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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!



Fiatal szerelem
Szőke kislány ül a parton,

barna kisfiú lesi,

a kisasszony észreveszi,

s mosollyal kecsegteti.

 

A legényke mozdulni sem mer

csak árgus szemekkel figyeli,

pedig a lányka a kezével

integet neki.

 



A kissrác bátortalanul lépked felé,

fejét lesüti,

a hajadon ezt észreveszi,

s halkan neveti.

 

Végre a fiú és a leány

egymás mellett ülnek,

egymásnak mesélnek,

és együtt jót nevetnek.

 

Lassan leszáll az éj,

a nap fénye is a dombok mögött jár,

s mikor eltűnnek utolsó sugarai,

a két ifjú ajka egymásra talál.



A négy évszak
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Tavasz, tavasz, te csodás,

megint itt vagy köztünk?

Újra zöldbe bújt a táj,

s mi jókat örvendeztünk.

 

A madarak énekelnek,

mindenki vidám,

új szerelmek kezdődhetnek

itt, és túl az Óperencián.

 

Újra megindul az élet,

mindenkiben feltámad a lélek,

nézzük meg a Titanic-on a léket,

vagy repüljünk a magasba,

és hódítsuk meg a világmindenséget!
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Forró nyári esték,

mindenütt szerelmespárok,

róluk verset írhatnék,

de inkább én is egy lányra várok.

 

Vízcsobbanás hallatszik

a folyó felől,

sok fiatal ugrál bele

a fülledt meleg elől.

 

Érett gyümölcsök lengedeznek

a fák ágain,

mézédes levük lecsepeg

a mohó gyerekek állain.
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Lehull a fáról a levél,



az ősz elérkezett,

nincs már nyár, hogy boldog legyél,

lassan elmosódik az emlékezet.

 

Ősszel a természet

felkészül a télre,

lehunyt szemekkel gondol

a végtelen sötétre.

 

A fák eldobják ruhájukat,

meztelenül merednek a tájra,

széttárt karokkal várnak,

a fagyos éjszakákra.
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Eljött a tél,

alszik a természet,

fehér takaró alá rejtőzött

az egész növényzet.



 

Medve a barlangjában

alussza az igazak álmát,

várja a tavaszt,

hogy akkor majd megmozgassa

összefagyott mancsát.

 

Hosszú jégcsapok lógnak

az ereszek alján,


