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FELADOM

Elmegyek a sárkány barlangjához széttéphet, Te már úgy is a szívemet széttépted, a mérges
kígyó is nyugodtan megmarhat, mióta eldobtál számomra nincs holnap.

Ha odakinn villámlik én bátran kiállok, nem félek semmitől jöjjetek villámok, A szikla szélére én
bátran kiállok, a költő számára nincsenek már álmok.

Szörnyek  tanyájára  bátran  belépek  én, gyere  te  óriás  lépjél  felém, nem fogok  elmenni  itt
maradok, számomra nincsenek boldog napok.

És ha éjszaka egy hídról lenézek, sötét, hideg a víz, én ettől sem félek, belekötöm egy zsákba a
bánatom és a folyó mélyére bedobom.
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SÉTA A TERMÉSZETBEN A KEDVESEMMEL

Annyira vártam a hétvégét, hogy egész héten csak erre tudtam gondolni, ugyanis a kedvesemmel
Rózsikával elterveztük, hogy egy teljes napot a természet lágy ölén fogunk eltölteni. Ó annyira jó lesz,
mondtuk mind a ketten egyszerre és boldogan átöleltük egymást csillogó szemmel. Végre elérkezett a
várva várt nap, én reggel szépen csöndesen bekopogtam Rózsikáék ajtaján. Természetesen már teljesen
elkészült és vidáman indultunk a tervezett szép útvonalon. Rózsika egy piknik kosarat is készített, amit én
átvettem tőle és mikor kérdeztem: mi finomságot rejteget a kosár édes szerelmem ő azt válaszolta Laci
meglepetés van benne. Én belepirultam izgatottságomban és mondtam rendben drága szívem annyira
szép ez  a  nap,  szinte a  boldogság kézzel  fogható. Sétáltunk,  nevetgéltünk és  tervezgettük a  közös
jövőnket, romantikus dolgokról beszélgettünk és én persze udvarolgattam is séta közben. Hamarosan rá
is tértünk egy erdei ösvényre, amely a hosszabb séta után egy gyönyörű tisztáshoz vezet, ahol egy forrás
is található. Az erdőben a madarak énekeltek, a nap a fák ágai között ránk mosolygott és egyszer csak
egy mókus szaladt az egyik fán. Olyan kedves jelenet volt, én ennek hatására rögtön megcsókoltam
Rózsikát, aki bizony nem mondott ellent a dolognak. Azt mondta nekem,: tudod Laci én egész életemben
ilyen férfira vágytam, mint amilyen te vagy és annyira szerelmes vagyok beléd, hogy soha nem akarlak
elveszíteni. Én piros arccal mondtam, hogy ezt érzem szintén és ez a szerelem teljesen elkábít szinte
szédülök a mámortól. Tovább sétáltunk és kis idő elteltével már a tisztás szélén voltunk. Olyan gyönyörű
színes virágok nyíltak ott, tarka pillangók repkedtek, időnként megpihentek egy egy szép színes virágon.
Mi letelepedtünk a forráshoz közel, leterítettük a plédet, amit édesanyám készített be és rögtön ittunk is
a forrás kristály tiszta vizéből. Rózsika egy békát látott és nagyon megijedt, mire én mondtam neki: ne
félj kedvesem a béka hasznos állat és átöleltem, mire teljesen megnyugodott. Nagyon büszke voltam
magamra.  Aztán előkerültek a piknik kosárból a finomságok, rántott hús, friss kenyér, savanyúság,
finom házi túrós batyu, gyümölcs és nagyon finom házi csipke szörp, amit Rózsika mamája készített.
Ettünk, ittunk nevetgéltünk, majd pihentünk és közben figyeltük a pillangókat. Egyik szebb, mint a másik,
festeni sem lehetne szebbeket. Volt ott minden színű, fehér, sárga, világos lila, fekete sárga mintával,



vörös és még sorolhatnám. Boldogan repkedtek, olyan szabadok voltak, olykor leszálltak egy egy virágra,
aztán tovarepültek. Figyeltük a méheket is, hallgattuk a döngicsélésüket és hosszasabban beszélgettünk
arról, hogy mennyire szorgos és hasznos tevékenységet folytatnak.  Annyira szép volt minden, olyan
boldogok és szerelmesek voltunk. Így telt el az egész nap. Hazafelé elhatároztuk, hogy minél többször
fogunk  nagy  kirándulásokat,  túrákat  tenni  a  természetben  és  a  következő  hétvégén  a  hegyekbe
megyünk. Már nagyon várjuk mindketten és köszönjük a csodálatos természetnek,  hogy ennyi  szép
élményt ajándékoz.


