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2013 januárjában
Mint, kit számomra teremtettek

 

Ezer éve erre vártam,
hogy szerepem veled játsszam,
hogy veled élhessem életem,
s életem nélküled ne létezzen.

 

Mint egy hiányzó kirakós darab,
úgy illesz be kis családomba,
s lelkemnek legszebb részébe,
mint, kit számomra teremtettek.

 

Álmodni, álmodni, csakis véled,
karjaidban örökké élek.

Olyan édes így létezni,
nem kell semmitől sem félni.

 

Csak hallgatom hangod,

ahogy énekelsz,
s édes álmom
hozod el.

 

Solt, 2013. január 27.

Tiéd
 

a lelkem, a szívem,
az álmom, az éltem,
s minden, mi az enyém,
az mától és mindörökké
már csak a tiéd

 

Solt, 2013. január 29.



2013 februárjában
Még, hogy büszkeség

 

Ezer könnyet ejtettem el,
egyedül voltam,
de te jöttél, kezem fogtad,
s hiszek benned, el nem engedsz.

 

Még hogy büszkeség mit érzek,
ezt gondolják tán?

Ha egyedül vagyok, bántanak,
de ha vigyázol rám, nem teszik ezt már.

 

Kell, hogy tudják, ki védelmez,
ki ölel át, ha félek,
ki az egyetlen ember,
kinek karjai közt boldogan élek.

 

Míg te nem voltál, elvesztem,
de most itt vagy, mellettem,
s hiszem, szeretsz, s nem hagysz el sosem,
mert szívem abban a percben hasadna meg.

Még hogy büszkeség, és dicsvágy:
ha ez, hát vesszek el az élet harcmezején,
én csak szeretek,
s örökké veled leszek én.

 

Nem kell a könny, sem a szó,
csak az, hogy mellettem legyél,
s tán, ha él szívemben cseppnyi büszkeség,
az csakis érted ég.

 

Büszke vagyok rád,
mert olyan nagy vagy, ó,
s az élet magas létrájáról,



tekintesz le rám.

Apa, ne hagyj el és ne engedd,
hogy bántsanak,
mert ha megint ellopnak,
s szívemet markolják

a vad árnyak,
jaj, én belehalok,
hogy szorítanak már,
s ölelésedre vágyom még,

drága édesapám.

 

Mert te jó vagy, a legjobb e földön,
s kért szívem szárnyal,
hozzá boldogan szegődöm.

 

Solt, 2013. február 09.

Ó, bár még egyszer
 

Csak úgy szaladnak a napok, évek,
s kit érdekel olykor, hogy zajlik az élet?

De mikor már nem lehetsz velem,
ó, bár még egyszer ölelne két kezed.

 

Már csak éjszakánként hull a könnyem,
milyen jó lenne most téged ölelnem.

Tudhatnám, eljön a holnap,
s téged magamhoz közel tudhatlak.

 

De még el sem búcsúzhattam,
még annyit sem mondhattam:
veled leszek örökké, őrzöm emléked,
s szívembe zárlak téged, egy örök szép emléket.

 

S most már csak a messzeségbe súgnám:
nyugodj békében!



De nem hagy nyugodni az élet,
történhetett volna ez másképpen.

 

Solt, 2013. február 10.

Kincsek
 

Egy kósza könny,
egy eltévedt levél,
egy álmodó Hold,
egy megtért szív.

 

Álmodó hajnal,
ölelő karok,
s az érzés:
hazatértem,

itthon vagyok!
Csak kincsek,
a szélből,
a szél szárnyán élők.

Hajnalban szólt,
zengett, dalolt,
csak kincsek a széltől,
egy visszatérttől.

 

Szeretet hozott,
nekem adta át,
hogy továbbadjam néked:
drága édesapám.

 

Solt, 2013. február 17.

Úgy lennék…
 

Úgy lennék én édesanyád,
hogy vigyázzam álmod,
s, ha olykor lépni kívánsz,
vigyázhassak rád ott.



 

Úgy lennék én a nővéred,
hogy melletted éljek,
s harcba kelni teérted,
én soha ne féljek.

 

Mégis boldog vagyok,
hogy lányod lehetek,
mert, ha nagy út áll előttem,
nem kell félnem, megtenni
az első lépéseket.

 

Fogod kezem, támogatsz,
soha nem hagysz el.

Míg veled lehetek,
félnem sosem kell.

Solt, 2013. február 28.



2013 márciusában
Szívből

 

Van, ki szívből szeret,
s mindentől megvéd,
s ha jönnek rossz percek,
fáklyát nyújt feléd.

 

S, rá számíthatsz,
míg áll a világ,
míg sütnek a csillagok,
két szeme védelmezőn feléd ragyog.

 

Szívből mondja a szavakat,
szívből mondja: szeretlek,
s ha feléd hadat üzennek,
puszta karjával védelmez.

 

Solt, 2013. március 01.

Várni
 

Érdemes várni rád,

Várni, ha kell örökké,

S élni, élni fényedben:

Örökké.

 

Ha kell egy kedves szó,

Tőled megkapom,

S ha könnyek folynának arcomon,

Te vagy megvigasztalóm.

 



Ha beteg vagyok,

Te vagy, ki gyógyírt nyújt,

S két karod oly édesen

Ápol.

 

Mert mit tudjuk,

Akkor is, ha nincs semmi jel,

Hogy várni kell,

Rád várni érdemes.

 

Solt, 2013. március 03.

A mese…
 

A mese, ha te meséled,
sokkal édesebb.

A mese, ha hangod zeni,
elűzi a rosszkedvet.

 

A mese csak tőled szép,
fényes, igaz égszínkék.

S, ha te olvasod esténként,
kedves szó a halál is.

 

Nem kell félnem, bármi az,
elhozod az álmokat,
s, ha jönne rossz vagy vad,
elűzöd, mert egy hős vagy.


