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Minden jog fenntartva!

 

„ Egy perc sok mindenre elég
összedőlhet alatta föld s az ég,

szövődhet nagy szerelem,
támadhat ezernyi érzelem.
Egy verset elolvasni is elég,

ami lehet egy életre szóló élmény”



Szivárvány
Vihar utáni szivárványra vágyom!

Vágyom rá, hogy valóra váljon minden álom.

Minden álom, mely szívem mélyén él,
Szívem mélyén és élteti a remény.

Tervek, álmok, vágyak éltetik a lelket.
A lelket, amit néha darabokra törhet.

Darabokra törhet, ám mindig új életre kel.
Életre, mert bízni, hinni és remélni kell.

Remélni és menni az úton előre tovább.
Előre, ahol már vár a szivárvány.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Álmodtam
Álmodtam! És álmomban szép helyeken jártam,

mint még soha, olyan boldog voltam.
Boldog voltam, mert végre magam lehettem,

amit akartam, mind-mind megtehettem.
Tengerparti homokba csendben lefeküdtem,

élveztem, hogy a tenger vize körül veszi testem.
Csobogó patak szélén egy sziklára leültem,
ragyogó napsütésben arcomat süttettem.

Sötét barlang mélyén lobogó tüzet gyújtottam,
megpihentem és nem gondolkodtam.

Erdei faházban kandalló ropogó tüzénél,
elnyúltam a puha szőnyegen, egyedül csak én.

Pohár borocskát iszogatva olvastam egy könyvet,
nem törődve azzal, mi zajlik körülöttem.

Ezért jó az álom, a képzelet világa,
saját életedből végre kiszakadhatsz.

Elmehetsz oda, hova talán sohasem jutnál el,
vagy azzal lehetsz, akit nem melléd rendelt az élet.

Az álom csak a tied, nem vehetik el tőled,
az álom szép, és boldoggá tehet téged.

 

 

 

 

 

 

 

 



Elmentél
Kinézve az ablakon
csak téged várlak,

elmerengve bámulom
szépségét a tájnak.

Az ajtón kilépek,
mindig csak kereslek,

pár lépést megtéve
rá kell, döbbenjek,

Nem jössz már többé,
hiába is várlak,

itt hagytál, elmentél,
helyet adva a magánynak.

Csak emlékeket hagytál
és ürességet szívemben,

szó nélkül távoztál,
vihar dúl lelkemben.

Kezemet fogva mondtad,
te vagy az életem,

soha el nem hagylak.
Most mégsem vagy mellettem.

Csókoltál, öleltél, szerettél,
olyan boldog voltam,

de itt hagytál, elmentél,
most csak heverek a porban.

 

 

 


