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Pirkadat
 

Éjsötétből álmosan,

nyújtózik a reggel,

mesebeli pirkadat,

vörös- narancsszínnel.

 
Megfestheti álmait,

szivárvány ecsettel,

bontogatja szárnyait,

végtelen örömmel.

 
Varázslatos hajnalon,

titokzatos remény,

gyöngyharmatos fűszálon,

megcsillan a napfény.

 



Reggelente
 

Reggelente félálomban,

boldogságom tengerén,

ringatózom kis hajómban,

szeretetem lágy ölén.

 
Érzékeim kitágulnak,

madarakat hallgatok,

csivitelés ritmusára,

rezdülnek az ablakok.

 
Szemeimben napfelkelte,

narancsszínnel andalít,

bíborbársony fényeivel,

varázslata elkábít.

 
Virágillat lengedezik,

csodálatos pirkadat,

élményétől elszakadni,

roppant nehéz pillanat.

 



Naplemente
 

Titokzatos naplemente,

bíborbársony horizont,

varázslattól elbűvölten,

gyönyörködve ámulok.

 
Mosolyogva kacsint le rám,

lebukó Nap sugara,

legutolsó pillantása,

meleg fényt vet arcomra.

 
Ereimben pezseg a vér,

elragad a képzelet,

simogat a végtelenség,

s átölel a szeretet!

 



Délibáb
 

Rettenetes tűzlevegő

vibrálódó forróság,

úttestünkön előtűnő,

csodálatos délibáb.

 
Varázslatos világában,

tükröződő valóság,

képét látja önmagában,

egy valódi csalódás.

 
Megfoghatnád, de elillan,

kecsegtető álomkép,

csábítóan rád kacsintgat,

s vigyorogva tovább lép.

 



Varázslatos éj
 

Csillagfényes éjszaka,

mélykék bársony függöny,

legördülő fátyola,

reszket a víztükrön.

 
Felkelő Hold arcmása,

mosolyogva rezeg,

ezüstfényes udvara,

körülötte lebeg.

 
Csillagfüzér övezi,

káprázatos lánca,

boldogsággal öleli,

tündérvilág tánca.

 



Felhőapa
 

Beborult a nyári égbolt…

Felhőapa karjai

átölelték a mennyboltot,

s lelógtak a lábai.

 
Szürke színnel eltakarta

fényes Napunk sugarát,

szeretettel körülfonta

legkedvesebb városát.

 
Önfeledten ölelkezett,

dorombolva mennydörgött,

villámokba feledkezett,

semmivel sem törődött.

 
Bőségesen megöntözött,

záporeső csapkodott,

megtisztított a vízözön,

minden földi halandót.

 
Mosolyogva simogatta,

határtalan örömmel,

gyermekeit cirógatta,



vad, elemi erővel.

 



Napsugár
 

A napsugár ölelésre,

nyújtogatta karjait,

határtalan nagy szívébe,

befogadott mindenkit.

 
Mosolyogva megmártózott,

egy szelíd tó vizében,

szivárványszín játszadozott,

tükröződő szemében.

 
Szerelemmel átölelte,

a Föld összes gyermekét,

boldogsága sugárfénnyel,

s melegséggel áradt szét.

 
Ringatózott örömében,

életadó bölcsőben,

jó apaként kacsintott le,

Szeretetét öntötte.

 



Vihar
 

Haragosan morog az ég,

dörög, csattog, villámlik,

félelmetes vad jelenség,

záporeső özönlik.

 
Lemossa a bűneinket,

elsodorja a múltat,

rettenetes vad erővel,

mutat nekünk más utat.

 
Megtisztulva, új emberként,

nézhetünk a jövőbe,

vállalva a jelenünket,

haladunk csak előre.

 



Szivárvány 2.
 

Gyémántfényű tarka hídon,

megcsillanó szép remény,

álmaimban sétálgatok,

a szivárvány peremén…

 
Napsütéses eső után,

átível az égbolton,

színes szalag a szivárvány,

ajándékba csomagol.

 
Gyönyörködünk csodálattal,

bár megfogni nem tudjuk,

szépségének ámulattal,

és hálával adózunk.

 
Varázslatos szín kavalkád,

átsétálok alatta,

a mesebeli fénynyaláb,


