


Csillagfiú

versek

Szalonnás Viktória

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!



Csillagfiú
Kerestelek túl az álmokon,

A fény szárnyán járok én.

Kereslek én, ha álmodom,

Hiszem, hogy van remény.

 

Csillagfiú ne rejtőzz el,

Szívemmel látlak én,

Kezemben izzó fénygömbbel

Tudom, hogy Rád találok még.

 

Hosszú az út, száz tüske szúr,

Tövis a szívembe áll,

De kereslek Téged mindenütt,

Nem rejthet el semmi már!

 

Csillagfiú ne rejtőzz el,

Mert megérintettél,

Gyere el hozzám fényeddel

És eltűnik majd a sötét!

 

Kereslek túl, át mindenen,

Jöttem át életeken,

Az ösvény, az út még rejtve van,

Világítsd be, segíts nekem!

 

Csillagfiú, nos szólalj meg,



Hangodtól zengjen az ég.

Szerelmem száll át mindenen

S felfogja majd a rezgését.

 

 

 



Szeretet dal
Tudom, már megírták minden sorát,

De én, Neked írom most a szeretet dalát.

 

Hiszem a Menny is felfigyel rá,

Hiszen a lelkemen sugárzik át.

Összefog velem most minden erő,

Melyeket csak a szeretet csalhat elő.

 

Kinyílik szívem, benne, nos lásd:

Hála, fény, remény és odaadás,

Az Univerzumnak egy kis szigete,

A Mindenség hatalmas szeretete.

 

S lágyan rezeg, nem pattan a húr,

A dalt Neked játszom, halld édes Úr!

Tündérek szárnya lebben a szélben

S viszi a tüzet, hogy szívedhez érjen!

 

S kitárul most egy csodás világ,

Kibontja szirmait ezer virág –

Arany madarak trillázzák Néked,

Lelkemhez értél, felismertelek Téged!

 

Nem koldulni jöttem, csupán csak adni,

A pillanat varázsát megragadni

S a kapun belépve nem tudom még,



Mit rejt az út, mit rejt az ég.

 

Hogy elmondom neked, nem szégyellem,

A Szeretet nem hordoz nemi-jelet.

Csak egyet kér azt, hogy igaz legyen

És kitárja kapuit át mindenen.

 

Ahol a Föld és a Menny összeér

Egy kristálypalotában élek,

Ahol jöttödre kigyúlnak majd,

A világ zaján túl, a mennyei fények!
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=734577660021119&set=a.508620279283526.107374
1826.100004066753772&type=3&theater



A Csend
Két hang között elhallgatott,

akkora csendet fül még nem hallhatott,
majd megszólalt és alkotott.

Két hang között nagy, néma csend,
majd újra teremt és teremt,
csodákat szórt a hang nyomán,
így lett élet a szent Gaia-n.

De mikor született a gondolat,
az csak a csendből fakadt.
Hallgass el, halld mit üzen
a csenden át a végtelen.

Más dimenziókban nem ragad
ott nincs idő, nincs pillanat.
Így száll világokon át feléd
és nyomait hagyja szerteszét.
Figyeld, hogy a csend beszél.

Ha megértetted, érezd át,
már ott van a szíved falán.
Beleírta, üzent neked,
hogy egyetlen út: a SZERETET!

 

 

 



Ha szíved a szívemre vár
A víz oly kék rajta kicsi hajó,

benne úszik a szív és a szó,
ragyog a fény a kéklő vízen,
öleli a szerelem.

Sose hidd el,hogy nem lehet,
csak szeresd Őt s Ő eljön!
Nem lesz többé már sehol gát,
mert hidd el, hogy megtalál.

A víz oly kék, rajta kicsiny hajó,
viszi a hírt, hogy szeretni jó!
a túlparton már vár a Remény,
hogy megsúgja:szeretlek én!

Nem lesz már többé könny szemeden,
lemossa róla a szerelem,
messze rohan , minden mi fáj,
ha szíved a szívemre vár!


