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Minden jog fenntartva!

 

A szerző előszava
A  verseimet  eredetileg  nem  azért  írtam,  hogy  könyv

szülessen  belőlük,  egyszerűen  gondolat  szülte  őket  és
kibuggyantak  tollamból.  Egy  pillanatot,  egy  lelki  állapotot
adtak az örökkévalóságnak.

Füzetben  érlelődtek  én  pedig  az  életben,  mígnem
eljutottam  arra  a  következtetésre;  ha  bárkiben  kellemes
érzést vált ki akár egyetlen versem, akkor már megéri a világ
elé tárni műveimet.

Verseimet három kötetes trilógiába rendeztem „Tükrök”
-főcímmel és az alábbi alcímekkel: 1. Tűzvirág, 2. Holdúrnő, 3.
Mindjárt felnövök!

Köszönöm, hogy megtisztelt érdeklődésével!

Kellemes olvasást kívánok!



Most
Írok.

Próbálok rímesen.

Sírok.

Próbálok csendesen.



Az éjjel szép álmot láttam
Az éjjel szép álmot láttam,

hadd mondjam el neked,

a földi paradicsomban jártam,

nem mással, csak veled.

 

Puha volt a pázsit

amelyen jártunk,

édes volt a szerelem,

melyre régóta vártunk.

 

A távolba mutattál,

hol virágoskert látszott,

mely a sok virágtól

ezer színben játszott.

 

Egy vörös rózsát szedtem,

és neked adtam,

érte édes ajándékot:



egy csókot kaptam!

 

Úgy éreztem akkor,

hogy nagyon boldog vagyok,

úgy éreztem, hogy az égen

a nap is csak nekünk ragyog.

 

Sétáltunk a parton, és

hallgattuk a tenger szavát,

együtt néztük, hogy a nap

szétszórja vérvörös haját.

 

És a tincsek lassan

eltűntek az éjszakába,

halovány holdfény ült

az egész tájra.

 

Lefeküdtünk a fűre,

a csillagokat néztük,

és a szerelem angyalát



mindketten látni véltük.

 

Megfogtuk egymás kezét,

egymás szemébe néztünk,

az volt az érzésem, hogy

csak egymásé létünk.

 

Megcsókoltam ajkadat,

és szerelmet vallottam,

de válaszod sajnos

már nem hallottam.

 

Felébredtem ekkor,

s nem tudok, csak remélni,

mert a valóságban nincs merszem

a kezed megkérni …



Képzeld el
Képzeld el, hogy boldogan élünk

egy lakatlan szigeten,

úszunk a tengerben, végigszaladunk

egy virágos ligeten.

 

Képzeld el, hogy a naplemente fényei olyanok,

mint amikor fáklyák égnek,

ahogy egymás mellett feszünk a parton,

a tenger hullámai a lábainkhoz érnek.

 

Képzeld el, hogy a parton sétálunk,

és a meleg levegő átjárja rajtunk az inget,

képzeld, hogy hintaágyból figyeljük

a szerelmünk gyümölcsét: a gyermekeinket.



Én lennék
Ha enyém lehetnél,

mint nyáré a meleg,

ha szerelemtől égve

mondogathatnám neved

akkor

én lennék a legboldogabb

a Föld kerekén!

 

Ha megérinthetnélek

mint szellő a falevelet,

ha mindig láthatnám

fénylő szép szemedet

akkor

én lennék a legboldogabb

a Föld kerekén!

 

Ha megcsókolhatnálak,

és átölelhetném testedet,



s ölelésemmel

felmelegíthetném lelkedet,

akkor

én lennék a legboldogabb

a Föld kerekén!

 

Ha veled élhetném le

az egész életemet,

Ha örökké foghatnám

mind a két kezedet,

akkor

én lennék a legboldogabb

a Föld kerekén!



Szabadság!
… Hány és hány eszme,

mennyi ideológia készült

a világot megváltani…

 

Mennyi szent akarat

tört meg e cél alatt,

mennyi határozott elme


