

sorsunk kegyetlen, vagy az ember ilyen, 
mindent akar, a szegénnyel kegyetlen. 
Ha kell, hidd el, többet imádkozom, 

csak apa kapjon munkát, dolgozhasson. 
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Cipő kellene, kicsiknek meg ruha, 
anyának egészség, nekünk jó lakoma, 
 ha azt mondod, túl igényes vagyok, 

nézz körül, hogyan élnek a gazdagok. 
 

Kedves Jézuska, most zárom a levelem, 
 nem történik, jó, már ebben az évben. 

De ha figyelsz ránk, imánkat meghallod, 
érezd levelemből, szívem aggódott. 

Kihez fordulhatnék, ki segíteni tudna, 
jólétet hozva, végre otthonunkba? 

Lesz egy kis időd, fontold meg kérésem, 
ha soknak tartod,  magamét nem kérem. 

Anyának egészség, apának munka 
 többit szeretettel család megoldja. 

 
Repül az idő 

 
Repül az idő, sodor az élet, 
sodró lendülettel veled élek 

tűzben égünk, szerelem tüzében 
éppen úgy, mint valamikor régen. 

 
Nem lankad a láng, az idő elfogy 
elrepül, mint a pihe, ha morcos 
szelek fújnak, délről és északról 
 a szerelem tüze tovább sodor. 

 
Szerelem tüze, csak hagy sodorjon. 

táplálnom kell, hogy el ne hamvadjon, 
veled száguldani igazi élet, 

lassítást nem akarok, nem remélek. 
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Szegénység Karácsonykor is 
 

Ha Adventnek vége, itt a Karácsony, 
többen osztoznak, egy szelet kalácson, 

ha jut! Ha nem a kenyér is jó lenne, 
ha Karácsony reggel jólét érkezne! 

 

Karácsony 2015. 
 

Telehold világít sok csillag mellett, 
ezen a csodás és áldott éjjelen, 

hozsanna szól néked most Megváltónk, 
ki kisded képében megszületett. 

 
Híveid hada hosszan zengi még 
éjféli misén, az Úr dicséretét, 
szeretet lengi körbe a lelkeket, 
 az orgona hangja, velük nevet. 

 
Karácsony van! Gyönyörű az ünnep, 

öleld át lágyan, ki kedves neked, 
söpörd félre azt mi eddig nem tetszett, 

hogy érezze őt mennyire szereted. 
 

Így őt ölelve az ünnep csodaszép, 
fenyő illat lengi be a szobát 

díszített fenyő, alatta ajándék 
maradjon szeretet egész éven át. 

 

Karácsony ünnepe 
 

Úgy látom, most nem lesz a Karácsony 
fehér, pedig ezt én nagyon várom, 

ha  hó fedi  fehéren a tájat, 
zöld fenyők a hó alatt pompáznak. 
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Szerettem volna, hogy ebben az évben 
fehérbe legyen a karácsonyi táj, 

 hiába a vágy, havat remélve, 
 a lelkem e csodára hiába vár. 

 
Zajongó elmém csitulni látszik, 

hisz újra itt van Karácsony ünnepe, 
díszített fenyőn a fény szikrázik, 

a szívem szeretettel van tele. 
 

Nem az ajándék, szeretet a fontos, 
 ilyenkor van újra együtt a család, 
eszembe jutnak  régi karácsonyok, 

 szeretetteljes a találkozás. 
 

Unokák öröme feldobja  lelkem, 
hangjuk csilingel, mint ezüstharang, 
mosolyuk a mennybe repít engem, 
ha átölel egyszerre négy kicsi kar. 

 
Így zép a karácsony ha nem is fehér, 
ha sáros, latyakos, borongós, szürke, 
a szeretet minden szépséggel felér, 
Barátom! Ugye, egyetértesz vele. 

 
 

Tisztelet néked 
 

Tisztelet néked Istenem 
fiad áldoztad énértem 

az emberért, ki oly hitvány, 
életében roppant silány 

kiből lassan már kiveszett 
az érzelem, a szeretet. 
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Bár Karácsonykor visszatér 
néhány napig csak jót ígér, 
majd lassan szűnik a varázs 
úgy tűnik el mint a darázs 

csípése fájó testedről 
a szíved már nem tündököl. 

 
Majd ismét eltelik egy év 

karácsony várás csodaszép 
érzéssel teli lesz újra 

 ember rálép erre az útra. 
Pár napig EMBER lesz talán 
 helyet foglal Isten oldalán. 

 
Mért jó a változó világ? 
Ma szeretet, holnap reád 

nem gondolnak, feledve mindent, 
azt miben pár napig hittek. 

Holnap zavaros varázsa 
agyad, csak a pénzt imádja. 

 
Tisztelet néked Teremtőnk 

ki  fiad áldoztad értünk 
az emberért, ki oly hitvány, 

életében roppant silány 
kiből lassan veszni látszik 
az érzelem. Ez hiányzik. 

 
 

Újévi gondolatok 
 

Durran a pezsgő, s a gondolatod, 
e percekben az Újév körül forog, 
milyenek lesznek a jövendő évek 

bosszúság, baj vagy csoda osztályrészed? 
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Sok  minden történt veled az óévben 
volt kenyér, öröm, ha nem is túl bőven, 
de élsz! Talán ez most a legfontosabb, 

 minden mi rossz volt, hirtelen megszakad- 
 

Fogadkozol, hogy másképp lesz ezután, 
minden rosszat elhagysz Újév hajnalán, 

de vajon meddig tart a fogadalmad? 
Talán semeddig, hisz mindig feladtad. 

 
Másképp lesz – mondod - a gyöngyöző ital, 

fejedbe száll majd, ha nem is túl hamar, 
Szilveszter éjszaka, tombol a varázs, 
új év kezdődik, melyet annyira vársz. 

 
Koccintsunk! Jólét öleljen át minket, 
gondokat hagyjuk az ember felejthet, 

ha nem többre, csak ez éjszakára, 
bízzunk magunkban, végre valahára. 

 
Mondjuk hangosan: Boldog Új Évet! 

Mosolyogva, hisz abban az igézet, 
mosoly egy görbe, mindent egyenesít 

bút, bajt és gondot, messzire repít. 
 

Durranjon a pezsgő, Himnusz szavára 
gondolj szeretettel, magyar hazádra, 
mely éltet és egyszer magába fogad, 

ha bejártad, véget ér, életutad. 
 

Gondolj szeretettel, minden magyarra, 
mindegy, melyik ország útját koptatja. 

Magyar vagy és ezt soha ne feledd! 
Kívánok neked, boldogabb Új Évet. 
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Előtted az Újév 
 

Előtted az Újév, 
mögötted a régi, 

mindegyik Szilveszter, 
 újat, jót ígéri. 

Mi lesz majd belőle, 
az csak rajtad múlik, 

 akaratod gyenge, 
minden jó elbukik. 

Melyik úton indulsz? 
Gondold át, gondosan, 

az élet mint kámfor 
oly gyorsan illan. 

 
Boldogság, nevetés 
töltse be a házad, 
jóság és a bőség 

legyen vendég nálad. 
Csupa jót és szépet 
adjon majd az élet, 
így kívánok Neked 
Boldogabb Új Évet. 

 
 

Újévi gondolatok II. 
 

Állj meg Barátom, egy pillanatra 
fújd ki magad, hagyd a múló időt, 

ne fess már árnyékot a faladra, 
a szeretet adjon neked erőt. 

 
Itt az Újév és múlik a régi, 

mi megtörtént az bizony végleges, 
hogy számvetést kell-e készíteni, 

lehet, hogy nem, de néha érdemes. 
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Ürítsd ki agyad rossz gondolattól, 
pezsgő buborékja elrepíti azt, 

 ne szakadj el soha a valóságtól, 
lábad alatt föld, de az ég magas. 

 
Tizenkettőt üt a zenélő óra, 

pukkan a pezsgő, tűzijáték repül, 
most a Himnusz hangjaira újra 

 veled a világ, nem vagy egyedül. 
 

Ne fogadkozz most, hogy minden más lesz 
ha akarat gyenge, úgyis megszeged, 
 tedd meg, mit egy igaz ember tenne, 

csodás varázsnak leszel részese. 
 

Ürítsd hát poharad egy szebb jövőre, 
ölelj át mindenkit, ki kedves neked, 
 pezsgő mámora ne szálljon fejedbe, 

legyen békés, boldog az életed. 
 

Fennen hirdeted 
 

Fennen hirdeted, ősi magyarságod 
testedre tetovált jelképek sora, 
rovásírás és ősi magyar harcos, 
ki íjat feszít a jelenre, múltra. 

 
De kérdem én, tiszta- e a szándék, 

vagy csak örök harc szelleme hevít? 
Földre tiporsz mindent, senki sem számít, 

csak te, ki egyedül tudja a tutit. 
 

Az ős magyarok tisztelték a nőket, 
a szeretet számodra ismeretlen, 

te csak szolgának használod őket, 
mindent tönkre teszel, környezetedben. 
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Azt hiszed, mindig fiatal leszel, 
rajtad az idő vasfoga nem reszel? 

El ne hidd, hogy így te vagy a menő 
csupán csak kisstílű „időbűnöző”. 

 
Mert szeretet nélkül élni nem lehet 

mondják az ősi papír tekercsek. 
Az elmúlt évekkel ez nem változott, 

csak így várhat majd gyönyörű holnapot. 
 

Nem tudom mire ez a rátartiság, 
lábbal tiprod mit az ősi magyarság, 

szent törvénynek tartva óvta, védte őt, 
ki magzatát hordta, a szeretett nőt. 

 
Külső jelek mind felépített álca, 
ne látsszon az igazi éned, másra 

kenhesd mindazt mit így majd elkövetsz, 
hátha a környezet hisz majd neked. 

 
Sarat dobálsz és mindent bemocskolsz, 

nem vagy te más, mint egy gonosz kobold, 
nagy testbe zárt, kicsi törpe lélek, 
remélem, tudod, miről regélek? 

 
Lehetőség volt felemelkedésre, 

de te süllyedtél, nagyon, nagyon mélyre, 
nem való neked az égi világ, 

inkább szereted a posvány mocsarát. 
 

Ősi magyarság nagyon szép létforma, 
 lelkileg fel kell nőni feladatra, 

törvények, mítoszok és szép legendák, 
 magyarok Istene csak így néz le rád. 
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Olvass hát ezekről ne felszínesen, 
ne a harc legyen ami vezéreljen, 

 ősi legendák úgy lesznek érthetők, 
ha szeretet ölel át, míg lejár az időd. 

 

Szilveszter van 
 

Szilveszter van, az év utolsó napja, 
felkészültünk már, a nagy forgatagra, 

csendül a pohár, pezsgővel tele, 
éjfélt üt az óra, Újév kezdete, 

itt van. De ne törődj most semmivel, 
hisz  múltra, jövőre senki nem figyel. 

Vigasság a fontos, még ha sírva is, 
magyar emberbe boldogságot visz, 

ha néhány pohár pezsgőt elfogyaszt, 
ilyenkor a józanság,írott malaszt. 
Mert a feszültséget oldani kell, 

az a néhány pohár, a mennybe emel. 
De a másnap! Csak a másnap ne volna, 

sokkal szebb lenne, az  ital-túra. 
 Szilveszter van, most ünnepelni kell 

 újévi boldogság csak így jön el, 
hisz vársz, egy meggyőző, tiszta holnapot, 

remélsz, az élettől, te is megkapod. 
Ezért kiáltod, poharad emelve, 

 Himnusz hangjára, bele az éterbe: 
megszenvedtük a tegnapot te ÉLET! 

Adj nekünk végre, boldogabb Új Évet. 
 

Havazás 
 

Ablakomon ha kinézek, 
látom, hogy hópihék szállnak 

földet érnek, fehér lepel, 
fedi be a szürke tájat. 
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Havazik és hófehér már 
 kert, az utca, töltésoldal, 

tetejéről lehet-e már 
lecsúszni a kis szánkóval? 

 
Hóval takart már az utca 

nem látszik a szürke aszfalt, 
látod milyen óvatosan 
közlekednek  autókkal. 

 
Hóesésnek vége szakad, 

most jön majd igazi munka, 
 seprűt, hólapátot fogva 

takarítani a havat. 
 

Járdáról és beállóról, 
erkélyről és a teraszról, 

hullott hó vidáman csillog, 
miközben te lapátolod. 

 
Kipirulva, elfáradva 

jössz vissza meleg szobába 
olyan jó innen csodálni 
körülvevő havas tájat. 

 
 

Gondolatok az öregedésről  
 

Megfáradt lélek, megfáradt test, 
alkonyul gyorsan, itt van már az est, 

múlik az idő, végtelen gyorsan, 
észre sem veszed, már egy újév van. 

Pedig most kezdődött, még le sem írtad, 
még felfogni is alig-alig bírtad, 

már egy újabb év van bizony mögötted, 
ránc szaporodik, nem lettél öregebb. 
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Lélekben nem, de a tested az más, 
szembe szökő bizony a változás. 
Ne törődj vele, ha lelked fiatal 

 szíved szeretettel, még élni akar, 
ha látsz még virágot, mi neked nyílik, 
 van szerető párod, ki elkísér a sírig, 

ha asztalodon van néhány finom falat, 
 lábad tovább visz, itt a kék ég alatt, 

ha nem szorulsz még, kegyelem kenyérre, 
 nem kell pitizned, más kénye-kedvére, 
ha rád mosolyog egy nő még az utcán, 

ha nem kell szaladnod a troli után. 
 

Oly sok a ha, mi sorakozna itt még, 
mindegy, feletted, szürke vagy kék az ég, 

csak a szépet lásd, mit megéltél eddig, 
csendes mosollyal, melyben korod segít, 

láttatva azt, mit fiatal szem nem lát, 
 öregedés csendes paradoxonát. 

Bölcsebb leszel, de szebb bizony soha, 
az évek, gyorsan, rohannak tova. 

 

Csörög a vekker 2016 
 

Csörög a vekker, lázasan felugrik, 
indul a nap hát öltözik gyorsan, 
várja a munka, úgy ahogy illik, 

 nem lesz kevesebb feladat biztosan. 
 

Hirtelen megáll, hiszen a vekker, 
csak a szomszédban csörög reggelente, 

neki, sajnos dolgoznia nem kell, 
munkanélküli, most az élete. 
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Gondok között ül vissza az ágyra, 
homlokán sokasodó ráncok hada. 

Vajon, miért súlyt engem így az élet, 
meddig kell még, hogy segélyből éljek? 

 
Alkalmi munka akadna néha, 

de elvállalni semmit nem merek, 
hisz nem tudom, hogy ki az kinek a 

hatására törölnék segélyemet. 
 

Furcsa egy ország, nincs összetartás 
dögöljön meg a szomszéd tehene is, 
megélni nehéz, munkát nem találok 
elvállalnék bármit, mi pénzhez segít. 

 
Folyosón csapódik bejárati ajtó, 
a szomszéd már a munkába siet, 
 jó lenne, ha mennék veled Palkó 
együtt siethetnék a buszra veled. 

 
Vissza kuporodik, betakarózik 

nincs pénz, így bizony hideg a szoba, 
szemeit becsukva imádkozik, 
 érjen végre véget a kálvária. 

 

Okfejtés 
 

Pofázásra születni kell, 
mondja azt neked az írás, 
ne kelljen a jólét helyett 

majd a temetőben sírt áss. 
 

Már az anyaméhben eldől 
kiből  lesz majd  politikus 

akinek a tejből- vajból 
mindenkinél sokkal több jut. 
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Később majd az egyetemen 
dől el tovább ez a kérdés 

megmagyarázod miért nem 
volt elég vizsgázni öt év. 

 
Lyukat beszélsz a hasakba 

ígérgetsz majd szépen fűt, fát, 
mindaddig még rád szavaznak 

te leszel a „legjobb barát”. 
 

Ha megnyered, el is viszed 
magaddal sok ígéreted, 
asztalfiók mélye rejti, 

nem emlékezhet rá senki. 
 

Nagy zseb kerül a kabátra, 
még nagyobb a pantallóra, 

négy év van, degeszre tömni 
így kell pofázásból élni. 

 

Hogy is van ez? 
 

Vajon mi az, hogy bal mi az, hogy jobb, 
hisz keblünkben most is egy szív dobog. 

A magyarságért kell, hogy dobogjon, 
 egyéni érdek, kívül kell maradjon. 

 
Nem így történik, abból bizony baj lesz, 
zsebek tömődnek, mások éhen vesznek, 

ki emelkedik, ki süllyed a sárba, 
szép világ helyett, a temető várja. 

 
Fedél nélkül, munka és pénz nélkül, 

az ember élete, félre sikerül, 
 lecsúsztál, senki nem törődik veled, 
„magasságból” téged látni nem lehet. 
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 érteni fog, ha zuhant jó nagyot, 
„égi” magasságból, padlót fogva ott, 

hol szorgos ember tengeti életét, 
rögtön tudja neki mi kellene még. 

 
Újra indul az észvesztő körforgás, 

kapkodod a fejed, mi lesz most más? 
Ígéret halmaz, mit hallani akarsz, 

vigyázz, mert a nóta, jaj de nagyon fals. 
 

Gondolkodj majd mielőtt cselekszel, 
döntésed előtt hosszasan mérlegelj, 
 szűrőn ne csak az álmod jöjjön át, 

de hallgasd meg mindig, szíved szavát. 
 

Mert mi az, hogy bal és mi az, hogy jobb, 
hisz keblünkben most is egy szív dobog. 
Magyarságért kell, hogy a szív dobogjon 

 egyéni érdek kívül kell maradjon. 
 

Lányom születésnapjára 
 

E napon kívánok, minden jót és szépet, 
rengeteg napsütést, tiszta fénylő eget, 
bánat, szomorúság, tőled távol álljon, 
legyél nagyon boldog, ezen a világon. 

 
Gonoszat és rosszat dobd lazán a sutba, 

ki törődik vele, menjen más tájakra, 
egészség a fontos és nyugodtabb élet, 

adj utat a széllel, minden rossz emléknek. 
 

Éltessen az Isten, még sokáig Téged, 
szeretetben, jóban teljen minden éved. 

Ha lehet szeresd öreg apádat 
aki e napon minden jót kívánhat. 
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Mit jelent az 
 

Mit jelent az, hogy jobb és baloldal, 
hiszen szív is csak egy dobog benned. 

Szállítja megkülönböztetés nélkül, 
a vért a jobb és a bal kezednek. 

 
Miért kell nekünk oldalakban hinni? 
Miért kell mocskolni azt a másikat? 

Mért mindenáron, magunk alá gyűrni, 
 eltaposni azért mert mást akar? 

 
Mikor e kék bolygó életet nemzett, 

 politikáról még  szó sem esett. 
Napi életért állt harcban az ember 

azt keresve amit megehetett. 
 

Ma is így élünk, szüntelen harcban, 
de még mindig csak a létünk a tét, 

hazugság és korrupció a mában 
ez hatja át ma nagyjaink életét. 

 
Ha én tenném akkor másképp csinálnám, 

hangzik a magasztos példabeszéd, 
ha feljut a csúcsra a nép bizalmán, 
ő is csak két kézzel tömi zsebét. 

 
Barátok, jó ismerősök, rokonok 

korrupció verme lesz mindenkiből, 
közben közpénzen hátra dőlve dőzsöl 

nem érti a szegényt, ki létért pöröl. 
 

Mindenki annyit ér, mit szerez magának 
hangzik fentről a méltán „bölcs tanítás” 

 próbálj meg pár fillért te is lenyúlni, 
a törvény, vas szigorral sújt majd reád. 
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Civil szerveződés, az is minek, 
hisz a cél ott is a parlamenti szék, 
ezért összefogásról, szó sem lehet 

csak ideig óráig közös cél. 
 

Politika! Az ember mivé válhat, 
ha bekerül ebbe a gépezetbe, 

unalommal vonja meg a vállat, 
ha ígérete kerül terítékre. 

 
Sorsok dőlnek, politika virágzik 

maroknyi ember dönt a szegények felett, 
róluk a „felsőbbrendűség” sugárzik, 

miközben sajnálják, mi maradt neked. 
 

Döbbenten állsz, hisz rájuk szavaztál, 
elhitted mindazt, mit a szónok szavalt, 

előtted nincs más, csak az üres tál, 
miközben ők dőzsölnek, ez alatt. 

 
Hol van már a gyönyörű ígéret, 

messze tűnt hamar a várt Kánaán 
szinte látod a gúnyos mosolyból, 

megdöbbentő választ:  te szavaztál rám. 
 

Mit jelent hát a jobb és baloldal? 
Hiszen szív is csak egy dobog benned! 

Szállítja „megkülönböztetés” nélkül  
a vért, a jobb és a bal kezednek. 

 
Talán ha végre mind felébrednénk, 
 letennénk a rózsaszín szemüveget, 
ha a jövőtől csöppet sem félnénk, 
újra láthatnánk végre a kék eget- 
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Nem egy-két ember, a nép profitálna 
mindabból mit ez a föld megterem, 
örömmel látnád az országot járva, 
hogy újra virágzik itt az értelem. 

 
De a hazugság mindaddig úr lesz, 

még a megosztás hazánkban megmarad, 
„oszd meg és uralkodj” római szellem 

nyert teret újra a Kárpátok alatt. 
 

Magyarok Istene nézd  a kis népet, 
karold fel újra, tedd boldoggá megint, 

 lássa meg hősi múltjában a szépet. 
légy támasza, ha újra rád tekint. 

 
Ne legyen megosztás, jobb és baloldal, 

hisz egy a szív és egy ügyért dobog, 
magyarok vagyunk és nem ellenségek, 

együtt építsük fel a szebb holnapot. 
 
 

Töprengés  
 

Mostanában gyakran töprengtem sokat 
miért ékesíti a plakátokat 

dicshimnuszt zengő ékes szóló ember 
éltetve mi négy milliónak nem kell. 

 
Tudjuk a jólét nálunk nem alapjog 

csodálom, hogy mindezt, fel sem fogod 
tapsolsz, ha kell, az alamizsna okán, 
melyért térden csúszol nap nap után. 

 
Hiszel hamisságot, hazugságokat 

pedig felmossák veled az utat 
azt látják benned, csak semmire való 

ki azért él, hogy nekik legyen jó. 
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Nem jut a koncból, neked, egy falat, 
mégis odatartod a hátadat, 

legyen min felmászni nekik az égig, 
te „nyál csorgatva” tapsolhatod végig. 

 
Mire foszlik a köd a csoda világ 

eléd tárulva felfedi  arcát, 
már késő lesz, hisz gúzsba köti kezed 

 más gondolkodást tiltó rendelet. 
 

Rossz dolgot vetít a nyirkai jóslat 
ha vakságod nem kopik le rólad, 

megosztott ország, magyar ellenséged, 
külhoni magyartól sem kapsz segítséget. 

 
Hol van a magyar ősi öröksége,? 
Mért fedi arcát magyarok Istene? 

Nagy dolgokra volt hívatott-e nép, 
megtörték gerincét odalett a szép, 

 
tartalmas, csodás és boldog jövő 

 gerinc nélkül az élet, nem élhető. 
Most itt magyar a magyarnak farkasa, 

ha eltűnne e nép, nem lenne csoda. 
 

Nagyon sok ifjú külföldre távozott, 
megélhetést az ősi föld nem adott! 
Elfordult már a magyarok Istene, 
 azt várva a pohár mikor lesz tele? 

 
Megtér-e hozzá kedves ősi népe, 

 lesz-e fontosabb, Mammonnál a léte? 
Mikor lesz újra testvér, minden magyar? 

Mikor szól újra ércesen a dal? 
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Mikor lesz az, hogy megálljt parancsolunk, 
hogy el ne vesszünk, újra összefogunk? 
Ne legyünk soha más ország gyarmata, 
választott nép vagyunk, jussunk el oda. 

 
Kis ország mely a magyarok otthona, 
újra régi fényben ragyogjon csillaga, 
régi dicsőségünk ne fedje homály, 

legyen munka, jólét, mindenki erre vár. 
 

Itt dobban az élet 
 

Itt dobban az élet a kezemben, 
de hirtelen nagy lángot vet az agy, 

itt dobban az élet a kezemben, 
feledve mindent, mi más utat mutat. 

 
Ha nem nézel tükörbe, húszas éved, 
fiatalsága néz, belső tükrödből rád, 

ha nem nézel tükörbe, még elhiszed, 
te vagy kire oly sok „leányszív”vár. 

 
Más a valóság és más az ábránd, 
 meg kell békélned a gondolattal, 

ha a kettő egy volna, te sem bánnád, 
megöregedtél bár lelked fiatal. 

 
Ha átöleled érzelmesen párod, 

 szíved ilyenkor fiatalon dobog, 
 elhiszed, visszatért ifjúságod, 

 már csak emléke a kapaszkodód. 
 

Szeretetben éled tovább életed, 
a szerelemből már semmi sem jut, 
bár ez utóbbi nincs korhoz kötve, 
mégsem találod meg a kiskaput. 
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Ha megtalálod bátran lépj be rajta, 
az idő telik, az óra meg nem áll, 

Szeretve gondolj minden pillanatra, 
mit az élet még neked nyújt s ajánl. 

 

Elveszett a csillag 
 

Elveszett a csillag, mely életem egét beragyogta, 
elhódította a csillagfényt a sötétség „varázsa” 
most újra, mint régen, csak a csend vesz körül, 
fülem ha cseppnyi zajt hall, már annak is örül. 

 
 

Egy hír margójára.  
 

Ismét meghalt néhány ember, 
ki nem bírt a zord hideggel. 
Határozat lesz az ügyben, 
intézkedés? Alig hiszem. 

 
Ígéret lesz, majd tengernyi, 
alig győzzük meghallgatni. 
De hogy lesz-e foganatja? 

A zord Tél, majd megmutatja. 
 

A fekete szépség. 
 

Fekete csődör vágtat a réten, 
hosszú sörénye lobog a szélben, 
két lábra áll, majd kirúg, hátra, 

újra száguld a farát dobálva. 
 

Mozgása kecses a vonala szép, 
 fák közül nézni is gyönyörűség. 
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Tudja, hogy nézem, felém sem pillant 
hirtelen fordul és szinte robban, 
vágtat a réten hol ide, hol oda, 

szőrén megcsillan a nap mosolya. 
 

Megáll hirtelen, mint a cövek, 
fújtat egy kicsit majd elüget. 

 

Sírfelirat 
 

Bele rúgott minden rögbe, 
ha nem volt rög, az emberbe! 

Végül ő is bevégezte, 
a rög meg szépen befedte! 

 

Tavaszváró versike  
 

Hamar itt a „tavaszóra”, 
meg is jön tán’ kakasszóra. 
én a tavaszt nagyon várom, 
virág nyíljon minden ágon. 

 
Csúnya tél meg hagy menjen el, 

alig volt hó, fehér lepel, 
nem borította a tájat, 

nyirkos volt és ködöt áraszt. 
 

Ha a tavasz megérkezik, 
madár csicsergés hallatszik, 
kinn a kertben, eresz alatt 

hol a fecske majd fészket rak. 
 

Gólya is száll a fészkére, 
villanyoszlop tetejére, 
rendezgeti, takarítja, 

születik majd sok fióka. 
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Tavasz! Jöhetnél már hamar, 
csupa latyak most a talaj, 
pára, eső, mind áztatta, 
csupa sár a cipőd talpa. 

 
Legyen itt a „tavaszóra” 
jöjjön is meg kakasszóra. 

én a tavaszt nagyon várom, 
virág nyíljon minden ágon. 

 

A tett halála 
 

A tétlenség halála a tettnek, 
pedig mondja az ész, hogy tedd meg, 

te félsz, vagy csak nem érdekel, 
mit mond , a szívedig nem jut el. 

 
Mit mond, a szívedig nem jut el. 
te félsz, vagy csak nem érdekel, 

pedig mondja az ész, hogy tedd meg, 
a tétlenség halála a tettnek. 

 
 

Nők és férfiak. 
 

Sokszor hangzik el: férfi, asszony nélkül 
semmit nem érne, azt hiszik legvégül 
csak ülne bárgyún maga elé nézve, 
s állandóan könny ülne szemébe’. 

 
Férfi nélkül sem volna jobb a helyzet, 

sok nő, egymás között is furcsa szerzet. 
Másikban mindig „vetélytársát” látja, 
rögtön harcra kész, körmét villogtatva. 
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Nem lenne férfi, akkor is jó lenne, 
 szöveg érkezik, hallgatom merengve, 

ki ölelné át, lágyan derekatok, 
 simítana tincset, mi arcba lógott? 

 
Ki adna csókot, lágyan nyakatokra, 

ki ölelne át, szépséged méltatva, 
apró ajándékot, virágot ki adna,  

ki mondja, csillagot neked lehozza? 
 

Valóban! Számtalan előnye lenne, 
ha férfi nem volna életetekbe, 

nem kellene mosni sok koszos gatyát, 
hűséggel, anélkül ki vigyázna rád? 

 
Hogy élnétek át anyaság örömét? 

Hófehér ruhában  násznép jókedvét,, 
ahogy kísér, mint gyönyörű menyasszonyt. 

Teremtő akarná, hogy elmaradjon? 
 

Minek az örökös férfi, nő vita, 
 Tojás volt előbb, vagy a tyúk maga? 
Hogy lenne élet, nő és férfi nélkül, 
 ember e vitába bizony beleszédül. 

 
Vélem, egyik sem élhet másik nélkül, 

egy egészet alkot, nő, férfi végül. 
Ebben rejlik az élet nagysága, 

ez lett Ádám, Éva, közös penzuma. 
 

Esik az eső 
 

Esik az eső veri az ablakom, 
ülök a gép előtt, gondolkodom  

hallgatom a szél esőt hajt üvegre, 
 esik, csak esik, reggel óta egyre. 
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Csupa sár az udvar, itt - ott víztócsa, 
néha a kutyánk lábát belemossa, 
 területét védve kerítésnél ugat, 

bundáját rázza, hiszen csupa latyak. 
 

Tél van! De tavaszi a hangulat, nekem, 
Szürke felhők gomolyognak felettem az égen, 
Nincs hideg! De a kályhában duruzsol a tűz, 

Ha besötétedik, bizony a levegő lehűl! 
 

Szép Tavasz! Ne várass bennünket sokáig, 
Virágos kertünkben a hóvirág már nyílik, 
Kertben a galambok magokat keresnek, 
Kárognak a varjak, verebek csivitelnek! 

 
Öregek a csontok, a melegre vágyom, 

Minden porcikámmal csak a Tavaszt várom, 
Remélem nem okoz csalódást nekem, 

Nem tér vissza a Tél, fagyosan, hidegen! 
 
 

Térdepelve I. 
 

Tudod- e, hogy mért hajtod meg a térded, 
mikor szobrot imádsz és festett képet? 
Tudod, hogy honnan ered a vallásod, 
vagy csak szolga módra, gyakorolod? 

 
Tudod-e, a világ milyen egyszerű, 

számodra minden érv csak meseszerű. 
Hisz azt sem tudod ki volt Mária, 

nem az Isten, hanem Jézusnak anyja. 
 

Te imádkozol, végig sem gondolva, 
vajon miről szól, az „égi strófa”? 
Sértésként éled meg, ha okítanak, 
szelíden próbálnak mutatni utat. 
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Vallásos vagy ezt fennen hangoztatod, 
de megsérted a tízparancsolatot, 

ölsz, rabolsz vagy átversz, elnyomsz másokat, 
 autód tükrére „olvasót” aggatsz. 

 
Ha hiszel Istenben azt is tudnod kell, 

mindenütt ott van és mindent megfigyel. 
tudd, hogy imádkozhatsz, bárhol ha akarsz, 

 természet, az Ö nagyságáról szaval. 
 

Ha nem úgy élsz, ahogy Jézus tanított, 
ha szeretet nálad nem sokkal nagyobb, 

mint egy porszem, a sivatagi létben, 
hited sem több annál, az Úr szemében. 

 
 Vallás mint minden a hatalomról szól, 

a pap a szószéken is erről „papol”, 
fenyeget, mi lesz, ha egyháznak nem adsz, 

rád halál után, az Úr, poklot ragaszt. 
 

A pokol és mennyország benned lakozik, 
merre indulsz el, csak rajtad áll, múlik, 

s ha tiszta szívvel élted életed, 
 túlvilág befogad mindenki szeret. 

 
Véget ér utad, vár a megméretés, 

 nem úgy, ahogy a vallás tárja eléd, 
vár a szeretet, vár egy új csoda, 

 halálból visszajött, már vágyik oda. 
 

Tudod- e, hogy mért hajtod meg a térded, 
mikor szobrot imádsz és festett képet? 
Gondolkodj, hisz az Úr szeret téged, 

Jézus tanította a szeretetet. 
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Mi is a szerelem? 
 

Mi is a szerelem? 
Kérdezem szelíden, 
válasz nem érkezik, 
de a szíved vérzik, 

ha a kedves messze, 
hiába jön az este, 

nyugalmat nem találsz, 
gondolatban, nála jársz. 

 
Magasba szökken a mámor, 

mikor veled van párszor, 
azután egyre többet, 
de véled, nem eleget. 

Mardos a kétség, 
nincsen segítség, 
szíved újra vérzik 

sok-sok heg képződik. 
 

Végre majd eléred 
csak neked nyílik meg, 

a szerelmes világ, 
megérzed Ámor nyilát. 

S a szerelem csodás, 
a nap is milyen más. 

Minden a szerelemről szól, 
virág, madár, neked dalol. 

 
Szerencsés ember vagy, 

ha  szerelemből szeretet fakad, 
s elkísér téged a sírig, 

 sok heg szívedről eltűnik. 
Átadod magad a szeretetnek, 
rózsaszínre festve a kék eget. 

Minden nap igazi csoda, 
remény él: nem hagy el soha. 
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Ha a szerelem véget ér, 
 a sorsod cseppet sem kímél, 

fájó sebet ejt újra rajtad, 
kényszer mosollyal hiába takartad, 

szemedben látszik, nem érdemeltem 
Ámor ily csúnyán elbánjon velem. 

Hibát ki, miért követte el? 
Erre az élet, soha nem felel. 

 
Mi hát a szerelem? 

Kín, bánat, gyötrelem? 
Sebek, melyek sohase gyógyulnak? 

Érzelmi zsákutca? Vagy csak gyakorlat, 
hogy kell egy szívet darabokra törni, 

a másikat lelkileg tönkretenni? 
Csupán a „fajfenntartás” eszköze? 

Álom, de nem teljesül sohase? 
 

Vagy egyszerűen felejthetetlen, 
érzelmi vonzódás élet rengetegben? 

Apró rezdülés, óriási csoda, 
beteljesült vágy és csókok sora. 

Óvatos érintés, néhány szál virág 
szeretet, mely majd visszahull reád. 

Érzed, hogy most lenne jó, szerényen, 
elhamvadni kedves szeme tüzében. 

 
A szerelem tehát, sokoldalú. 

Nem mindegy lelkedben fény van vagy ború, 
érzelmi sivárság, lelki gazdagság 

mit mozgat benned a szerelmi vágy. 
Repülni tudsz, lehoznál csillagot, 

vagy „kipipálod” ha úgyis megkapod. 
Jó is, a rossz is, életed sora 
ez a szerelem paradoxona. 
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Álmodni kell 
 

Az álomvilág, mely téged körülvesz, 
reggelre, mint a köd, úgy foszlik szét, 
hiába kapkodsz, nincs már emléked, 
mi kárpótolna a széttört álmokért. 

 
Kell-e még álmodni, vagy a valóság, 

racionális csendje ami ébren tart, 
 kell-e álomhoz kapucnis hálózsák, 

mely kihűlt ágyadban is melegen tart? 
 

Szabad-e vajon új álmoktól félni? 
Hiszen az előző sem valósult meg. 

Lehetsz te gyenge nő, vagy bátor férfi, 
hidd el álmok nélkül élned, nem lehet. 

 
Lehet és kell is új álmokat szőni, 

ha a régi vászna feslett és szakadt, 
nem szabad hagyni, hogy veszni lássad, 

tovatűnő vágyad egy pillanat alatt. 
 

Teszed a dolgod 
 

Teszed a dolgod, csak úgy tessék-lássék, 
akarat nélkül nem jó az irányzék. 

 Mondom én: szív is kell, no meg akarat, 
 nélkülük munkát végezni nem szabad 

 
 Agy az akarat végrehajtás szívvel, 

másképp az egész, nem jó eredménnyel, 
érhet véget. Hisz ha szív hiányzik, 
 nélküle, bizony utad is hibádzik. 
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Kedves Olvasó! 
 

Mottó: Ha leírnám azt, mit megéltem eddig, 
s közszájra tenném; gondolom, 

nem lennék más, csak egy sült bolond, 
ki sorsát átkozva, dicsekszik!  

 
Talán joggal teszed fel a kérdést: ki ez az ember, aki veszi azt a 
bátorságot, hogy elismert költők nyomdokain próbáljon haladni és 
verseket írjon, arról nem is beszélve, hogy azt a nagyérdemű elé tárja. 
Beavatlak a titokba, a következő néhány sorral, mely nem csak azt 
taglalja, hogy ki is vagyok egyáltalán, de arra is magyarázatot ad, 
hogy hogyan kezdtem el, vált mindennapos hobbimmá ez a 
tevékenység és hova is jutottam vele.  
 
Nevem Hegedűs Gábor és nyugdíjas vagyok, igazából nyugger, de 
sokan nem szeretik ezt a szót. Szeged melletti településen Algyőn 
lakom. Nem itt születtem, hanem egy Csongrád megyei kis faluban, a 
valamikor boráról híres Pusztamérgesen 1948 őszén, egy viharos 
vasárnapi napon. A középiskolát Szegeden végeztem és itt is 
dolgoztam nyugdíjba vonulásomig. Sok munkahelyem volt, de mindig 
emberekkel foglalkoztam. Szerettem a kihívásokat!  
 
Már gyermekkorom óta a kedvenc időtöltésem az olvasás. Mindent 
elolvastam ami a kezembe került. Imádtam a klasszikusok verseit, 
szavalóversenyekre jártam és sokszor nyertem is, igaz csak újabb 
könyveket, de én ennek jobban örültem mint az okleveleknek. Csak a 
Pálmalevelem kikérése és felolvasása – 2014. aug. – óta írogatok. 
Akkor szembesültem azzal, hogy írni fogok és azóta valóban a 
hobbim lett. Sokat tanultam és tanulok, mert a versek, novellák írása 
sem tanulástól mentes foglalkozás. Olyan szinten nem beszélek 
nyelvet, hogy fordításra is vállalkozzam. Szeretném magam 
megméretni, lássam mennyit is ér amit csinálok. Ma már nem csak 
verseket, de novellákat is írok.     
Eddig megjelent E- köteteim melyek megtalálhatók a Magyar 
Elektronikus Könyvtár kínálatában.  
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2017. Mint tömjénfüst 
2018. Szárnyszegetten 
2018. Látod fényt sírnak... 
2019. Csendfolyamok 
2019. A Hold mosolya 
2019. Sziklákon egy fa... 
2020. Hegedűszó...talán az élet 
2020. Ahonnan jöttem  
2020. Pillangó hatás 
2020. Hangulatszilánkok 
2020. Kövek között 
2020. Felemelt fejjel 
2021. Jakob lajtorjáján az én lajtorjám 
2021.Versválogatás 2014 – 2020 
2021. Záróra előtt 
2022. Idő, szerelem  
2022. Élet szilánkok 
2022. Fekete és fehér 
2022. Európai aranyásó – regény 
2022. Szaltó Mortále 
2022. Álmaim balladája 
 
Eddig megjelent papír alapú köteteim, melyek támogatással, de  
magánkiadásban jelentek meg: 
 
2015. Álmodozások  –  versek  
2018. Most szél sodor – versek 
2019. A pálmalevél – novellák 
2019. A Hold mosolya – versek 
2019. Sziklákon egy fa – evokációk és parafrázisok (versek) 
2020. Ahonnan jöttem – versek 
2020. Hegedűszó... talán az élet – novella 
2021. Versválogatás 2014 - 2020 

 
Eddig megjelent írásaim – versek és novellák – antológiákban: 
 
2016. Poet Antológia – három vers 
2016. Őszi Pályázat – Irodalmi Rádió – egy vers 
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2017. Poet História X. Antológia – három vers 
 
2017. Természet 2017. Antológia – Irodalmi Rádió – egy vers  
2018. Kedvesemnek Bálint napra Antológia – Irodalmi Rádió – kettő 
vers 
2018. Álmodból fogantam Antológia – Irodalmi Rádió – egy vers  
2018. Szinva-parti sztorik Antológia – Irodalmi Rádió – három vers  
2019. A Hold is velünk dalol Antológia – Irodalmi Rádió – öt haiku és 
öt apeva vers  
2019. A világ ezerszínű virág Antológia – Irodalmi Rádió – három 
vers  
2019. Zsebkönyv 7. Sodrásban – Holnap Magazin – tíz vers  
2019. Utazók Sci-fi, Fantasy Antológia – Holnap Magazin – egy 
novella 
2020. Versmagot hint... című versemről videó készült – Irodalmi 
Rádió 
2020. Igy születik a vers  Antológia – Irodalmi Rádió – egy vers  
2020. Dolgaink Novellák kettőezer-húszból Antológia – Irodalmi 
Rádió – Rézmozsár című novellám 
2021. A jövő földjén Sci-fi/fantasi Antológia Holnap Magazin 
Köszönöm Uram! novella 
2021. Nagycsaládosok Alapítvány Debrecen Kárpát-medencei 
Életmesék  antológia 
2021.Gold Pen antológia ötödik kötet. 
2021.Holnap Magazin Ajándék antológia 
2022. Nagycsaládosok Alapítvány Debrecen Kárpát-medencei 
Életmesék Antológia 
 
Az Irodalmi Rádió szerkesztésében kerültek felolvasásra verseim az 
irodalmi műsoraikban. Verseim  a Poet. hu irodalmi oldalon jelentek 
meg rendszeresen, de jutott már belőle a Holnap Magazinnál, az 
Irodalmi Rádiónál lévő blog oldalamra is. Ez utóbbi már megszűnt. 
 
Jelent meg versem az Algyői Hírmondóban, valamint a pusztamérgesi 
helyi híreket tartalmazó újságban is.  
 
 
Eddig elért eredményeim: 
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2018. Szülőköszöntő Irodalmi Pályázat – Irodalmi Rádió – novella II. 
helyezés  
2018. Ne háborúzz Irodalmi Pályázat – Irodalmi Rádió – novella II. 
helyezés 
 
2019. Természet Poétája Irodalmi Pályázat – Irodalmi Rádió –  III. 
helyezés 
2019. Költők éves értékelése – Irodalmi Rádió – II. helyezés. 
2019. Idősügyi Tanács Irodalmi Pályázatán Szeged – egy novellám I. 
helyezés Ebből az alkalomból a Szeged Televízió riportot készített 
velem 
2020. Holnap Magazin pályázatán: El nem hangzó ima című versem – 
zsűri döntés III. hely 
2022. Kárász József Irodalmi Kör Hódmezővásárhely pályázatán 
novella  különdíj 
2022. Krúdy Gyula Irodalmi Kör munkásságomért Díszoklevéllel 
jutalmazott 
2022. Nagycsaládosok Alapítvány Debrecen Kárpát-medencei  
Életmesék pályázat novella II. díj 
 
A saját versek mellett írtam evokációt Mihail Jurjevics Lermontov, 
Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Baka István, Kicsiny László, Katona 
Judit, Kálnoky László, Garai Gábor, Radnai István, Marsall László, 
Petri György, Tóth Árpád, Baranyi Ferenc, Nagy László, Kányádi 
Sándor, Szirmay Endre, Faludy György, Király Lajos, Rilke Rainer 
Maria, Stephen Spender, Kosztolányi Dezső, Gyurkovics Tibor, 
Benjámin László, Parancs János, Petrőczy Éva, Szabó Lőrinc, Király 
Lajos, Kiss Dénes, József Attila, Sajó Sándor, Charles Baudelaire, 
Juhász Ferenc,  Kamarás Klára, Jagos István Róbert, Hajdrik József, 
Fehér József, Haranghy Géza, dr. Végh Attila, Erst Ferenc és még 
sorolhatnám hosszan az elismert költőket, valamint néhány Poet-os 
társam verseire. Ez a lista azóta bővült. 
 
A Poet. hu oldalán megjelenő verseimet, novelláimat, közzé teszem a 
Facebook oldalamon is. Folyamatosan pályázok megjelenő 
felhívásokra. Algyő és Pusztamérges érdeklődő közönsége 2018 
novemberében ismerkedhetett meg a második, papíralapú 
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verseskötetem anyagával, kellemes hangulatú könyvbemutatón, majd 
2019-ben a novellás kötetemmel is megismerkedett Algyő 
irodalomkedvelő közönsége. 
2020. Novemberi számában az Algyői Hírmondó egy egész oldalas 
cikket jelentetett meg a „munkásságomról”. 
2019 évben meghívás kaptam a Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztiválra, ahol a Most szél sodor című verseskötetem és A 
pálmalevél című novelláskötetem dedikálhattam az Irodalmi Rádió 
standján. 2019-ben beválogatták a köteteimet az Algyői Értéktár 
megőrizendő értékei közé.  
 
2021. December a Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjai közé felvételt 
nyertem. 
2022. Tagja lettem a Kárász József Irodalmi Körnek. 
2022. Több irodalmi oldalon – Facebook – publikálom műveimet. 
  
Újabban novellákat is írok a versek mellett, mert vannak olyan 
gondolatok, melyekhez a vers szűk keresztmetszet, illetve leírva a 
történetet több oldalnyit jelentene. Ezért próbálkozom ezzel a 
műfajjal. Megpróbálkoztam a regény műfajával is. A regény  
megtalálható a Magyar Elektronikus Könyvtár kínálatában. A bírálat 
joga – hogy megmarad vagy süllyesztő – már a Te feladatod eldönteni 
kedves Olvasóm! 
 
Kedves Olvasó! 
 
Fogadd hát szeretettel ezt a kötetemet is, mely azokat az új és korábbi 
verseimet rendezi kötetbe, melyek még nem kerültek publikálásra. 
Remélem, elnyeri majd a tetszésedet. 
Köszönöm szépen, hogy olvastad/olvasod.  
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