


BEVEZETŐ

 

 

Csak  egy  egyszerű,  átlagos  nő  vagyok,  aki  felnevelte
gyermekeit ,  segítette  Őket  a  felnőtté  válásban.
Megbocsátottam  a  megbocsáthatatlant,  megpróbáltam
pótolni  a  nélkülözhetetlent,  feledni  az  elfeledhetetlent.
Sokszor cselekedtem indulatból, okoztam csalódást és csalód
tam olyanokban, akiktől sohasem vártam volna. Öleltem, hogy
védelmet  nyújtsak  és  nevettem,  mikor  már  nem  bírtam
tovább.  Szerettem  és  talán  szerettek.  Repkedtem  a
boldogságtól, de volt, hogy fejjel mentem a falnak. Sokszor
vágyakoztam, de nem értem el.  Nem vagyok tökéletes!  A
hajam nem áll  mindig  jól  és  gyakran elbukom.  Van,  hogy
veszekszem és vannak napok, amikor semmi sem sikerül.

 

De ha jobban belegondolok, akkor úgy érzem, hogy ez a
különleges  Élet  a  valóság.  Kicsit  romantikus  vagyok,  mert
szeretek álmodozni. Szerelmes, mert nagyon tudok szeretni.
Kicsit szomorú, mert mélyen csalódtam is, és kicsit erős, mert
talpra tudok állni.  Én úgy akarom élni  az életemet,  ahogy
Nekem jó, nem pedig úgy, ahogy mások elvárják! Az vagyok
akit, soha nem fogsz megérteni igazán. Ilyen vagyok, mert Én
tudom, hogy egy nap sem jön vissza az életemből, hogy újra
élhessem, kijavíthassam hibáim,.... és mert az élet túl sokat ér
ahhoz, hogy jelentéktelenné váljon így, ötven felett!

 



Ezért,  amit  átéltem,  amit  tapasztaltam,  és  amit  láttam
versben írtam, írom meg. Talán lesz, akit megérint, aki ha
csak kicsit is átérzi, megérti az életem, cselekedeteim.

 

Kedves Olvasóm! Olvasd hát művemet, s gondolatban járd
végig  az  utamat.  Járd  végig  a  múltamat,  érezd  át  a
fájdalmaimat,  örömeimet,  hulló  könnyeimet.  Gondolatban t
edd meg a lépéseimet, amit Én megtettem, botladozz meg
minden nehézségben,  ahogy én megbotlottam,  mindegyik
botlás után állj fel, ahogy Én felálltam és menj tovább, ahogy
Én tovább mentem.

 

Ha  verseim  kicsit  is  a  lelkedig  hatolnak,  akkor  el
mondhatod, hogy megértesz,  és akkor megérte leírnom az
érzéseim, életem, tapasztalatom pillanatait.

 

 

 

„S ha nevetek, vagy ajkamon kel
ének,

Teszem  ezt,  mert  egyetlen
menedék ez,

Hogy  elrejtsem  szavát  a
szenvedésnek!”



 

(Petrarca)
 

 

 

 
Ha újra kezdhetném….

 

Ha sikerülne, az időben visszamennék,

Gyermekkoromba, mi ma már csak emlék.

Újra kezdeném megélni az egészet,

Megragadni, el nem engedni minden szépet.

 

Még azelőttre, mikor nem volt gondom,

Mikor szárnyaimat épp hogy kibontom.

Amikor nagymamám szívből mosolyog rám,

Büszkén mondja, Ő az Én kis unokám.

 

Hallani újra szavát, ha valamit elrontottam,

Tudni jót akar, szeretettel, megfontoltan.



Aki egyetlen unokáját a jóra nevelte,

Hisz a csepp lányt más úgyse szerette.

 

Apámnak, anyámnak nehéz volt az élet,

Fölöslegesnek tartották a gyermeki létet.

Idejük az alkohol naponta elrabolta,

Ugyan már, a gyerekre neki legyen gondja?

 

Kedves öcsémet, ki utánam született,

Ború, szomorúság, kegyetlenség övezett.

Ki tőlem haló porában a Gábor nevet kapta,

Sosem tudhatta meg, milyen Isten meleg napja.

 

Nagymamám, nagypapám, ki szívből szeretett,

Ők mutatták meg, mi az igazi szeretet.

Ők adták nekem az EMBERI létem,

Nélkülük életem s éveim nem reméltem.

 

Boldogságot, gyermekkort nekem Ők adtak,

Tiszta, igaz utat nekem Ők mutattak.

Szeretetre, jóra nevelgették lelkem,



Őszinte emberré ők formáltak Engem.

 

Hálával gondolok minden nap reájuk,

Legyen nyugodt, békés most az álmuk.

Isten áldása legyen velük fenn az égben,

Végső nyugalmuk leljék meg az öröklétben!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LELKI TÁRSAM

 

Jajgat a szívem, jajgat a lelkem,



Minden fáj, amit érzek itt benn.
Megtalálom a lelki társam,

Kire mindig, mindig vártam?

 

Vagyok térben, messzeségben,

Reád várva, álmodozom éppen.

Talán egyszer erre jársz,
Akkor engem, végre megtalálsz.

 

Egy szál rózsát hozz Nekem,

Hogy boldog legyen életem.
Szívemet majd megtalálod,

Tiéd legyen, ha úgy kívánod.

Leszünk mi majd boldogok,
Ha a két szív együtt dobog.

Ketten szőjjük akkor tovább,

Életünk maradék fonalát.

Mondhassam végre, megtaláltam,

Kire mindig, mindig vágytam.

Kivel együtt megyek bátran,

Tovább, az élet viharában.

 



 

 

GESZTENYEFA

 

Büszke gesztenyefa áll az ablak előtt,

Vihar, sem eső nem tudja megtörni őt.

Tenyérnyi levelei borítják koronáját,

Tüskés kis labdái alkotják hozományát.

 

A tüskék mögött rejlik az új Élet,

Míg benn van, hozzá semmi nem érhet.

De egyszer a tüskés burok megpattan,

Lakója apró gyerekek örömére kipattan.

 

Erős törzsén áll töretlenül, némán,

Langy eső játszik vígan koronáján.

Fenn a leveleit ragyogó Nap sugara,

Festette, színezte rozsdafoltosra.

 

Tűri az idő szeszélyes változását,

Hallgatja a rászálló varjak károgását.



Töretlen áll, az idővel nem törődve,

Új hozományt ad a gyerekeknek jövőre.

 

 

 

 

 

 

Gondolsz-e rám?

 

Mikor este kigyúlnak a fények,

Fenn a Tejút csillagjai égnek,

A horizonton hulló csillag száll,

Szobádba besüt a holdsugár,….

Mondd, gondolsz-e rám?


