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„Vannak szavak, amelyek leírásához, 
egymáshoz fűzéséhez az érzések adnak 
ihletet. Az érzések fonják össze ezeket a 
szavakat, mondatokat. Hiába kéri bárki, 

hogy írj valami szépet - lélek nélkül 
nem megy.” 

Csitáry-Hock Tamás 
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Utam balladája 
  

Éneklem utam balladáját, oly jó, 
minden kis hangban még benne vagyok. 

Talán lesz olyan ér, patak, folyó, 
hol koszt, piszkot magamról lemoshatok. 

  

Hiszen csak tisztán kelhetek át oda, 
hol a „földi szenny” már nem „gazdagít”. 

Ott vár minden és vonz egyre vissza, 
mit elme fel nem fog, de kijózanít. 

  

Halk már a dallam, a zene is fárad, 
szól még a dal, a rozsdás húrokon. 
Csendet igéző kifosztott vágyak 

fénye törik meg, a hullámokon. 
  

Alkonyi tájon a nap sugara, 
a fák ága hegyén, még fennakad. 

Vöröslő ég alján estére várva, 
most űzöm szétfoszló álmaimat. 

  

Ajánlás 

  

Herceg az álmok mért törékenyek? 

Utánuk a porban, nem marad semmi; 
néhány szilánkon törnek meg a fények, 

nem akarsz mást csak embernek maradni. 
  

Ott állsz a vég előtt, mire megérted, 
révész vár, obulusod keresed  
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Bíborban égő 
 

bíborban égő korai hajnal 
a fák hegyén néhány sárgult levél 

föld felé indul ha meglebbenti 
a hűvösre fordult friss őszi szél 

 
halomba gyűlik a sárgult avar 
a sok levél már az enyészeté 
fák ága a télre kopasz és tar 
a téli álom jön mindegyiké 

 
a csodás színek lassan eltűnnek 
természet ecsetje nem dolgozik 

elmúlás réme ami fenyeget 
nem tart tovább majd csupán tavaszig 

 
fák rügyek addig csendben alszanak 

tél hangtalan jön a kertek alatt 
 

ajánlás 
 

herceg tudom minden elmúlik egyszer 
idő múlik az élet tovaszáll 

nem gondolunk rá pedig ezerszer 
sors kegyetlenül emlékeztet rá 

 
ha megtörni látszol a súly alatt 

minden mi szép volt az enyészeté 
ne add fel vár az ismeretlen holnap 

a vágy mi ott belül szüntelen ég 
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Még alkotunk 
 

"Az idő egyszer mindent egybefon. 
Nem lesz Mohács, Arad, sem Trianon... 

Nem lesz, ki sír és nem lesz, ki örül, 
csak egy tűzgömb rohan a Nap körül.." 

(Kamarás Klára: Látomás) 
 

még alkotunk tépjük egymás idegét 
hisszük azt hogy örökké élünk majd 

de tudjuk már a végső idejét 
mikor a földet elégeti a nap 

 
új hazát keresni az lenne fontos 

de háború dúl itt a javakért 
ha tágulni látjuk a napkorongot 
talán messze került a végső cél 

 
dől a filmekből a fenyegetés 

idegen világ vadászik emberre 
ha meg se próbálod akkor a vesztés 

borítékolható mindörökre 
 

Mars a Titán s még oly sok bolygó 
lehetne talán új életterünk 

de az ember földhöz ragadt golyhó 
szerinte pénz vagyon a lételemünk 

 
állandó itt a fenyegetettség 

jönnek mennek az aszteroidák 
a másik ember a közellenség 

nem lesz eminens csak bukott diák 
 

az ember... hisz megvédeni nem tudja 
sem a földet sem pedig önmagát 

mint a strucc fejét a homokba dugja 
csak mammont imádja századokon át 
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hiszi az ég majd mindentől megvédi 
ha hamis ima száll majd felfele' 
de egymást ölik teremtményei 

az égi már nem foglalkozik vele 
 

tudod ember a lyukba is bebújnál 
ha érzed közeledni vesztedet 

de akkor majd ki vár a "kapunál" 
hogy segítőn fogja meg kezedet 

 
talán lesz egy utolsó lobbanás 

föld csak emlék lesz hisz megsemmisül 
s távolról nézve ez a csodás 

kék bolygó végtelen árnyába merül 
 

talán ha időben észre térne 
még lenne az embernek esélye 

a túlélésre 
 

Megborzongsz 
 

"Kósza borzongás ring hullámzón a ködben, 
foszló reménységek zuhannak törötten, 
sápadt hosszúságba nyúlik az éjszaka, 

valahol készül már a Nagy Halál maga." 
Zelenka Brigitta: Felszín alatt 

 
megborzongsz ha megcsap a halál szele 

pedig most csak a "szomszédban" sújtott le 
de akit elvitt ő egy igaz barát 
költő író volt ki talán odaát 

 
folytatja mindazt amit itt hagyott 

"megénekelve" sok fényben élt napot 
ha rálépünk egyszer mi is az "útra" 

kedves alakja jön fogadásunkra 
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de addig marad égető hiánya 
az űr amit hagyott mély mint a bánya 
mi itt marad az már csak az emléke 
mit elraktároztunk szívünk mélyére 

 
tudjuk hogy ránk is vár egyszer az "óhaza" 
"valahol készül már a Nagy Halál maga." 

 
ajánlás 

 
herceg egy emlék nem kézzelfogható 

de ha elmentél már nincs arra szó 
mit tehetnél a barát visszajöjjön 
tovább járnátok együtt a földön 

 
elmondhatnád azt mit nem mondtál eddig 
ha nem tovább hát csupán néhány percig 
megnyugvással vennéd hogy eltávozott 

ha a hiányérzet így megkopott 
 

már tudod hogy ő jó helyen van végre 
letette lelkét teremtő kezébe 

 
 

Gépbe írok 
 

gépbe írok verset nem papírra 
papír varázsa már rég elveszett 

vajon élni fog majd az emlékezet 
hogy a könyvet is egykor ember írta 

 
leszek-e az kire emlékeznek 

talán egy „biccentős” fejet hajtva 
ő még sorokat vetett papírra 

érzéseket küldve embereknek 
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lehet hogy mindez álom marad 
művet nyel a szemétkosár mélye 

ha lángra kap egyetlen erénye 
elporlik „a karaván tovább halad” 

 
emlékezni senki nem fog arra 

hogy élt egyszer egy balga költő fajta 
 

ajánlás 
 

herceg a Parnasszus csúszós és jeges 
felmászni segítség nélkül nem lehet 

ha mászok csak bajt jelentek azoknak 
kik egymást tolva majdnem csúcson vannak 

 
inkább visszalöknek majd a mélybe 
mindegyiknek a csúcs a szenvedélye 

 
 

Oly sokat vártam 
 

"Szóba se álltam az idővel, 
most alkuszom vele; 

hiába érzem, hogy vulkán e föld, 
hogy füstöl krátere," 

Szabó Magda: Elfogadlak 
 

oly sokat vártam rád de megérte 
lázas álmok elvesztegetett idő 
enyém vagy hiába tör ellene 
a világ és minden külső erő 

 
alkudozom a sorsommal azért 
hogy adjon még arra elég időt 

hogy hálás lehessek minden percért 
mely nem döngölt földbe idő előtt 
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most alkudozom talán elfogadja 
hogy szerethesselek idő kell nekem 
eddig nem volt okom térdre borulva 
kérni hogy elfogadja...reménykedem 

 
hogy megadja nekem mit kértem időt 

még nagyon sokáig szerethetem őt 
 

ajánlás 
 

herceg a szerelem nem korhoz kötött 
az öreg szív is megdobban néha 

ha ámor nyila beleköltözött 
s újra szól a szerelmi óda 

 
reménykedni tud nem múlik el hamar 

nem lesz az egész futó pillanat 
a sors döntése bele nem kavar 

léte nem szűnik meg pillanat alatt 
 

a szerelmi vágy mindennél erősebb 
a csodavárás ismét a világod 

tudd lehetsz szegény vagy tehetősebb 
az érzést elkerülni úgysem tudod 

 
sors rendelte szerelmes világod 

ha akarod ha nem úgyis megtalálod 
 
 

Sors megtaposott 
 

sors megtaposott de felálltam újra 
csodák nincsenek gondoltam magamban 

nem díjazták mit tettem az asztalra 
hitték penész terem lábnyomomban 
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mosoly ült arcomon megráztam magam 
az érzést mi átfogott nem hagyhatom 
hisz a rosszindulat sokszor arctalan 

csak az igazságot hangoztatom 
 

az igazság is sokféle lehet 
hol minden csak nézőpont kérdése 

talán egyszer a horizont felett 
megláthatod milyen a szépsége 

 
sors megtaposott de felálltam újra 
hiába küzd én magam nem adom 
még negyven év a tervezett útra 

az utam addig büszkén folytatom 
 

ha hiba csúszik számításomba 
kharón hajója előbb ér ide 

nem hiszem hogy majd visszatartana 
itt a földön az isten tenyere 

 
ajánlás 

 
herceg a hosszú élet jó lenne 
megfelelne matuzsálem kora 

ha friss volna az ember szelleme 
nem bántaná örökös nyavalya 

 
elvem merjünk nagyokat álmodni 

hátha ott fenn meghallja valaki 
 

 

Sörivókhoz 
 

 nem baj ha az ember néha kicsit őrült 
hisz cellád ajtajában is egy őrült őr ült 

alkohollal teli zöldség a falra hányt borsó 
ha legurul torkodon az a néhány korsó 
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Magyar vagyok 
 

"Nézd, ma a hold, a narancs telihold 
a Körös tükörén lebegő. 

Mondd, nem ez a kép, meg egy harapásnyi 
itthoni jó levegő" 

SIMONYI (Szmola) IMRE: Itthon 
 

magyar vagyok magyarnak születtem 
csak itt érzem jól igazán magam 
pedig oly sokszor támad ellenem 
véleményemért az ellen roham 

 
párbeszéd kellene úgy mint régen 

nem tékozolni gúnyra perceket 
hagyni a másikat is hogy éljen 
nem törni zúzni "átkos" fejeket 

 
nem erőből durván vitatkozni 

tudva hogy nem ez az ősi erény 
másikat figyelemmel hallgatni 

még ha nem is érdekel a vélemény 
 

mit képvisel talán hisz is benne 
hihetné az ország neki otthona 

milyen jó volna ha párbeszéd lenne 
nem egymást mocskoló durva vita 

 
ajánlás 

 
herceg hová lett Árpád hősi népe 

hová lett a közös gondolkodás 
magyar magyarnak itt az ellensége 
érzés bennem hogy magának sírt ás 
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ki megélni nem tud menekül innen 
hisz nyomasztja a teher banki kamat 

mérleg nyelve külföld felé billen 
elhagyva szeretett országodat 

 
pedig itthon lenne igazán jó 

hisz itt van a szülőföld a család 
annyi emlék mi nem pótolható 
de pénz hatalma nagyon galád 

 
itthoni levegőt nem pótolja más 

de vár a pénzért a küzdés rohanás 
 
 

Örök körforgás 
 

"Még igéz, még bűvöl, még izzik a parázs, 
homlokod mögött még bizsergető a láz, 

álmaid peremén verőfény és éjek, 
ahol vágy virágzik, s a fák égig érnek." 

Zelenka Brigitta: A felszín alatt 
 

örök körforgás az élet maga 
tavasz nyár ősz és a tél hava 

egymás után jön és szépen sorban 
észre sem vesszük máris vége van 

 
de talán még néha egy-egy percre 

úton megállunk néha lihegve 
hiszen kor nyomja a vállainkat 
ifjúság madara messze járhat 

 
bár csak pislákol még ott legbelül 

a tűz ég de egyszer elszenderül 
addig az álmok egekig érnek 

apró csodák vágyaidban élnek 
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ember maradtál a földi nincsben 
tenyerén hordoz talán az isten 

 
 

Természet 
 

"Semmit nem gondolok s a számon némaság. 
De nagy-nagy szerelem borul szívemre tágan, 

s a természeten át megyek tovább, tovább, 
cigánymód – s boldogan, akár egy nő nyomában." 

Arthur Rimbaud: Élmény (Rónay György fordítása) 
 

természet mint egy csodás hajadon 
nem rejti de megmutatja báját 

hegyen völgyön síkságon domboldalon 
mire csak az ember szeme rálát 

előtte pompázik s talán kéri 
ember ne tedd tönkre ami szép 
de tudom sajnos az időt fecsérli 

nem érti senki az esdeklést 
 

mire megérti lehet hogy késő 
a természet védi majd önmagát 

ember természet párharc a végső 
még megvívandó nagy-nagy csatát 

a sors eddig csak elodázta 
hogy talán az ember majd észhez tér 

rombolás pedig tarol mint a láva 
tudom egykor megfizet mindenér' 

 
ha "sírva" is de megvédi önmagát 
s a természet nyeri majd a csatát 

 
 
 
 
 



18 

 

Magyar nyelv védelmében 
 
 

Érkezik egy levél, 
csupa rövidítés: 

vagyok helyett vok, 
hozok helyett hok. 

 
Sorolhatnám hosszan, 
mi volt ami bosszant, 
szótár is kell ehhez, 

majd, hogy megfejthessem. 
 

Nyelv újítás lenne, 
újra kis hazánkban? 
Ilyen közlendőkre, 

soha nem is vágytam. 
 

Ez a nyelvi világ, 
nem az én világom, 
magyarul beszélek, 
e nyelvet imádom. 

 
Magyarul alkottak, 
csodaszép verseket, 

költői vénával, 
megáldott emberek. 

 
Nem rövidítettek, 

nyirbáltak szavakat, 
fejtörést okozva, 

 kedves olvasónak. 
 

Ne rövidítsetek. 
Írjátok ki szépen, 
ahogy nebulóként, 
tanultátok régen. 
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Neked sem ajánlom, 
kedves jó Barátom, 
 ezzel tönkre teszed, 

a szép magyar nyelvet. 
 

 

Érdekes kérdés 
 

Érdekes kérdés a lét 
vajon nyújt-e feléd 

bármi mi kézzel foghatót, 
kinyit, bezár egy ajtót. 

 
Dörömbölj hangosan, 

létednek ajtaján, 
 szeretnéd, beenged, 

vagy kiszól: menj tovább. 
 

Ne töprengj, ne mélázz, 
csak bátran lépj be, 

 hívó szó nem hangzik, 
el soha kétszer. 

 
 

Örökkön - örökké 
 

Örökkön- örökké, mit jelent-e két szó? 
Számomra semmit hiszen elporladó, 

e világban minden, nincs már örök érték, 
csak az egoizmus és a pénz a mérték. 

 
Nem kell már papiros az „örökkéhez”, 
ha két ember együtt szerelemmel érez. 
De ha megváltozik és pokollá lenne, 

ki kell lépni gyorsan menjen veszendőbe. 
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Csodavárás helyett féltő gonddal óvjad, 
szíved értékeit ne hagyd a kopóknak. 

Ha szeretettel teli belső világod, 
„örökkön- örökké” párod megtalálod. 

 
Érzés, megtaláltad, elkísér a sírig, 

belők, vagy felemel, csupán rajtad múlik, 
 kölcsönös szeretet csodálatos álom, 

nnnél szebb nem lehet ezen a világon. 
 
 

Belső háború 
 

Önmagaddal vívott harc kegyetlen, 
 nem érinthető, kézzel az ellen, 

csak bensőd rágod hibát keresve, 
magadban. Kihat környezetedre. 

 
Nem jó a frizura, csorbult köröm, 

nem karcsú alak „mentőöv” csípőn, 
 találsz magadon kivetni valót, 
arcra, szenvedést ír gondolatod. 

 
Megbékélni nem tudsz, mert nem akarsz, 

 sors gúnyos játéka ez amit kapsz 
 élettől.  Korral, pánikba zuhansz, 

 „fegyverszünet” néha nyugalmat ad. 
 

 elcsitul a harc, mi lesz majd a vége, 
veszteség, nyereség, talán megérte? 

 harc hevében, nem erre gondolsz tudod, 
 harc dúl, könny ömlik, sorsodat átkozod. 
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Ne hagyd 
 

Na hagyd hogy szíved vérezzen, 
inkább írd ki versben csendesen, 
magadból  fájdalmad, félelmet 

vég helyett, csak a kezdet jöhet. 
 

Vég helyett csak a kezdet jöhet. 
magadból  fájdalmad, félelmet, 

inkább írd ki versben, csendesen, 
ne hagyd, hogy szíved vérezzen. 

 

Egy volt barátság margójára 
(megosztó politika eredménye) 

 
Fogantam, születtem,felnőttem,élek, 

számomra ilyen a nagybetűs élet. 
Egyszer meghalok de azt meg nem éred, 

hogy öved díszéül a skalp én legyek. 
Mondom hangosan ellentétben veled, 

életben mindig igazat beszélek, 
hazugságaidra vevő nem leszek. 

Barátom voltál, de már nem vagy az, 
csak útszélen termő haszontalan gaz, 

rád még a méh sem szállna tisztelettel, 
virágport csenni, édes élvezettel. 

Miért lettél ilyen, sajnos nem tudom, 
 te voltál az én egyik jó barátom. 

 hazug szavad mindent megváltoztatott, 
 kalapom vettem, rád ajtót nem nyitok. 

 
Megbocsájtanék, de sajnos nem lehet, 
fontos, mindig legyen ellenség-képed. 
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Az élet viharában 
 

Mért taposol sarat vigasztalanul, 
esőben, latyakban az idő az úr, 

kabátod alá is bever az eső, 
hiszed a megváltás a következő 

sarkon vár rád, de csalódni fogsz tudod 
mert nincs meg hozzá az akaratod. 

 
Süvít a szembe szél, mindig szembe fúj, 
akárhogy fordulsz, mindig a szél az úr, 
kifordult esernyőd, már semmit sem ér, 
mindent adnál egy szélcsendes helyért. 

De a sarkon túl is csak a szél dudál, 
 léted, segítségért hiába zihál. 

 
Hóvihar, eső, vagy orkán szél süvít, 

akarat nélkül, a földre taszít! 
Árnyék maga alá gyűri lelkedet, 

 érzed menekülnöd soha nem lehet. 
 A fény átdereng a zord felhők között, 

lelkedbe újra remény költözött. 
 

Ha kell ernyő nélkül, kabátot ledobva, 
szállsz szembe a viharral majd újra, 

nem várod meg még a földre tipornak, 
tudod és érzed, hogy szép lesz a holnap. 

Hit, mit szívedben hordozol naponta, 
tudja, hogy kész vagy a kijelölt útra. 

 
Lelked csupa seb, vérzik is talán, 

a szíved is, de számodra még talány, 
hogy bírod ezt a harcot, mely szüntelen, 

mindig  újra indul talán végtelen? 
Mindig lesz olyan, ki háborút akar, 

kit csak a pénz és hatalom vágya hajt. 
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De hiába szél, fagy és hiába hóvihar, 
ha a lelked tiszta és békét akar, 

 szeretet vezérli minden léptedet, 
ha akaratod vezérli tettedet, 

ha hallod az ige mit mond neked 
megnyugszol és szép lesz az életed. 

 
 

Ha szeretettel fordulsz 
 

Ha szeretettel fordulsz bárki felé, 
nem értik, de olyat rúgnak beléd, 
hogy sajog minden apró porcikád, 
a nap is elfordul és nem süt reád. 

 
Nem érted! Szeretet a tanítás, 

de vajon ma hányan is olvassák, 
és értik, hogy miről szól az írás, 

 „egó” nem tűri, hogy alkalmazzák. 
 

Meddig mehet ez így még emberek? 
 Saját nyakunkra hurkolunk kötelet. 

 Nélküle csak embernek farkasa, 
hatalom, pénz, irányító csillaga. 

 
Pusztul a természet, pusztul a világ, 

ember, mért hiszed azt más sors vár rád? 
Lesújt egyszer a természet hatalma, 

hiába teszed pénzed az asztalra. 
 

Hiába fitogtatod nagy hatalmad, 
az áradat elönt, a sárba ragad 

hatalmas egód. Ki figyel már arra? 
Pusztulsz vagy jutsz a másik oldalra. 

 
Figyelj a szívedben szóló zenére, 

Mely felemeli lelked a fényre, 
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talán még nem késő, embernek lenni. 
Miként? Lelkében találja mindenki. 

 
 

Vígan zeng az ének 
(radaros induló) 

 
Vígan zeng az ének, lengnek lobogók 

 légteret védik az RT századok, 
figyelj drága bajtárs, minden apró jelre, 
nyugodtan aludjon, Magyarország népe- 

 
RT századokban, vidám az élet, 

tervtáblára írod mit diktálnak néked, 
mérő kocsik pásztázzák, fenn a kék eget, 

forog az antenna, figyeled a jelet. 
 

RT katonának, víg az élete, 
szolgálat után csak pihenés lenne, 

szolgálatvezető sokat tesz érte, 
nehogy elfáradjon a semmittevésbe. 

 
Nyalka legény bizony az RT katona, 

lányok szíve dobban, ha kimegy a városba, 
de ő nem vet szemet, csak a kedvesére, 

csak néha „pillant félre” jól választott-e? 
 

RT századokban, vidám az élet, 
tervtáblára írod, mit diktálnak néked, 

mérő kocsik pásztázzák, fenn a kék eget, 
forog az antenna, figyeled a jelet. 

 
Ha „kopasz” vagy kicsit több a tortúra, 

vár téged a folyosó, motoros „fóka”. 
Egyszer egy méteres a vezértextil, 

gyakran cserélsz vizet, mert az nem „steril”. 
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Öreg katonaként centit is vághatod, 
számolhatod hátralévő összes napod, 
ha eljön majd a nap, véget ér a „harc” 
hiányozni fog neked a sok kedves arc. 

 
RT századokban, vidám az élet, 

tervtáblára írod, mit diktálnak néked, 
mérő kocsik pásztázzák, fenn a kék eget, 

forog az antenna, figyeled a jelet. 
 

Troll vagy 
avagy a Trollok „dicsérete” 

 
Süket fülek és néma ajkak, 

nem szólnak, csak hajbókolnak, 
minden jó és minden csodás, 

végtelen itt a talpnyalás. 
 

Nem érdekel, hogy kirabolnak, 
bár nem tudod, hogy lesz-e holnap, 

bénán, némán feltartott kézzel, 
agyatlanul, vigyorogva nézel. 

 
Írsz, másképp nem ért meg senki, 

ha nem úgy nyilatkozik bárki, 
mint ahogy te elgondolod, 
Isten óvja! Lemocskolod. 

 
„Troll”vagy csupán! De eszed nincsen, 

elhagytad egy kocsma kilincsen, 
Mindegy miről szól a fáma 

 berugdosod a kukába. 
 

Ilyenkor hátradőlsz s némán 
kacagsz az otromba tréfán, 
sokszor bizony álnév alatt, 

taposol földbe másokat. 
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Neked öröm, ha gúnyolhatsz, 
 más idegén lovagolhatsz, 
ilyenkor mennyei érzés, 
tölti be a lelked helyét. 

 
Ha tudnád mi a szeretet, 
felnyitná a két szemedet, 

rájönnél, hogy értelmetlen, 
kötekedni minden percben. 

 
Mi emberek, mások vagyunk, 
másképp jár a gondolatunk, 

ahány ember annyi féle, 
mindnek számít véleménye. 

 
Legyél „Troll”, de tartsd magadban, 

ha csak rossz véleményed van. 
Mások érzéseit ne bántsd! 

Te is megnyugszol majd talán. 
 
 

Kocsonya dicsérete 
 

Megtisztítva, összevágva, 
kocsonyahús, répa, gyökér, 

sorakozik a fazékba 
egy kis fűszer még belefér. 

 
Kerül bele még füstölt hús, 
kicsontozott hátsó csülök 

nem lehet már olyan borús, 
 élet, ha kocsonyát főzök. 

 
Lassan „forrogat” a szentem, 

nem sietős most a dolog, 
így fől meg majd minden, egyben, 

habzik akkor, hogy ha rotyog. 
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Ha már megfőtt le kell szűrni, 
húst elrendezni, tálakba, 

 leszűrt levet rá kell merni, 
kirakni hűvös kamrába. 

 
 Ne legyen majd benne béka, 
mint Miskolcon fordult elő, 
 legyen benne füle, farka, 
disznó köröm elegendő. 

 
Másnap reggel friss kenyérrel, 

zöldhagymával az igazi, 
ez bizony mennyei étel, 

ha csak nem „vegán” valaki. 
 
 

Március idusán II 
 

Március idusán felkelt-e kis nép, 
végleg eltörölni zsarnokság láncát, 
fegyvert ragadott mindenki aki ép, 

hogy tisztára mossa minden kudarcát. 
Tudata a szabadság lázában ég, 

jelezve, csodára képes az ember, 
érezték: mindenki erre várt már rég 

 szabadság vágy, kiöntött mint a tenger. 
 

Elbukott a harc, de nem volt hiába, 
emlékét őrzi ma is a kokárda, 

mely piros, fehér, zöldben mutat utat, 
 az összefogás dönthet le falakat. 

A szabadság, melynél nincs fontosabb, 
biztosít jólétet, a magyarokat, 
egy nemzetté kovácsolja újra, 

 hazug szó végleg eltűnik a porba. 
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Széljegyzet az "éljen" margójára 
 

Jól él a gazdag, semmire sincs gondja, 
pénzét mindenkor jólétére szórja, 
szeretetről nála néha szól az ének 
mindent elvesz, hová keze elérhet. 

 
Megvédi őket a jog, paragrafus, 

szegénynek ebből bizony semmi sem jut, 
mindenki annyit ér, mit vagyon mutat, 

ha semmid nincs, nem érsz egy lyukas garast. 
 

Éljen hát a dőzsölés, harácsolás, 
 pénz értékét néző, összeolvadás, 

 magyar a magyarnak lehet farkasa, 
 fiatal külhonban talál munkára. 

 
Vannak olyanok, kik másképp gondolják, 

élni akarnak, fennen hangoztatják, 
mindenkinek kell, hogy jusson javakból 

elegük van már az álszent szavakból. 
 

Éljen az is ki lenyúlást megveti, 
ki életében előnyben részesíti, 

 szeretetet, mint legfontosabb érzést, 
kerülve a hazug, álszent kísértést. 

 
Egyszer vége lesz, itt a széthúzásnak, 
azt tekintjük majd legfőbb feladatnak 

mit számunkra magyarok Istene szabott, 
megtalálva újra, vezérlő csillagot. 
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Szeretet kell 
 

Szeretet kell, csupán a szeretet, 
mely feldobja sivár földi létemet. 

egyetlen érték, mely a szívem vágya 
új utat jelöl porba, ingoványba. 

 
Nem leszek többé már „lerágott csont” 
elmém ebben a létben szárnyat bont, 

 várom, jöjjön végre a szeretet, 
kéz a kézben vezessen engemet. 

 
Ha megkapom, hisz úgy vágyom rája, 

 értéke, nekem fontos, gondolom, 
nem leszek már kutya vacsorája, 
hisz a szeretet, szorosan átkarolt. 

 
 

Te megteheted 
 

Kedves Barátom! Ha költői a vénád, 
ne kerüld el, mit elhallgatni nem lehet, 
de csakis igazat írjon majd a pennád, 

 hazugságot közzé csak „nagy ember” tehet. 
 

Ha széjjelnézel ezen a szép világon, 
sok hibbant elme közt, józanul, belátom, 

kihívás lesz számodra a földi élet, 
ha megteszed, megtudod, miről regélek. 

 
A te szemed lesz majd az a kicsi ablak 

melyen ha rózsaszín köd üli a tájat 
érdemben a valóságot láthatod. 

Távolítsd el róla, ha van a hályogot. 
 
 
 



30 

 

Ha meglátod, mit annyian nem látunk, 
világosítsd fel gyenge széthullott agyunk, 

tereld jó irányba fásultakat testvér, 
hisz szédült népség vagyunk, sorsunk mit ránk mér, 

 
felfogni nem lehet! De te megteheted, 

hogy felnyitod, a látni képtelen, szemeket. 
 

Vajon érted-e 
 

Vajon érted-e, mit elmondunk neked, 
vagy csak a rózsaszín a kedvenc színed? 

Eljut-e hozzád a sok gondolat, 
mi tetteidről bennünk megfogant? 

Akarod-e tudni egyáltalán, 
mit forgat fejében tágabb hazánk? 
Félned kell, gyűlölni, haragudni is, 

 nem kerek a százas, mi „előre” visz. 
 

 Gyűlölet hullám fodrozódni látszik, 
 vélemény szerint, a gondolat mást hisz, 

cunami méretű hullámokat vet, 
 ha lerántják rólam a keresztvizet. 

Minden lehetek, csak éppen ember nem, 
fröcsög a gyűlölet a kommentekből, 
fel nem foghatja a cseppnyi eszem, 

szidalom áramlik minden felől. 
 

Ki vermet ás, az magának ássa, 
belezuhan majd, akarja vagy sem 

az okos ember ezt előre látja, 
hátrébb lép, még nem omlik a perem. 
Nem lehet mindig két kézzel osztani, 

egyszer elfogy majd az „adakozó kedv” 
 támogatásod kezd lassan bomlani, 
ha nem „kened” kellően a kereket. 
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Letiport életek, létüket féltők, 
nem hisznek neked majd semmit sem el, 

melléjük állnak kétségben vergődők, 
 akkor lesz igazán nagy a menet. 
Gondolni kellene arra a napra, 

hisz vastag a bőr, de a tárca is az, 
elköszönni, lassan búcsút zihálva, 
s talán menthető ami megmaradt. 

 

Poroló 
Limerick 

 
Egyszer volt egy kézi poroló, 
por lepte be nem a fehér hó. 

Ha kellett dolgozott, 
nem lopta a napot, 

 elcsente őt az egyik lakó. 
 

Miért hiszed 
 

Miért hiszed, hogy megöl az élet, 
kiszívja, mérgezi, csapolja véred, 
hogy két ököllel, orvul sújt le rád 
nem kímélve soha léted zálogát. 

Tűzként éget, marcangol tigrisként, 
démonaid dühét küldi feléd, 

 hiába küzdesz, bukás kódolva van 
előre megírt sorsod boldogtalan. 
Lehet, mert a földi lét kegyetlen, 

bűnösnek ítélnek hitben, mennyekben. 
Fejed lehajtod, várod a nagy csapást, 

mely megszabadít, talán egy jobb világ 
vár rád ott túl. Túl a másvilágon, 

imádságodban ez lesz a vágyálom, 
 míg könnyed csorog végig az arcodon, 

 utolsó remény szép lassan eloson. 
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De ha nem hiszed, hogy megöl az élet 
 nem ezért születtél, nem ez a végzet, 

ha arcod mindig a fényre emeled, 
 nem tragédiaként éled a léted, 

 törekszel arra, hogy utat ne tévessz, 
sorssal kibékülsz, vele együtt lépkedsz, 

 kijelölt úton, mindig kéz a kézben, 
feltűnik egy csillag a messzeségben, 
mely csak a tiéd és a szürkületben, 

 irányt mutat, hogy ne tévedj el sosem. 
Nem vársz már csapást, tudod, hogy nem jön el, 

a feladatod, teljesíteni kell. 
Ha tudod, érted, mi is a szeretet, 

 Szívedben majd csak ez kaphat helyet, 
 könny csak ezért csorog az arcodon 
 remény is boldogan átkarol tudom. 

 
Döntés a tiéd! Mi vár a földön rád 
hisz mindkettő választható világ, 

ha  kín mellett döntesz nincs visszaút, 
 boldogság viszont számtalan kiskaput, 
hagy nyitva. Kedvedre sétálhass rajta, 

Csak a szeretet, akarat a kulcsa. 
 

Mi lakozik bennem? 
 

Mi lakozik bennem nem tudhatom, 
addig, míg ezt meg nem tapasztalom, 
Mi lesz az eredmény? Úgy gondolom, 
mennyország vagy pokol? Felvállalom. 

 
Vagyok az ember, az akarat enyém, 

 helyes úton, vagy erdő sűrűjén 
haladok tovább, csak rajtam múlik, 

ajtó nyílik, vagy döngve becsapódik. 
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Szeretek élni tele szeretettel, 
ne kelljen küzdeni az elemekkel, 

 igaz szó soha ne szenvedjen csorbát, 
ne üsse hátamat, örökké korbács. 

 
 Szeretet mit adok, rám visszaszálljon 
hogy átöleljen minden éjszakámon, 
megtennék érte bármit kedvesem, 
 szívem örökre  kezedbe teszem. 

 
Lassul a dallam, de hidd el megéri, 
leszek számodra, ki kottát ismeri, 
virtuóz dallam szólna a gitáron, 
 a táncunk maga lenne az álom. 

 
Mi lehetne ebből? Nem tudhatom. 

Addig míg ezt meg nem tapasztalom. 
Mi lesz az eredmény? Úgy gondolom: 

Mennyország vagy pokol? Felvállalom. 
 

Dörgés 
Limerick 

 
Volt egyszer egy dörgés, kicsi volt 
lehet, hogy ezért túl halkan szólt 

nevették  villámok 
felhők közt  „bárányok”. 

Sírni nem tudott, elbujdokolt. 
 

Csacsi-paci 
Limerick 

 
Volt egyszer egy aprócska csacsi, 

nem ült a hátán soha Marcsi, 
pedig de jó lenne, 

Marcsi a nyeregbe. 
A csacsi nem volt hátas paci. 
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Sakkjátszma az élet 
 

Mekkora „sakkjátszma” a földi élet, 
ki nyerheti meg, gyalog vagy tisztek? 

Van szabott idő? Ketyeg-e az óra? 
Mérkőzés állását írják-e sorba? 

 
Gyalog nélkül csatát, nyerhet-e vezér? 

Milyen tisztre vált majd, ha gyalog beér? 
Mi lesz megnyitás, hogy zajlik a játszma? 

Akarat, tudás, szolgálnak-e párba’? 
 

Kérdés olyan sok, még el sem kezdődött, 
a játszma, melyhez életed kötődött, 
tudni, hogy mi lett partidnak a vége, 

utolsó percek szűk lehetősége. 
 

Azért ne add fel, ne döntsd fel a bábut, 
vesztes játszmától nem vezet már jó út, 

élet ösvények összekuszálódnak, 
konok akarattal, fejjel mégy a falnak! 

 
Sakkozz okosan, győzni akarással, 
sok remek lépéssel, ügyes húzással, 

csodás elméd, éles, mint legjobb penge, 
tudás, akarat így egyesül benne. 

 
Ne hagyd az élet felülkerekedjen, 

játszmádban soha ne düh vezéreljen. 
Ha szabott idődet kijátszod mattra, 

egyenes út vezet, szebb és új világba. 
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Csodás az éj 
 

Csodás az éj, felhő nincs, pihenni tér a szél 
csillagok halmazán, átdereng egy kósza fény, 

mint távoli, haldokló galaxis utolsó sóhaja 
érzed emel és repít, a kozmoszon oda, 

hol más világok, más életek is léteznek, 
bár tagadja a földi, teremtés történet. 

 
Az emberi elme oly kicsiny, olyan botor 
az ellentmondás, a számára nem komoly, 
a strucc tesz így, fejét a homokba dugva, 

amit nem látok, nem fogok: nincs! Ez a dogma. 
Érzem és zsigereimben biztosan tudom, 

 emberként, onnan, a kozmoszból származom. 
 

Hisz nem véletlen az a sok monda és rege, 
mely szerint az ember, a tágas űr gyermeke. 

kézmozdulattal söpri le a hit, tudomány, 
nem keresve, nem kutatva ezek után. 

Hisz egyszerűbb: mindent az Isten teremtett, 
kihagyva a történetből „csillag-embereket”. 

 
Tudatlanság, a végtelen anyagi világ, 

gyártja a számtalan kétes paradoxonát, 
 jól élnek belőle „nagy tudású emberek” 

 születnek egymásnak ellentmondó nézetek. 
Elismerjék, hogy tévedtek: azt nem! Soha! 
Az igazságot,most is, tömjén füst takarja. 

 
Egyszer, talán, majd győz a józanész, 

az ember elfoglalja majd a méltó helyét, 
nem lesz már kicsinyes és vért szimatoló, 

nem  a pénzért, a hatalomért áhítozó, 
nem lesz bigott és használja eszét 

ez lesz a szép idő, mondhatnám: csodaszép. 
 



36 

 

Addig, még a hatalom számára fontosabb, 
  másik legyőzése miatt keres új utat, 
még tényeket hamisít érdeke szerint, 

még vizet prédikál, de közben bort iszik, 
Nem lesz méltó, hogy felemelkedjen oda, 

hová régóta várja a „csillagok” hona! 
 
 

Ne szórj elém 
 

Ne szórj elébem apró morzsákat, 
nem vagyok galamb, nem vagyok veréb, 

a szeretet nem csak egy szolgálat, 
a legszebb érzés a föld kerekén. 

 
Szeress ha tudsz, ha nem hagyj elmenni 

a szenvedés nem embernek való, 
szeretetet két kézzel kell szórni, 

így lesz csak hozzád, visszaáramló. 
 

Szemedben a tűz mélységeket rejt, 
filléres örömökből már elég, 

cinkos kacsintásod már rabul ejt, 
 

s én boldogan térdelek le eléd. 
Szívem csak rád vár, már oly rég óta, 

az élet zene, magasztos óda. 
 
 

" Szellemes éjszaka" 
 

Csend borul a házra,hideg az éjszaka, 
kutya ugatja a sápadt teliholdat, 

szellemek suhannak árny-lovon tova 
takaród, alatt borzongat a holnap.. 
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Átjáró talán a ház két világ között, 
hová oly sok ember már átköltözött? 
Dolgavégezetlen néhányuk itt rekedt 
őket érzed a szomorú szellemeket! 

 
Hűvös az érintés, rajtad hideg futkos 

ahogy bolyongáskor átlibbennek rajtad. 
Hisz akadály vagy! Ők csak megszokott 

útjukat járják, még megjön a hajnal. 
 

Kakas kukorékol! A szomszéd kakasa, 
a szellemek már nem bolyonganak, 
vár már az álom, ha egész éjszaka, 
füledbe csupán az árnyak suttogtak. 

 
Ők maradnak, hisz dolguk rendezetlen, 

 hiszik, hogy élnek, zavarodottak csupán, 
hirtelen elmentek nem tudják, nem érzik 

számukra más az élet a halál után. 
 

Ne félj, téged semmi rossz nem érhet, 
csupán érintésük hűvös, vagy hideg, 

árnyék mozdul, vagy a szekrény recseg, 
helyüket keresik itt rekedt szellemek. 

 

Hányszor teszem fel magamnak a kérdést 
 

Hányszor teszem fel magamnak a kérdést: 
küzdenem kell, hogy elfogadjanak? 

Vagy olyan magasra rakták a mércét, 
 bányászbéka felettem simán elhalad? 

 
Vagy csupán csak személyem irritáló, 

mert nem hagyom félbe soha dolgomat? 
Mert arcképem helyett csupán egy mackó, 

az alteregóm, melyen maci is mulat? 
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Nem kell! Hozom meg a döntést magamba’, 
megfelelni, mindenkinek, nem lehet! 

Teszem a dolgom és saját utamra, 
stoppost már én fel soha nem veszek. 

 
Ha problémád lenne velem, Barátom, 
Véleményed hallgatom figyelmesen, 
 úgyis úgy teszek, ahogy jónak látom, 

de kijelölt utam félre nem teszem. 
 

Ha ez neked, problémát jelent majd, 
s azt hiszed konok fajankó vagyok, 

ez csak neked jelenthet majd gondot, 
oldd meg majd nélkülem, ahogy tudod. 

 
Egy vagy az egyetlen tanítja karmám, 

élek hát úgy, hogy ez igaz legyen! 
Az élet szép! Csak tudni kell megélni, 

nem számít ha elfogadnak, az sem ha nem. 
 

Van egy remek 
 

Van egy remek kicsi mackóm, 
első nyugger napon  kaptam, 

ő díszeleg minden fotón, 
mit azonosításra adtam. 

 
Kicsi mackóm oly türelmes, 

mosolyog rá aki látja, 
gomb szemében a fény csillan, 

nem gondol ő rosszaságra. 
 

Oly jó lenne, ha beszélne, 
elmondaná mit is gondol, 
ha szívembe belenézne, 
erről az őrült világról. 
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Szeretem a kicsi mackóm 
ő képvisel mindig engem 
álmom őrzi minden éjjel, 

nyugodt legyen pihenésem. 
 
 

Március tizenötödike margójára 
 

Talán nem elég zajos a tömeg, 
talán nem elég hangos a szavalat, 

lehet, nem érti mindenki miről szól 
ünnep: Március 15. szó alatt. 

 
Dicső múlt, kevésbé dicső jelen, 
megosztottság, állandó félelem, 

a nagyok hatalma egyre nagyobb, 
rózsaszín szemüvegben nem láthatod. 

 
Nagyon sok éve mindig azt hallod, 

élet tiéd, lesz boldog holnapod, 
mint húsleves tetején a zsiradék, 
oly keveseknek jut a csoda lét. 

 
Tényleg ezt akartuk, mikor kitörve 

kiáltottuk: éljen a Demokrácia 
  elhagyva az egyenlősdit örökre 

minket várt a fejlett Európa. 
 

De a jólét és megélhetés helyett, 
 demokrácia is szép lassan elveszett, 

helyette úri huncutság nyert teret, 
hazánk újra panamák országa lett. 

 
Ki itthon marad, fillérekért gürcöl, 
addig a főnök közpénzen dőzsöl, 

nagy szavak repkednek dolgos emberről, 
  végrehajtó meg ajtódon dörömböl. 
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Tényleg ezt akartuk, akkor kilencvenben? 
Néhány ember gazdag, többi szegény legyen? 

Vagy csak arra mentünk, amerre tereltek, 
mert azt hallottuk, mi kedves a füleknek? 

 
Fel kell ébredni, ebből az álomból, 

 kokárda hagyománya nem erről szól. 
Forradalmi ifjak hordták egykoron, 
Magyarok Istene mögöttük óvón. 

 
Talán nem nagy és zajos a tömeg, 

 nem elég hangos a szavalat, a szöveg 
mindenkinek  nem ad új gondolatokat. 

Megosztott az ünnep:  
Március 15. szavak alatt. 

 
 

Kertemben  
 

Fák csupa rügyben 
de kint a kertben 

minden, de minden 
csupa, csupa sár. 

 
Madárdal még nincsen, 

eső esik, minden, 
apró rügyről cseppen 

nem jössz Tavasz már? 
 

Ha csizmám felhúzom, 
s megyek az úton, 

kertem földjét hordom 
hogy ragad a sár. 
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Nyom marad a földbe, 
sarat viszek fűre, 
permetezni kéne’ 
várják már a fák. 

 
De a Tavasz késik, 

mikor lesz végre itt? 
nem lesz termés sem így 

ha elfagy a virág. 
 

Nincsen mit tenni, 
csak reménykedni, 
áttöri a Nap majd 
a fellegek sorát. 

 
Megjön majd a Tavasz 

ez a kicsi ravasz, 
szép lesz kertem újra 
 virágzó gyümölcsfa. 

 
 

Csupán plátói 
 

Egy csoda suhant át élete egén 
felcsillant benne, egy új és szép remény 
szerelmes lett ő, csupán egy fényképbe 
még el sem kezdődött, de máris vége. 

 
Oly mesés, oly kevés volt a pillanat 

mely bódult lelkén, hirtelen átszaladt 
plátói volt csupán, magasztos érzés 

melyből, talán, soha nincs visszatérés. 
 

Mit tudhat erről, a képen látható 
szeretet mélysége feneketlen tó 
a poéta, mert az a szerencsétlen 
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elolvadt, megfagyott, szemek tüzében. 

A szerelem is lehet, egyoldalú 
mit tehetsz akkor, ha zárva a kapu? 

 
 

Hányan kértek kegyelmet 
 

Hányan kértek kegyelmet, már életükben, 
hányszor folyt könny, arcukon, gyűlt szemükben, 

hányszor fohászkodtak, Istenem, tehozzád, 
maradjon a ház, ne hulljon szét a család, 

 
Bárkihez fordulnak, csak vállvonogatás, 
ha az Úr nincs veled, nem lesz folytatás, 

a jövő kép sajnos, nagyon zavaros, 
ki megélhetést akar, elutazik most, 

 
más országba, hol jólétet kaphatja 

ott dolgozik ifjúság színe, java. 
Itt imádkozol, hogy védelemre lelj, 
szörnyű helyzetedre, Isten se figyel. 

 
 Isten nincs ott, hisz annyi gondja van, 

tákolni kell azt mi dől rohamosan, 
kegyelmet adni, csak azoknak lehet, 
kik megfizetik majd az „intézőket”. 

 
Könnyek hiába folynak patakokban, 

 arcod fénylik, érzés nincs a „nagyokban”. 
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Mindent megkapsz 
 

Mindent megkapsz, mi szem-szájnak ingere, 
 légy közel a tűzhöz, ne égjen hátad, 

 legyél te az első, kinek tenyere 
tapsol, közben vivátozva ugrálhat. 

Éltess mindent, ha fogalmad sincs róla, 
miről szól, mit takar,kétes mondata. 

 
Miért  kell tudnod, hogy csinálnak hülyét, 

belőled, ki  rózsaszínt lát, soha nem szürkét, 
 bármit mondanak, régi tv műsora 

„fele sem igaz” nem köszön neked soha vissza? 
Ha figyelnél és érdekelne, nem csak azt hallanád, 

Mit hallani szeretnél, hogy itt van neked a Kánaán. 
 

Pedig más zsebébe vándorol, mit neked ígértek, 
hisz egyre nehezebb lesz a szegénynek az élet, 

még pózolnak, dőzsölnek ott magasan fenn, 
csak sós könnyed nyelheted, velünk idelenn. 

S az ki elhazudta fejed alól a párnát, 
magas fizetéssel tör feletted pálcát. 

 
Lassan megtanulod, gondolkodni nem érdemes 

megteszi helyetted a választott bennfentes. 
Ha a megmozduláshoz pénz és étel is jár 

elsők között leszel, aki ott sorba áll. 
Elvek nem ütköznek már használatlan agyadban 

magyar vagy, csak éppen, nagy vonalakban. 
 

Különbség: a csoda, mit vártál, kétezer-tíz után. 
Eltűnt! Poros nyomát sem látod! Vajon mi jön ezután? 
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Emlék 1985-ből 
 

Múlik az ámulat 
s a kábulat 

zizzenve száll tova 
de hova? 

 
Mosolyogva nézlek 

a fények 
csillannak szemedben 

szerelmem. 
 

Oly gyönyörű az este 
a Hold kileste 

forró titkunkat suttogta 
a csillagokba. 

 
Csillagfény vibrálón üzen 

kezed  kezemben 
sétálunk csendesen, 

időnk végtelen. 
 

Mindez már gondolat 
az idő elszaladt 

hol van már az a nyár 
emléke muzsikál. 

 
 

Zenét hallgatok 
 

Zenét hallgatok, csodálatos zenét, 
a szívemből árad, érzed, hogy feléd? 

Tavaszi szél hajlít fiatal ágat, 
mindenhonnan, csak a szeretet árad. 
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Tavasszal kivirul erdő és mező, 
kertemben minden fa már csupa virág. 

millió méhecske, dolgozó erő 
mindenütt csodás tavaszi illat száll. 

 
Hozzád hajolnék most is szerelmesen, 

csókot lehelnék arcodra kedvesen 
de nem vagy itt, én hiányodat érzem, 

 
talán versem túljut a messzeségen. 
Megérted akkor mit érzek irántad, 

édes kincsem, én szívemből imádlak. 
 
 

Húsvét 
 

Húsvét napja már közeleg 
Várja a sok-sok kisgyerek 
Az ajándékot, a nyuszikát 

Közben hímes tojást fabrikált. 
 

Tényleg, erről szól a Húsvét 
Locsolás, csoki, tiszta ég 
Szeretet ismét hol marad 
Mely lebont zárt falakat. 

 
Húsvét nálam a tavasz 

Virágos rét és írott malaszt 
Feltámadás, végtelen szeretet 
Megélni a jót, szépet veled. 

 
Minden újra virágba borul 

Nem élhetsz tovább így botorul 
Tárd ki lelked, fogadd a csodát 
Éld meg a Húsvét misztériumát. 
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Az álom mindig 
 

Az álom, mindig csak álom marad, 
hiába igyekszel mindig csak előre, 
az élet számodra sokszor csak dőre 
megfoghatatlan lágy péppé dagad. 

 
Írsz verseket, jókat vagy rosszakat 

mindig a tiszta élet szava hív 
nem csábít dicsfény sem „diadalív” 
nem fogadsz el mást csak az igazat. 

 
Hazugság lengi körbe a világot, 

átfesti rózsaszínre a kék eget 
elvarázsolja szelíd lelkedet 

felrak szemedre közöny hályogot. 
 

Egy-egy nagy ünnep oszlat sötétet, 
szíved ilyenkor már másképp dobog. 

Érzed a szeretet hatalmas dolog, 
múltával, ismét befed az enyészet. 

 
Ha a szerelem lángja perzsel néha, 

számodra mindez száguldó gyorsvonat, 
hiába várod, elrobog, nem tolat, 

mire észbe kapsz eltűnt a kanyarba’. 
 

Hazugságok között, félhomályban 
málló „hitvilágtól” várod a csodát, 
hiszed ha elmondasz sok-sok imát, 

szegénység többé nem tart a markában. 
 

Szeretet nélkül sivár az életed 
csak kiégett, felperzselt léted maga 

 a tiéd. Érzelem mentes világa, 
félre viszi utad, megtöri lelked. 
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Akarj végre, mindenkinél jobban 
 jobb világot, oszlass rózsaszín homályt, 

  ne jelentsen számodra akadályt 
hazugság mely megtör minden szabályt. 

Higgy, bízz a jobb napokban és magadban. 
 
 

Egy rossz fiú naplójából 
 

Én vagyok az egy és az egyetlen, 
egóm nagy, bár a sorsom kegyetlen, 

nem ismerik el a nagyságomat 
ilyenkor győz bennem az erőszak. 

 
Bár tudásom gyenge, de erőm nagy, 

gyúrni is járok ezért mindennap. 
Nem akarom érteni a célzásokat, 

szeretet számomra csak „szépségtapasz”. 
 

Csupán a pénz, miért mindent megteszek, 
ha kell, bezúzok érte fejeket, 

 pokolra jutok majd? Kit érdekel, 
a haverok, mind, oda mennek el! 

 
Így élem életem, jó vagy rossz nekem, 

nem töröm ezen az „okos” fejem, 
a törvény, a jog, csak arra való 
legyen mi örömmel kijátszható. 

 
Kocsimban ott lóg a rózsafüzér, 

megvéd mindentől, mint egy jó tündér, 
bár fogalmam sincs, hogy mire is való 

 tükörre akasztva, jó útravaló. 
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Hittel vallom nekem mindent szabad, 
nem lehet hozzám egyetlen rossz szavad, 

mert én vagyok az egy és az egyetlen. 
Ez a törvényem számodra kegyetlen. 

 
 

Emlékek között 
 

Őrzi titkaim néhány fiók mélye, 
 azért tartom, hogy emlékezzem vele. 
Boldog pillanatok, keserédes percek 

életem része, sárguló emlékek. 
 

Sok régi fénykép dobozokba rakva, 
pótolhatatlan, az idő „vasfoga”, 

nem csak őket rágta, rakta „emléksorba”, 
 rólam is régen, lejárt a garancia. 

 
Apámé volt egy „csizmahúzó kutya” 

valamikor azt, nagyapám faragta. 
Sárgult füzetlapok, rajta rövid versek 

nyomdász nagyapám alkotta meg őket. 
 

Régi Doxa óra, szakadozott szíja, 
 felhúzod ma is az időt mutatja, 

 frontot megjárta, bizony nem veszett el, 
apám emlékét, őrzöm kegyelettel. 

 
Hímzett terítők, horgolások sora, 

mind anyukámnak a keze munkája. 
Mellette díjak, sok-sok írott emlék 
melyek az  ügyes kezeit dicsérték. 

 
Még számtalan tárgy, felsorolni nehéz 

kezedben tartva az emlék visszatér. 
Újra éled léted édes, bús napjait, 

néha könnyed csordul, bánatot enyhít. 
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Mások számára értéktelen kacat, 
 az életem egy része bennük van. 

Őrzöm és soha nem dobom szemétre, 
 őrzik titkaim, emlék az egészre. 

 

Húsvéti gondolatok 
 

Fújnak már a böjti szelek 
Cinke trillázik az ágon 

Virágba borulnak kertek 
Tavasz jötte látszik a tájon. 

 
Húsvét napja közeledik 

Teljesülhet sok-sok álom 
Élet reményt közvetítik 

A pompázó szép virágok. 
 

Újulj meg hát, te is Ember! 
Dobd sutba a fájó éned, 
A szeretet, mint a tenger 

Mosson rosszat, töltse szíved. 
 

Szeretet egyetlen érzés 
Mely megváltoztat egy világot 

Összefogás és megértés, 
Járhatjuk a magyar táncot. 

 
Húsvét ünnep így lesz nekünk, 

Csodálatos, nagyon magyar 
Ne legyen széthúzás, szívünk, 

Tegye mit szeretet sugall. 
 

Hazánk, sok rosszat megéltél, 
Szikrázón süssön rád a nap,, 
Közösen tegyünk holnapért, 

Minden mi rossz, messze szalad. 
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 Barátom, ki olvasod e verset 
Kívánok áldott, békés ünnepet. 

 
 

Álmodtam az éjjel 
 

Gyönyörű nővel álmodtam az éjjel, 
virágos mezőn sétáltunk mindketten, 

haján csillogó tavaszi napsugár, 
szeméből szeretet sugárzott rám. 

 
Minden felé oly sok vadvirág nyílott, 

szedtem belőle egy csodaszép csokrot, 
előtte térdelve kértem őt szépen, 

virágot nyújtva: légy a feleségem. 
 

Szemében ekkor én könnyeket láttam, 
kicsit hátrébb lépett, én meg felálltam, 
sajnálom nem lehet, peregtek szavak, 

legördült egy könnycsepp lecsókoltam azt. 
 

Nem lehet barátom, mert időd véges, 
nem élném túl, ha elveszítenélek. 

megöregedtél már meg látszik rajtad 
páraként tűnt el, magamra maradtam. 

 
Ott álltam bénán, kezemben virággal, 

nem tudtam mit kezdjek most a világgal. 
Ezer gondolat fordult meg fejemben, 

mikor telefon csörrent meg mellettem. 
 

Téves hívás volt, jókor ébresztett fel, 
mindent értettem, nem keserített el. 

Tükörbe nézve jókorát kacagtam 
test öreg… lélekben ifjú maradtam. 
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Barátom! azért ne keseredj majd el, 
ha gyönyörű nő, rád már nem figyel. 

Lelked fiatal, rajta a tok öreg, 
 ezért őrizd meg mindig jókedvedet. 

 

Álmokról, röviden 
 

Szem lassan nyílik, örülök, hogy élek 
tűnő álmaimban harcoltam érted. 

Vérben gázoltam, de nevettél rajtam, 
ébredés után, gyakran megborzongtam. 

 
Olyan álom volt, hogy hazudnom kellett, 

nem találtam benne igaz szerelmet. 
Küzdeni kell, az ember boldog legyen, 
 nem tűzzel, vassal, vérben, verítékben. 

 
Ilyen álmokat bizony nem szeretem, 

inkább sétálok egy virágos réten. 
Szerelmet remélek, szerelmet adok 
ha felébredek, boldog napot kapok. 

 
 

Húsvét misztériuma 
 

Csodálatos a nap, a szeretet él! 
Egy nagyon régi napról nekünk mesél! 
Mert meghalt a fiú, majd feltámadott, 

írás szerint a bűnünk megváltatott. 
 

Nem vagyunk az óta mi már bűnösök, 
ma a nap reánk sokkal szebben sütött. 

Daloljuk együtt az élet himnuszát, 
egymásért éljünk, mindenség ölel át. 
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Létünk is mely a szeretetből fakad, 
egymást segítve mutathat új utat. 

Mely, ha kell, téglánként bont le falakat, 
 

a fiú adta nyelvünkre e szavakat. 
Szeretet, megértés, várva várt csoda, 

ember! Ez a Húsvét misztériuma. 
 

Az élet, mint fátyol 
 

Az élet, mint fátyol a jeges szélben, 
eltűnik a végtelen messzeségben. 
Mire megérted léted hívó szavát, 

már nem mindig visz a lábad tovább. 
 

Úgy mennél, mert még benned van a vágy, 
megmutatni, nem éltél hiába, 

oly sokszor marasztal, megfog az ágy, 
ha keresed, sincs, ami inspirálna. 

 
Megérint egy érzés, átfut a lelkeden, 

  újra szépséges vagy és fiatal, 
vágyakat sző az agy álmatlan éjben 
megérted léted mért boldogtalan. 

 
Reggel, a tükör, a komisz valóság, 

morzsolhatja szét az éjszaka vágyait, 
ha ezért zokogva feladod álmaid 

az élet is rád un, akkor nincs tovább. 
 
 

Csenge unokánk megszületett 
 

Megszületett egy kis élet, 
vajon, miről szól az ének? 

Hogyan alakul élete, 
katona vagy orvos lesz-e? 
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Könyvelő, vagy lelkipásztor, 
feleség a jobb fajtából, 

anya, gyerek egy személyben, 
ki családért küzd majd szépen. 

 
Épít karriert, családot, 

választ a jövő elfedi most. 
 Gyermek lesz most egy időre, 

édesanyja szeme fénye. 
 

Többit megoldja az élet 
megjósolni ezt nem lehet. 
Csenge nevű kicsi lányka 
üdvözlünk ez új világba’. 

 
Növekedj és fejlődj szépen, 

erőben és egészségben, 
neked minden jót kívánunk, 
kis unokánk, kicsi lányunk. 

 

Orosz rulett 
 

Sokszor érzed a sors kegyetlen 
hazárdjátékot játszat veled, 
tétre, helyre, vagy befutóra, 

nem hallgathatsz egy okos szóra, 
mint egy orosz rulett lenne 

applikálva az életedbe. 
 

Az orosz rulett kemény dió 
csupán csak egy, csak egy golyó, 

dönthet élsz, vagy simán meghalsz 
remegve húzod a ravaszt. 

Kattan a szerkezet, örülsz, hogy élsz 
vagy betakar végleg a sötétség. 
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De az élet, nem ily kegyetlen, 
mindig hagy egy kiskaput neked, 
így lehet, hogy néha üres a tár, 

csak az élet lehetősége vár. 
Ha feltámad adrenalin hiányod, 

 orosz rulettet mindig megtalálod. 
 
 

Tőlem - Neked 
 

Ha kicsit őrült lennél szeretnélek, 
 sokszor érzem hiányát két kezednek, 
mely átölel, közben lágyan simogat, 
elűzi a gondomat, a rossz álmokat. 

 
Mit tennék meg érted? Joggal kérdezed. 
Engedném, mindig szabadon lélegezz, 
tedd amit tennél, mit a szíved választ, 

hogy ne görnyedj soha kényszerem alatt. 
 

Tiszta lélekkel, csak úgy lehet élni, 
ha élt perced-akaratod vezérli, 

nincs kényszer, nincs bántás, a szeretet 
tölti ki az együtt megélt perceket. 

 
Hiszen minden ember, egy az egyetlen, 

vágyak és valóság egyetlen testben, 
 segítenék, hogy álmaid megéld, 

csupán szeretetet várnék mindezért. 
 

De abból sem sokat, csak mit nekem adsz, 
 én a felhők felett szállnék ez alatt, 

 ha megunsz, kérlek, ne dobj a szemétre, 
 tessékelj  szépen a másik életbe. 

, 
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Értünk 2016 
 

Menekült áradat, célja Európa 
közöttük jó néhány, bizony terrorista 
egyik merénylet már a másikat éri, 

polgárát a kontinens meg nem védheti. 
 

Mennyi aljasság és mennyi önös érdek. 
Európám! Hová taszítja ez néped? 
Miért kell a világ nyűgét elviselni, 

mért kell otthonunkban bűn nélkül rettegni? 
 

Még egy istenünk volt: Magyarok Istene, 
 kerecsen sólymunk az égbe szállt vele. 
Most csak a terrortól hangos a világunk, 

régi nagy Patrónánk, hozzád fohászkodunk. 
 

Boldogasszony anyánk! Segítsd e kis népet 
sokat szenvedett már, hazug az ígéret. 

Népünk egyre kisebb, aki tud, az elmegy, 
ha nincs összetartás, nem nyerünk kegyelmet. 

 
 

Tavaszi álmodozás 
 

Álmodtam, vagy tényleg megtörtént? 
Mosolygó szemmel nézett felém, 

nyújtotta két kezét kedvesen, 
olyan szép volt az élet nekem. 

 
De megzizzent a papír, visszatértem, 
a valóságba, mely körülvett engem, 

az álom, egy pillanat, s tovatűnt, 
csak egy fénykép volt, de a szívem örült. 
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Tavaszi gondolatok 
 

Ha kinyílna az a pici ablak 
mely mögött rejted kedves arcodat 
a hiányod talán nem szűnne meg, 

de átrendezné az életemet. 
Reményt adna a sötét jelenben 
Újra szólna a dal a szívemben. 

 

Megtépázott az élet 
 

Élet megtépázott, de fel nem adom, 
ez az én kék bolygós ujjgyakorlatom. 

S ha véget ér egyszer, az előadás, 
kedves  „közönségem” emlékszik-e rám? 

 
Tettem-e valami emlékezetest? 

Utókor felemel, vagy mélyre temet? 
Eszébe jutok én, majd valakinek, 

szeretettel mondják, ki a nevemet? 
 

Nem kap választ ma a kérdések sora, 
senkinek a vérét nem szívtam soha. 

Segítettem ha tudtam és lehetett 
 

szeretet vezérelt, csak a szeretet. 
Nem kérek kegyet és könyörületet, 

a lelkem szabad, meg nem térítheted. 
 

Remélve, reménytelenül 
Mese egy rózsaszálról 

 
Szerelmes lettem egy gyönyörű rózsába 
mégis itt élek én, mindig egymagamba’ 
kedves rózsa ott él, fenn a magas várba’ 

nem lát le hozzám, ide az út porába. 
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Ez a kicsiny rózsa, már régen a másé, 
úgy bizony egyedül az öreg királyé. 

Én csak éjjel, nappal, álmodozom róla, 
úgyse jön le hozzám, ide le a porába. 

 
Drága kicsi rózsa, illatozz csak szépen, 
én meg álmodozok minden áldott éjen, 
egyszer talán eljön szerény hajlékomba, 

boldog lesz a napom, boldog lesz a rózsa. 
 

Szerelmes szavakat súgok a fülébe, 
szívemet leteszem két kicsi kezébe, 
szeretettel veszem a rózsámat körbe, 
legyen neki szép és gyönyörű élete. 

 
Így álmodozom míg el nem nyom az álom, 
álmomban is csak őt, mindig őt imádom. 
Reggelre már tudom, itt a porban élek, 
de amíg lélegzem, egyre csak remélek. 

 
 

Ha elmondaná neked 
 

Ha elmondaná neked, mi lelkében van 
meghallgatnád csendben, vagy csak gúnyosan 

löknéd félre a feléd nyújtott szívet, 
mint ki kővel dobja be az üveget? 

 
Szeretnéd-e akkor, vagy csak percekig, 

rázna a nevetés, mit erőlködik, 
 a fazon… csak nem hiszi, ő kell nekem? 
Ha szeret, az már kölcsönös szerelem? 

 
Eljátszott már sokszor az igaz szavakkal, 

az érzés, mely megfogan minden tavasszal. 
Repíti előre félszegen és bután, 

 hiszi, ha szívét adja,szereti a lány. 
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Csak a görcs marad, a gyomorban fájdalom, 

mert nincs erre szó, nem létezik fogalom, 
mert félszegen bár, de szeretni merészel, 
 senki nem törődik ezzel a szegénnyel. 

 
 

Szerelem tüze 
 

Szerelem tüze, mely mindig él 
olyan mint a parázs ha szítja a szél, 
néha pislákol, máskor mindent éget, 

az aprócska láng, mennyit ad majd néked 
Ha már tűz, legyen nagyon sokhektáros, 

szerelmet lássa a falu és város, 
az érzés legyen „tomboló lángvihar”, 

ilyenkor két szív, talán egyet akar. 
 

Nagyon szeretni és szeretve lenni, 
mindent ami rossz azonnal feledni, 

csak őt akarni és karodba zárni, 
 lángoló tűzből, ne legyen parázsnyi. 

 
 

Gondolatok a teremtésről 
 

Drága Uram! Hozzád szól fohászom, 
annyi a rossz dolog most a világon! 

Nagyon összecsaptad, idő kellett volna 
a teremtéshez. Az ember rajzolta 

világ újra rendezéshez. 
 

Kicsit úgy tűnik, visszaüt a dolog, 
 ember nem tiszteli honnan származott, 

 érzésem olyan, levegőt lecsapva 
pofont adtál a semmi nagy arcára. 
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Igen, fiam! Valóban adtam pofont, 
mert nem hittem az ember ilyen bolond. 

Semmi helyett a levegőbe csaptam, 
ahogy munkámat, tűnni, veszni láttam. 

 Szabad akarat már semmire való. 
Mekkorát tévedtem! Rúgja meg a ló! 

 
 

Kereszt-utak 
 

Pléh-Krisztus függ a kereszten, 
 nap heve festéket bomlaszt, 

de ő kitart, rendületlen, 
 világ hit nélkül nem maradhat. 

 
Talpazat kőből, kereszt is az 
miért nem kőszobrot rakat 

a világ, ezen helyekre?  
A hit bármilyen erős legyen,  
nem segít a szobron fémen. 

 
Virág hervad, festék mállik, 
 nap tüze hevít talpazatot. 

Emberi hit bár változik 
még gondosan ápolja a látszatot. 

 

Mázsás súllyal 
 

Mázsás súllyal nehezedik rám a múlt, 
bár a rossz emlék már mind megfakult, 

gondolataim, árnyékon időznek, 
több időt kell adnom, múló időnek. 

Tehertől szabadulni, ezt kell tennem, 
nem cipelhetem a múltban kelt terhem. 

Leszakad a vállam, hátam is sajog 
pedig sokkal könnyebb, ha boldog vagyok. 
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Ezt a mázsás súlyt, most én lerakom, 
nem cipelem a vállamon, hátamon, 
fényre kilépek, árnyékot elhagyom, 

múlt terhéről, többet, nem gondolkodom. 
 

Próféciák margójára 
 

Világ végét jósolni, ma végtelen sikk 
teszik a tudósok, szekták és valakik 

 sötétnek látva a napfényes eget, 
számukra a holnap, simán elveszett. 

 
Tragédiaként élnek minden napot, 

amit a sors még, hiszik, nekik szabott. 
Minden apró rezdülés, újabb homály 

szüntelen kapkodnak levegő után. 
 

Próféciák mutatnak ítéletet, 
mely szerint az ember végleg elveszett. 

Az óra ketyeg, az idő túlhalad, 
de a világvége mindig elmarad. 

 
Világ nem sötét, bár fénye halovány, 
 hol van a vége, tudod-e kiskomám? 

Életet élni kell, szeretni talán, 
neked nyílik majd a, sok szép virág. 

 
Mert az élet szép! Olyan: élni való. 

Mikor jön a vége, nem látható. 
Szeretni, hiszen ez a legfontosabb, 
 édes az élet. Oly szépen süt a Nap. 
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Tárhely 
 

Oly hatalmas és tele a tárhely, 
 64 Byte, elmémben, ennyi maradt. 
Ezt kell beosztanom, a kapacitást 

használnom ezután csak a jóra szabad. 
Mivel ennyi jó, úgyse fér fejembe, 

kiírom belőle, papír füzetbe. 
Remélem kik olvassák, értik talán, 
mily szépen írt ezekről a poétánk. 

 
 

Elmennél? 
 

Elmennél? De mond csak hova? 
Vár reád az elmúlás hona? 
Vagy menekülsz, élet elöl 

mely ha hagyod lassan felőröl? 
 

Nyakadon ül az elmúlás? 
Elfáradtál és a versírás 

Nem hoz lázba? Talán csak néha, 
ha felmerül egy régi téma? 

 
Elvárod a fájó könnyeket? 

Mit elsírni nem mindig lehet, 
 aki elmegy, más világba tér. 

Ott minden jó! De nyílik pipitér? 
 

Maradj még, hisz árad a folyó, 
nem kell abba könny egy csepp se. 

Maradj még, hisz olvasni oly jó, 
Verseid, akkor is, ha az ember 

néha pityeregne. 
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Mikor úgy érzed 
 

Mikor úgy érzed életed tönkrement, 
nem ér annyit se, mint ócska pergament, 

mikor érzed, minden, hiábavaló, 
nem érted a rossz ma miért oly jó. 

 
Mikor már tőled mindent elraboltak, 

száz felé törték maradék egódat, 
zsákmány lettél te is, vadászható, 

ott hol minden, de minden eldobható. 
 

Hazugság ha átírja az igaz szót, 
árnyék takarja el a fényes napot. 

Ha nem tudod mi helyes, mi lenne jó 
rózsaszín szemüveg mindig kapható. 

 
 

Véleményem a pofonról 
 

A pofontól mindig féltem, 
ezért soha nem cseréltem, 

helyet azzal aki kapta, 
lehet, hogy ő megszolgálta. 

 
Lehet, hogy ő megszolgálta, 

pofonokat azért kapta. 
Ha okot nem adott rája, 

miért tűrte azt hogy kapja. 
 

Mert a pofon egy indulat, 
alá állni rossz fordulat. 

 Rázod „fáját” hullik reád, 
 elverik az ember fiát. 
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Ezért én biz’ félre állok, 
pofon fát soha nem rázok. 

Vitát oldjunk párbeszéddel, 
sörrel, borral, öleléssel. 

 
 

Migránsok margójára 
 

Elveszem mások életét? Na és! 
Nem jut mindenkinek csillagfény manézs. 

Én vagyok az egy, a kiválasztott: 
kinek a döntés megadatott, 

életed és halálod felett. 
 

Hogyha magam felrobbantom, 
„paradicsomot” láthatom. 
Vallás buzdít engem erre, 

nem számít, mi lesz a vége. 
 

A sok gyaur hagy pusztuljon, 
sérelmemet megtorolom, 

Ki bántott? Már nem emlékszem, 
 robbantás lesz a végzetem! 

 
Mért teszem nem magyarázom, 

nekem szabad e világon, 
dönteni a sorsok felett. 

Nagyot durran, mennybe megyek. 
 
 

Az éj sötétje II 
 

Az éj sötétje lassan betakar 
 nem hoz álmot, de a sok gondolat 

zsibong, zajong agyamban szüntelen, 
 sorsom nem rossz és nem reménytelen. 

 



64 

 

Most kicsit hiányzik a szeretet, 
tudom ebből van a legkevesebb. 

Talán nincs elég. Szívbe markoló. 
 nincs rá ezt az érzést leíró szó. 

 
Ha szeretni tudsz, tiéd a világ, 

 a nap is sokkal szebben süt le rád, 
 Ha nincs benned egy cseppnyi szeretet, 

 
életed silány, lelked elveszett! 
Szeretet nélkül, élet nem élet, 

ugye barátom, egyszerű képlet. 
 
 

Miért nem szeretsz 
 

Miért nem szeretsz, kérdezem 
Nem igazodom el a képleten 

Hisz számunkra oly szép a végtelen 
Mit elénk tárna sorsunk úgy érzem! 
De rozsdás az ajtó, a kulcs elveszett, 

Belépnünk így sajnos nem lehet 
Barlang mélye, vagy tenger habja fedi 

A zár stabil, a nyitást nem engedi! 
 

De megkeresem azt a fontos kulcsom, 
Ha kell a mélybe is leszállok én, 

A barlangot, tenger fenekét átkutatom 
Nem marad rejtve semmi e földtekén! 
Kinyitom a rozsdás kapuszárnyakat 
Eltűnik mi fáj és oly nagyon feszít, 
A titok így titok már nem marad, 

Ezután csak a szeretet hevít! 
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Csak azért is 
 

Oly sokszor ébredek, valami fáj, 
a nyugger élet sem mindig „király” 

hisz szüntelen fogy léted ideje 
kopik a porc, fogy a test ereje. 

 
Fájdalom nélkül sokkal szebb az élet 

ilyet egy „nyugger” sajnos nem remélhet. 
A nagybetűs élet néha kegyetlen 

megtorolja rajtad, mit fiatal létedben, 
 

tettél magaddal, nem gondolva arra 
egyszer megöregszem, erősen megkopva. 

De ha egy reggel majd arra ébredek, 
nem fáj már semmi s vér sem csörgedez, 

 
kicseszett akkor a sors bizony velem, 

mert átlendített, ezen az életen. 
Fájjon csak addig, ameddig lehet, 

 járom az utam, élem az életet. 
 
 

Lassan az ősz 
 

lassan az ősz a kertek alatt 
csendesen űzi el a nyarat 

egyre több az elsárgult levél 
mely lassan lebegve földet ér 

 
elmúlás szimbólum majd egyszer 

álmod is lassan végéhez ér 
ma még ezernyi tervet szőve 

küzdesz egy szebb és jobb holnapér’ 
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terved talán megvalósulna 
oly sok a buktató akadály 
falat bontani tíz körömmel 

nem törődni hogy mennyire fáj 
 

dombok sziklák épített falak 
csendek zajok ilyen az élet 

ha kell hát átgázolnak rajtad 
az sem számít ha túl nem éled 

 
de él benned végig a remény 

én az egyetlen kemény legény 
 

ajánlás 
 

herceg egy vagyok az egyetlen 
csak akkor juthatok előre 

ha ahol élek a „veremben” 
hogy más juthasson a „felszínre” 

 
csendben beállok a sarokba 
a taposást fel nem vállalom 

hagyom hogy hagy dúljon a csata 
egyként a végén megláthatom 

 
ki az kit már le szabad győznöm 
te „söröd” nekem nagyobb öröm 

 

Tépelődés II 
 

 sorsomat ha tényleg irányíthatom 
nem értem miért van függöny az „ablakon” 

de ha mégse talán megérthetném 
a függöny eltakar még elnyel a mély 

 
 



67 

 

Remény 
 

esthajnal csillag fénye világít 
ott fenn a magas ég peremén 
a beteg test megváltást remél 

pillantást az égre vetve a reményt 
próbálja újra felszítani 

de a várva várt csoda nem jön el 
alagút végén a fényt sem látni 

csak bízz ha tudsz még te szegény 
 

csak bízz ha tudsz még te szegény 
alagút végén a fényt sem látni 

de a várva várt csoda nem jön el 
próbálja újra felszítani 

pillantást az égre vetve a reményt 
a beteg test megváltást remél 
ott fenn a magas ég peremén 
esthajnal csillag fénye világít 

 

Lassan ereszkedik 
 

lassan ereszkedik a hallgatag csend 
mint lepel terül már rám és a tájra 
mint egy kisfiú ki csokoládét csent 
fészerbe bújva, félve elmajszolta 

úgy lesem most csendben a pisla hajnalt 
hátha hoz végre valami jót nekem 

ének cseng fülemben bariton vagy alt 
a dallam fontos mondd, itt leszel velem 

 
mit tartogat még a sors nem tudhatom 
békegalamb hoz csőrében zöld ágat 
megőriz e minden szépet tudatom 

a kék madár mondd vajon meddig várat 
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Májusi gondolatok 
 

hol vannak már a régi májusok 
 kedves vidám boldog fiatalok 

szálló léggömbök harsogó hangszórók 
 magukat éltető „remek” szónokok 

 
manapság másképp van más a leosztás 
ma már csak úr van és nincsen elvtárs 

nem szállnak léggömbök komorak az arcok 
nem értik már az egyre dúló harcot 

 
május 1 a munka ünnepe lenne 

nem kell politikát vinni bele 
legalább egy nap élvezze a nép 

 májust az életet milyen csoda szép 
 

nem kell a harc és nem kell a háború 
 tavasz a május az életnek való 

hogy vigadjon kit vár a kilakoltatás 
 bank nem kegyelmez nincsen halasztás 

 
hogy vigadjon ki adósság alatt nyög 

úgy érzi  gátolja minden apró rög 
 megélhetés felemészti minden időd 

 ünnepelni bizony alig van erőd 
 

pedig a május a legszebb hónap 
tedd  félre barátom a gondjaidat 

szeress ünnepelj ahogy egykor régen 
ne hagyd hogy a bánat belőled éljen. 
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Verseny 
 

ma egy versenyt hirdettek 
nektek író emberek 

„legszörnyűbb szörny” emberek 
 mai létben kik lehetnek 

 
nos hát e föld kerekén 
milyen alkotó egyén 
ki e címért versenyez 
lehet vajon szörnyeteg 

 
valószínű rossz a hír 
mert ki jó verseket ír 

és szépeket csak neked 
az szörnyeteg nem lehet 

 
pályázzatok emberek 

vagy írjatok szép verseket 
a szép szó mindent kibír 
 nem lesz többet ilyen hír 

 
sem olló kő sem papír 

 

Prófécia 
 

ember miért hiszed te vagy legnagyobb 
 égen minden csillag csak neked ragyog 
mért hiszed hogy összetarhált vagyonod 

ha itt az óra fejed alatt elhordhatod 
 

mért hiszed ki tarhált nem ember 
 gazdagabb mint te lelkében mint tenger 

szeretet és mások felé nyit 
te ülsz a vagyonon lenézed őt is 
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 hiszed mindenkivel mindent megtehetsz 
 magas lóról nézed plebejus sereged 

nagyon gazdag vagy számodra csak telér 
az élet… annyit markolsz, mit kezed elér 

 
bőszen imádkozol ez csak a látszat 
de nem jelent mást a tízparancsolat 

mint egy jogszabály mit nevetve rúgsz félre 
urat nem féled, hagyjon ő békébe 

 
 nálad is eljön az utolsó óra 

félve szűkölsz majd mint láncra vert kutya 
könyörögsz bocsássa meg bűnödet 

úgy mész el hogy retteg elborzadt lelked 
 

 sokan kísérnek utolsó utadra 
 örülve… végre mentél a pokolba 
neved csak suttogva ejtik ezután 

hálával annak ki elvágta léted fonalát 
 

 még mindig hiszed te vagy a legnagyobb 
az égen minden csillag neked ragyog 

ébredj mielőtt végső óra ketyeg 
akkor segítsen át a túlsó partra 

a végtelen szeretet 
 

Elhatározás 
 

 sors könyvét át kellene írnom 
törölni mit látok a papíron 
jaj a radírom meg hova lett 

tollamból a tinta kicsepegett 
 

el kell mennem rögtön a boltba 
radírt, tollat venni és sorba 

végre hajtani merész tervemet 
átírni a sors könyvemet 
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van már radírom és toll is van 
akaratommal egymagamban 
változtatom meg földi létem 

 elhiszed…eddigi életem 

 
Szavak 

 
szavak a kimondott gondolatok 

embert vagy dicséred, vagy gyalázod 
szavak melyek mondatba foglalva 

felemelnek vagy döngölnek agyagba 
szó mi lágyan csendben suttogva 

szerelmet vetít szív falakra 
szavak melyek csodás orgiája 
versbe szőve vagy novellába 

templom csendjében elmormolva 
feltörő érzelmek hulláma 

 
szavak melyek túlmutatnak 
minden ésszel felfoghatón 
szavak érzelmeid döntenek 

dicsérsz vagy éppen megalázol 
dönthet élet és halál felett 

rombolhat falat fel is építhet 
szavak melyekből fegyver lehet 

bemocskolhatja a lelkedet 
szavak oly jó lenne tudni 

 jóra szépre használja mindenki 
 

szavak miért embereket ölnek, 
hittel  hit nélkül meggyötörnek 
szavak melyekre egy világ épült 
ha hagyjuk tönkre is teszik végül 

szavak rosszul használva hazugság 
de helyes sorban más az igazság 

szavak melyek üzenetben csak betűk 
felgyorsult világ rövidít mindenütt 
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szavak nem csak gondolatot közölnek 
ha kell, mindent eltörölnek 

 
 nagyon vigyázz hát szavaidra 
akár az életed is múlhat rajta 
gondold át mielőtt kimondod 

a szavak jelentését hogy 
 ne okozzanak gondot 

 

Ha elfog a vágy 
 

ha elfog a vágy repülni szeretnék, 
mint fenn a légben azok a kis fecskék 

nem  lenn tengődni sárban és piszokban 
egymást nem becsülő növekvő mocsokban 

hiszen a lét mit magadnak teremtesz 
nem stabil feni rá fogát sok szörnyeteg 

ki eddigit feladva életedre vágyik 
tenni nem akar, csak fenyeget és lázít 

nem fogad el törvényt nem fogad el semmit 
csak a te életed, amit el kell venni 

viharfelhők jönnek, viharfelhők mennek 
a mocsok növekszik, a sár meg nem enged 
nagyon más a világ, rossz irányba halad, 

lassan már féltened kell a holnapodat 
szeretnék repülni, átölelne a lég 

fenn a felhők felett mindig kék az ég 
 
 

Itt ülök most 
 

itt ülök most magányomban 
kicsi szívem fázik, reszket 

nem tudom mit hoz a holnap 
elmúlok vagy még élhetek 
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már annyiszor elgondoltam 
mi lesz ha utam nem visz tovább 

vajon akkor lesz-e olyan 
kit hiányom kicsit megráz 

 
eltűnődöm olykor csendben 

mi az mi másokat érint 
szeretetben kell majd élnem 
még vagy ötven-hatvan évig 

 
ez bizony csak  humor helye 
hisz a gyertya meddig éghet 
nincs hatásom nekem erre 
ha lejárt időm útra kelek 

 
elvem az hogy ahol most élsz 

úgy élj ne vegyenek észre 
de amikor onnan elmész 

hiányodat megérezze 
 

lesz-e olyan ki könnyet ejt 
rám szán néhány szál virágot 

aztán’ feledésbe merül 
mindaz amit most csinálok 

 
itt ülök most magányomban 

kicsi szívem már nem reszket 
nem tudom mit hoz a holnap 
elmúlok vagy még élhetek 

 

Vinnem kell még 
 

vinnem kell még a nehéz élet terhet 
úgy érzem hogy kezem lábam reszket  
tovább kell mennem… a horizontom 

messzebb van mint ahogy én gondolom 
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Élni kell 
 

élni kell bár az élet sokszor bántóan nehéz 
szeretni kell akkor is ha épp nincs ölelő kéz 

álmodni kell mert álom nélkül nincs felébredés 
ébredni kell a nélkül kivitelezni nehéz 

mindazt mit sorsod utadon rád szabott méretett, 
elbuksz nem tanúsít veled szemben kíméletet 

ha szíved szeretettel telve lesz ki vár reád 
segít lelked őrizze édeni harmóniát 

barátod is lesz, ha megkérdi, hogy vagy… ott 
nem rohan tovább, hanem megvárja válaszod 

 ha időd letelik lesz, talán ki megsirat 
barát családtag kedves vagy csak egy szó miatt 

 ismeretlen ki tőled jót kapott nem szidalmat 
 utad bejárva életed szeretve élted át 

 ünnepelve ölel majd át a fény a túlvilág 
 

Miért menekülsz 
 

lábad nehezen visz menekülnöd kell 
 érzed sors kérdéseidre nem felel 

egyedül vagy s ez túl nehéz neked 
minden mi bánt az agyadban reked 

 
hova menekülnél és vajon minek 

vagy talán elfogyott maradék hited 
rendezetlenül hagynád itt a gondot 

élet… old meg… ha találsz ily bolondot 
 

hinni bízni magadban csak ez a jó 
különben elragad a sötét folyó 

 mély zavaros nem jutsz a túlsó partra 
 kalimpálhatsz lehúz  mocsaras aljba 
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az emberekben csupán bízni lehet 
hinni magadban másképp ez nem mehet 

 indulni akarsz ne tétovázz eredj 
vagy csak gondold végig és meg ne tedd 

 
menekülni nem kell hisz nincsen hova 

mindenütt van gond… élet nem mostoha 
 kiállsz magadért a megoldást keresed 

melléd áll és mindent megad neked 
 

dönts úgy hogy itt maradsz és ne menekülj 
emeld fel fejed s helyére kerül 

minden… harc mit folytatsz, magadért teszed 
de ha nem teszed meg minden elveszett 

 
 

Hatalom mákonya 
 

„Az agg sámán a tűzbe nézett, 
jövőbe szárnyalt a képzelet. 

Kavart egyet az idő hamuján, 
és arcán megült a rémület. 
Halált látott, és szenvedést, 

Szörnyű kínt és fájó sorsokat, 
míg bősz látomásaiban 

az idő egyre csak haladt.” 
Takács László: Látomás 

tudjuk a sámánok kora lejárt 
mit mondtak mint mag fagyott talajra 

de hordalékát keveri tovább 
az idő nyikorgó vízimalomja 

 
nem tanult semmit az ember ezalatt 

az évszázadok oly gyorsan teltek 
hol vallások láttak napvilágot 
isten nevében irtottak öltek 
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hatalom mákonya megrészegít 
nem változott semmi sámánok óta 

történelmet hazudnak könyvekben írt 
szövegek közben falsul szól az ima 

 
az ember sorsa előre megírt 
teremtés isten képére alkotta 

bár egója istent is letaszít 
trónjára magát ültetni akarja 

 
sámán intelem ma már a múlté 

betakar mindent az idő homokja 
mi lesz ha mégis a próféciáké 

lesz majd a létünk legvégső szava 
 

térden csúszva átkozza a sorsát 
öklét rázva a magas egekre 

majd könyörögve kéri az áldást 
hogy átkos életét megmenthesse 

 
hinné már a sámán látomásait 
késő a bánat az idő elveszett 

életszilánkok tűnnek el a porba 
megérti már hogy isten nincs veled 

 
még abban bízik hogy megmenti majd 

hisz mégiscsak az ő teremtménye 
nem érti nem látja a gondot és bajt 

hatalmas egója hozta fejére 
 

tudjuk a sámánok kora lejárt 
mit mondtak mint mag fagyott talajra 

de onnan élet már nincsen tovább 
ember emlék lesz földi múzeumba’ 
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ajánlás 
 

isten ha teremtményed fontos neked 
lépj közbe tereld a helyes irányba 
vagy a teremtés magja is elveszett 

ha nem kell vastagon húzz földet rája 
 

magból talán majd új élet fakad 
egy más egy kedvesebb építő élet 
mely nem rombol de épít álmokat 

a szabad akarat jót és szépet 
 

ad az akkori kornak majd újra 
rosszat betakar a feledés homokja 

 
 

Merengés 
 

nézem ahogy lassan leszáll az alkony 
hold sugara a felhőkön átdereng 
madarak csivitelést még hallom 

eltűnnek majd lassan a végtelenben 
 

csend borul a tájra szürkület csendje 
minden mi él most csendesen elpihen 

csak én fekszem az ágyamon merengve 
gondolat sor hullámzik a fejemben 

 
sors miért ilyen hogy szépet jót ígér 

de amit ad sokszor nem élni való 
ezernyi buktató és sok-sok telér 

de a kincs számodra nem bányászható 
 

 vajon lesz-e majd kinek szeretete 
túlnő az anyagi világ akaratán 

csak téged imád „kezéből etetve” 
csodás zene szól ott a szívek húrján 
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csúcs de egyedül feljutni nem lehet 
meghajolva élteti lábad nyomát 
 az egyetlen érzelem a szeretet 

mi porrá zúzza a vészterhes magányt 
 

csend borult a tájra sötétség csendje 
 holnap remélem majd egy új nap virrad 

teljesül a vágyam mely a szívemre 
az egyetlen szépség szeretet tapasz 

 
 

Rémálmok után 
 

gyűrött a lepedőm nehéz az álom 
amit nem tettem meg ilyenkor bánom 

keresem kutatom hogy hol a hiba 
inkább mennék én helyette vurstliba 

 
kocsim ellopták hiába keresem 

gyalogolnom kell városon és hegyen 
izzadtan mászom fel a partoldalra 

 ébredek takaróm görcsösen markolva 
 

rémálmok néha meg-meggyötörnek 
hasamon hátamon „gorgók” nevetnek 

szívják a véremet vad hahotával 
mintha álom-manó törne rám haraggal 

 
de ha felébredek és a nap ragyog 
feledem az álmot újra én vagyok 

tükörbe nézve azt mondom magamnak 
 kezdjünk neki most az új csodás napnak 
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Búcsú egy érzéstől 
 

most nagyon szomorúnak kéne lennem 
mert megértem azt hogy nem engem szeret 

annyi út vezet át a végtelenben 
mért rám pazarolná az érzéseket 

 
mindennek e földön meg van a párja 

ha akarja bizony meg is találja 
nem illik össze szépség és szörnyeteg 

világ már ilyen hófödte görgeteg 
 

de nem kell a bánat mert a tudatom 
súgja nekem hogy szeretni akarom 
akkor is ha mind ez csak bennem él 

 
mindig mindenkor jobban mindenkinél 
éjjel és nappal de már csak magamban 
róla álmodom neki búcsút mondtam 

 
 

Nem ítélek 
 

nem ítélek tudás nélkül embereket 
nem hagyok hátra fájó könnyeket 

 az élet sokszor bizony megtaposott 
mégis mosollyal várom a holnapot 

 
nem érdekelt soha semmi mi másé 
nem versenyeztem kétes trófeáért 

ha nem bántottak nem növeltem tüskét 
nem vertem agyon rám szálló méhecskét 

 
ha kedves próbálsz lenni ez a trendi 
 ilyen emberbe jó nagyot kell rúgni 
„jobb” bántani mint szeretetet adni 
korcsosul a világ most itt kell élni 
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isten kertjében oly sok virág elfér 
 nincs ki gondozza ezért nevel tüskét 
 rózsa a szegfűt valóban nem bántja 

 a gyarló ember két kézzel „gyomlálja” 
 

a vagyon a pénz ma az élet dísze 
anélkül lenéznek söpörnek szemétre 

koldusbotot foghatsz mégy könyörögni 
pár fillérért már kezet is csókolni 

 
nem érdekel már e szánalmas trendi 
majd megpróbálok szeretetet adni 
ki érdemtelen csak sajnálni tudom 

szegfűt a rózsát én le nem „szakítom” 
 

Elengedve 
 

te vagy és voltál nekem a mindenem 
érzem nem vagy más csupán egy idegen 

ki átnézett átlépett simán rajtam 
szívemben szólt még a szerelmes dallam 

 
de te nem hallottad meg ezt a zenét 

pedig május volt és minden csodaszép 
csodás virágok nyíltak csak neked 

szívem megszakadt de elengedtelek 
 

ami véget ér utat nyit egy újnak 
a szép emlékek mindig visszajárnak 

szépre a jóra emlékezel vissza 
 

véget ért szerelem lelket feldúlja 
utcán meglátod megdobban a szíved 
megrohannak régi kedves emlékek 
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Egy álom margójára 
 

törött gerinccel tűnik el egy álom 
keresem kutatom már nem találom 
pedig milyen szép is lehetett volna 

 élet mosolya…vagy ez a játéka 
 

legördült a függöny állsz egymagadban 
nyári estén vagy hajnali harmatban 
nem érzed már lassan az ürességet 

ideje újra más utat keresned 
botorkálva csendben haladsz előre 
életed most nem az öröm szigete 
de a fény ott van a látóhatáron 

 
derengő hajnalként süt át faladon 

mely úgy érezted hogy most bezárt magába 
inog a fal és ledől nemsokára 

 

Tablettás bor margójára 
 

Vár engem egy csoda „jólét” 
ha iszom a sok-sok jó lét 
mit a kocsma-hivatalban 
elém tolnak poharakban 

ez okoz élet örömöt 
tudom ez az ital kérem 

sose látott még gyümölcsöt 
 

Hitehagyottaknak 
 

a sors letaszított 
zuhansz szakadékba 
gondolják köztudott 

kell kötél és létra 
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milyen mély a gödör 
tudod-e előre 

azt hogy mikor söpör 
 élet a mélyére 

 
mindig mindenhova 

kötelet és létrát 
viszel hittel hordva 
a remény sugarát 

 
ha zuhansz a mélybe 

kell-e vajon létra 
hit  nélkül megtörve 

feljöhetsz-e újra 
 

 nem kell létra kötél 
 lent ez semmit sem ér 

széttört akaratod 
 reményed elhagyott 

 
 hited legyen veled 
abból fonj kötelet 

hogyha jól csinálod 
eget is meglátod 

 
mászd meg az ormot 

 tele új reménnyel 
hagyd másra a gödröt  

élet szenvedéllyel 
 

A híd messze van 
 

tudod sokszor a híd oly messze van 
hogy átmenj oda ahol boldogan 

élhetsz gondok baj fájdalom nélkül 
ha akarod sem sikerül végül 
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megtört meggyötört éjszakák során 
 csak vonszolod magad a fény után 
menekülsz hát egyre nehezebben 

 a vágy még ott csillog a szemedben 
 

tudod ha feladod minden veszett 
 majd sír valaki érted könnyeket 
 nem találod utad végtelenben 

 vonszolod magad csomag kezedben 
 

a válladat gond-teher is nyomja 
 híd sziluettjét most  köd takarja 

 zavaros időn itt lehet átkelni 
hogy merre menj nem mutatja senki 

 
 az iránytűd mintha nem működne 

minden hullik lassan a gödörbe 
híd felette még mindig ködben áll 

ha átkelsz rajta egy szebb holnap vár 
 

 hidd el ha mondom szedd össze magad 
csak néhány lépés mit a köd takar 

mert az élet vár odaát reád 
ne véts irányt…  part omlik gödör leránt 

 

Veterán találkozó Újszentiván 
 

sok őszülő ember ifjonti hévvel 
találkozott ma fontos helyszínével 

életének… hol egykor élt  dolgozott 
katonaként szolgált  hazát  holnapot 

 
hol radar sugárzott láthatatlan jelet 
hol naponta védték honi légteret 

 már egy emlék mit idő megszépített 
„radaros vagy” a lét bárhova repített 
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 emléktábla csak az épület falon 
 emléket idézni évente összehoz 

bár már itt tudod semmi sem a régi 
 a képzelet újra felidézi 

 
koszorúzás és emlékek sora 
felidézi sok itt volt katona 

tiszt tiszthelyettes és sorállomány 
egy asztalnál emlékszik jobb volt talán 

 
 felhangzik egy név hogy „Árpád apánk” 

róla szól a legtöbb anekdotánk 
szolgálatvezető volt… ember is  

 róla kedves emlék idéződik 
 

sok régi emlék rossz is megszépül 
így búcsúzunk egymástól legvégül 

jövőre is itt veled bajtársam 
óvjon az isten ebben a világban 

 

Megcsodáltam már 
 

megcsodáltam már minden virágot 
melyet az élet kertembe sodort 
ahol eddig minden áldott reggel 
 kis pacsirta gyönyörűen dalolt 

 
az áldott létben oly szép mesésen 

éltem át rosszat és jót egyaránt 
mindig vigyáztam az életemben 

ha megbillensz a mély magával ránt 
 

szerettem öleltem sírtam temettem 
voltam ott fenn és voltam legalul 

mit tettem azt nem kellett szégyellnem 
sikerült jól vagy végződött balul 
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 véget érnek az ifjonti álmok 
hajam deres de szívem fiatal 

 nem lehetek már sohasem látnok 
de ha élek ez cseppet sem zavar 

 
nem kergetek tarka délibábot 

de megcsodálom ha elém kerül 
 imádom a kellemes illatot 

s  kis pacsirtám ahogyan dalol 
 

Nem szerettem soha 
 

nem szerettem soha a pénz hatalmát 
igaz a pénz sem szeretett engemet 

nem tiszteltem soha mammont így hát 
annyim volt mi a megélhetéshez kellett 

 
nem utaztam luxus hajón soha 

autóm is mindig csak egyke volt 
 mindig akadt nekem annyi munka 
hogy nem kellett a nadrágomra folt 

 
nyugodtan hajtottam párnámra fejem 

nem cikázott agyamban bűnös gondolat 
nem csörtettem könyökölve az élen 
 a jókedvem mindenkor megmaradt 

 
ma már csak a nyugdíjamból élve 

 kertben a sok fa mindig munkát ad 
alzheimer bácsi nem költözhet majd be 

nem birtokolhatja  kicsi agyamat 
 

nekem ma is az egészség a fontos 
nem dohányzom és nem is iszom 
segítek ha kell s tudok másokon 

barátok nélkül egy percig sem bírom 
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annyi pénzt remélem összegyűjtök 
ha elmentem majd eltemessenek 
bár az lenne az igazi nagy álmom 

 repülőről szélnek eresszenek 
 

minden napom mosolygósan telik 
nem érint meg az élet fintora 

ha dühös lennék szeretet megbékít 
így nem haragszom senkire soha 

 
de van akivel mégse állok szóba 

rá sem haragszom hidd el semmiért 
 az ő világa nem az én világom 

ha hagyom hazugság hozzám is elér 
 

így élem én minden nap világom 
szegényen de lélekben gazdagon 

lennék én szerény is mindig mondom 
ha lenne mire drága Barátom 

 

Hova tűnt 
 

hova tűnt a  gyönyörű szép május 
hova a gyönyörű kikelet 

miért borult mondd őszbe máris 
mindaz mi még élni szeret 

 
mért tapossa el a forró vágyat 

a közelgő tél hideg szele 
olyan hideg máris az ágyad 
 hajad is megfesti a tél dere 

 
már a tempó is egyre lassul 
néha aggaszt a száguldó idő 

letűnt májusok képeire gyorsul 
szívverésed ha emléke jő elő 
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távolban szól egy lélekharang 
valakit temetnek biztosan, 

s te csendben várod sorodat 
hogy átlépd azt a bizonyos „falat” 

 
egyszer mindenki eljut oda 

mikor azt jó hogy nem tudod 
ebben rejlik a sors igazsága 

nem ússza meg a jó sem az álnok 
 

 addig még szóljon az élet-ének 
lehet hogy szürkén homályosan 
szépítsék életed csodás emlékek 

hidd a pont az út végén még messze van 
 

A Messiás fohásza 
 

örülök hogy elhagytam a földet 
 szerettem volna ember barátja lenni 

de túl sok volt itt már az a senki 
ki jogot formált a hatalomra 
tanításomat a földbe taposta 

 kiömlött vér szag engem is tántorít 
 

s azóta sem változott a helyzet 
gyilkoltak öltek századokon át 

eretnek volt mind ki mondott ellent 
tűzzel vassal térített sok csuhás barát 

kezében kereszttel Isten nevében 
osztotta ki a máglya halált 

 
tényleg ezt akartad kérdezem Isten 
hogy teremtményed így végezze be 

mert gondolkodni mer láng nyelve libben 
s mindent ráfognak majd Luciferre 
pedig a gonoszság embertől fakad 
 nem kivétel ki „őrzi” a nyájadat 



88 

 

 
tégy rendet hisz elfajzott a világ 

nevedben nevemben követnek hibát 
mit úgy állít ki erre jogot formál 

mint isteni törvényt  a mondott szónál 
szemét égre veti de lelke sötét 

csupa borzalom lett itt a földi lét 
 

segíts hogy az ember visszatérjen 
törvényt tartva szeretetben éljen 
ne neveljen Káint ki haraggal öl 

mammont imádva mindent eltöröl 
mi nem szolgálja önös érdekét 

mentsd meg Atyám az embert Isten gyermekét 
 

Utolsó kívánság 
 

ha meghalok nem nyughatok a földben 
nem bírnám el ha beton sír befed 
szeretnék repülni szállni a széllel 

megnézni hamuként sok szép helyet 
 

még utoljára melegre vágyom 
hamvasszák használhatatlan testemet 

 lelkem addigra a másik világon 
fogadja a fényt a szeretetet 

 
nem kell sírhely mi arra kötelezne 
hogy sírva járj hozzám a temetőbe 

csak az emlék mit szívedben hordasz 
néha felidézve milyen volt „tegnap” 

 
szórják szét hamvaim hagy vigye a szél 
vagy a kertemben hintsék a fáim alatt 
ne legyen sírás ne legyen gyászbeszéd 

 olvassák fel verses nekrológomat 
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inkább örüljön és ne sírjon senki 
 letettem a világ nehéz gondjait 

 nem történt más csak egy lélek lerázta 
elfáradt tönkrement húsát csontjait 

 
nem kell a pap nem kell a kántálás 
nem kell akkor már a hazug beszéd 

mennyről  pokolról és a megváltásról 
  távozó lélek már elérte a fényt 

 
nem készülök még elmenni barátom 

 végső kívánságom ez lesz így legyen 
 korainak tartod azt is belátom 

 leírom mielőtt végleg elfelejtem 
 
 

Az élet játéka 
 

sután bután játszik velem az élet 
eldob felemel lenyom de a mélyet 

tartaná ha tudná mindig talpra állok 
tudom nekem is nyílnak még virágok 
nem számolok napot élvezem a percet 
 ha a a szorítás egy kicsit sem enged 
szólok: életem mit akarsz te tőlem 

élvezni akarom még az alkonyt 
tartson ameddig erővel bírom 

hiszen a napom már lemenőben 
 

Kérlek...szépen 
 

Gitárom húrjait halkan pengetem, 
az eső veri monoton ablakom, 

nem áll össze a dal, bárhogy akarom, 
egyik hang sem az, ahogy én szeretem. 
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Engedd, hogy szeresselek csak messziről, 
ne fonj kötelet nyakamra semmiből, 

tedd mindig úgy és azt, mit szíved akar, 
legyen bár tél, vagy nyár, hó, vagy zivatar. 

 
Dallamot alkotok, fényt adsz énnekem, 

oly jó, hogy vagy nekem, hozzád száll dalom, 
álmodozom, eső veri ablakom. 

 
Te vagy a múzsám, vágy űzi életem, 

dalt alkotni talán képtelen leszek. 
Engedd hát kérlek, hogy szerethesselek. 

 
Talán versem túljut a messzeségen. 
Megérted akkor, mit érzek irántad, 

édes kincsem, én szívemből imádlak. 
 

Az őszi köd lassan 
 

Őszi köd lassan átsuhan a tájon, 
sárgult levél hull libegve  talajra, 

hiába várod, tarka délibábon 
a nyár messze jár, a tél jön osonva. 

 

Tempóját veszti a megszokott ütem, 
színezi a lombot az ősz ecsetje, 

már csípősen üzen a szél hajnalban,  
az avar lassan a Föld ráncait befedte. 

 

Elmúlás réme kopogtat az ajtón, 
nem várod, bár tudod, hogy újra eljön. 

De ott állsz sziklaszilárdan a lejtőn 

nem mozdulsz mert hiszed tovább lohol. 
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Tétova óda, de ezt minden évben 
zsoltárként zengi a természet szava. 
Elmúlás, újjászületéssel méhében, 

 újra megtörténő vajúdásra vár. 
 

De előttünk még csodás tarkaságban 
az ősz színei, a tél keménysége áll. 

Létért folytatott körforgásban, harcban 
már csak a tavasz a reménysugár. 

 

Ha magadba zárkózva 
 

ha magadba zárkózva élsz 
csak a sötét csend vesz körül 

az emlék miben hiszel remélsz 
sötét függöny mi ablakra feszül 

 
taglóz a ma a holnap rettent 
 menekülnél vissza a múltba 

maga alá gyűr a sötét 
szorosan fog minden ujja 

 
tárd ki az ajtót dobd el a kulcsot 

bár veszteség ért világ megy tovább 
engedd a fény újra simítson 

rád sok apró pici csodát 
 

ha magadba zárkózva élsz 
és emlék bástyák tömör fala 
vesz körül vajon mit remélsz 
megfojt a csend sötét marka 
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Oly sokszor mondanám 
 

Anyám! Oly sokszor mondanám e szót, 
de nincs már kinek, s nem hallható 

odaát ahol vagy! Talán eljutott 
hozzád. Az emléked nem mulandó. 

 

Néha érzem még, talán fogod kezem, 
mosolyod belül bánaton átvezet, 
hálám az életért síromig kitart, 

szeretettel gondol most reád fiad. 
 

Nem értettem sokszor intelmedet, 
sűrűn feszegettem a kereteket, 

lázadó fiatal mindig "harcra kész" 
hiába vezetné őt a gyengéd kéz. 

 

Értem már mama, de mit érek vele? 
Elszállt felettem az időm nagy része, 
bölcsebb lettem, de a hiányod nagy, 

szeretettel gondozhatom sírodat. 
 

Nem lennék lázadó, csak figyelő gyermek, 

ki a szépet és jót valósítja meg, 
csüngnék szavaidon, Édesanyám, 

késő a szeretet, s a sok virág. 
 

Szürke felhők 
 

szürke felhők az életem felett 
 temető csendje sem ad feleletet 

hol szeretteim sírja nincs öröm soha 
megbékélést nyerek vagy bánat maga 

ül rajtam tort ezen az őszi napon 
béke lesz-e bennem vagy fájdalom 
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szüleim sírja itt van régóta már 
ilyenkor nem dalol a fákon madár 
csak a szél fütyül kerget felleget 
nyugalomra intve fájó lelkemet 
s a gyertya lángja róluk regél, 

ez fájóbb és szebb minden mesénél 
 

drága szüleim: megöregedtem 
egyszer a végzet is int majd nekem 
mennem kell akkor hisz időm lejár 

Kharón csónakja vár lenn a "folyónál" 
találkozunk ha csónakom partot ért 

ott hol titeket már átölelt a fény 
pár szál virág s a gyertya lángja ég 

a sírok között... csak az emlék remél 
 
 

Újszülött köszöntő 
Baranyai Zalánkának 

szeretettel 
(szül: 2018.02.27.-én 08.40.órakor) 

 
Megszületett egy újabb kis élet, 
e kék bolygó lesz most  otthona, 
kicsi Zalán vígan köszönt téged, 

kis családod apraja nagyja. 
 

Mi lesz majd, ha egyszer ő is felnő, 
orvos, vagy talán egy katona? 

Vagy mester ember, politikus, edző, 
 most még gyerek, kit óv anya, apa. 

 
Megszülettél, köszöntünk mi téged, 

tárt karokkal vár ez a világ. 
A családod, no meg nagyszüleid, 
szeretettel vigyáznak majd rád. 
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Evés, alvás most a legfőbb gondod, 
de az idő oly gyorsan halad 

óvják, védjék, égiek a sorsod 
szeretettel mutassák utad. 

 
 

Nincset álmodnak a percek 
 

lassan elemészt a vágy-kór 
elfeledni minden gondot 

hogy a sors így kiforgatott 
mindenből mi szép volt egykor 

baljós eget fölém rajzolt 
vágyódom egyszer volt után 

így túl az élet idusán 
 

zárva minden ajtó ablak 
csend honol most minden zugban 

idő száguld egyre rohan 
tajtékot vet a pillanat 

sötétre festve vágyakat 
hol néha él még a remény 

mi vágy-álmokkal visszatér 
 

...talán úgy mint a mesében 
 egyszer minden jóra fordul 
 a hős ott soha nem koldul 
szerelmet vágyat merészen 
álom-szárnyon útra készen 
élve minden szép emléket... 
"nincset" álmodnak a percek 
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Köszönetnyilvánítás: 
 

 

A kötetet szeretettel ajánlom:  
 

Berkes László Barátomnak, 
 aki a kötet grafikai munkáit készítette; 

 

Feleségemnek, Veronikának. aki támogat  
abban, hogy szabadidőmben az írással 

foglalkozzam és nélküle ez a kötet  
nem jöhetett volna létre. 
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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 
2022. Utam 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 
2022. Életem balladája I-II. kötet 

 
Eddig megjelent írásaim – versek és novellák – antológiákban: 
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2016. Poet Antológia – három vers 
2016. Őszi Pályázat – Irodalmi Rádió – egy vers 
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.  
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Eddig elért eredményeim: 
 
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 
2022. Krúdy Gyula Irodalmi Kör munkásságom elismeréseként Krúdy 
Öröksége-díjjal jutalmazott 
2022. Pro Cultura Alapítvány és Országos Mécs László 2022 év 
nyugdíjas költője pályázaton I. 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. 
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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 
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 2022 augusztusától 
napjainkig terjedően tárja eléd új és korábban írt verseimet. Remélem 
elnyeri majd a tetszésedet. 
Köszönöm szépen, hogy olvastad/olvasod.  
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