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Életképes 

 
Kőfalba zárt fájdalom kitörni készül, 
kín a magánya, nem látja a fényt, 
elveszettnek  hitt vágyak, kemények, 
nem hagynak mást, csak áhító reményt. 
Négy fal közé szorított lélek 
esőt és napot vágyva tengeti létét, 
hiába minden, csodák máshol vannak, 
attól fél, elveszti élete fényét. 
És reggel egyszer csak érkezik a csoda,  
lágy permetű eső simogatja ágát, 
megrázza magát, délceg testtartással, 
boldogan fogadja az égből jövő áldást. 
Arcát vidáman a Nap felé tartva, 
indulnak a rügyek, bomlanak virágok, 
életkedve újra régi pompájában, 
virággal örvendezteti meg a világot. 
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Szelid 

 
Csónakban ültünk a tó közepén, 
a reszkető Hold fénye pásztázta a partot, 
olyan volt mint egy égi tünemény, 
ahogy kedvesem végig a karjában tartott. 
 
Az akartam, álljon meg minden, 
maradjon örökre meg a pillanat, 
s én csodára várva az eget bámultam, 
miközben a csónakunk lassan haladt. 
 
Lelkemmel, szívemmel  fotóztam a tájat, 
mert ezt semmi technika nem láthatja így, 
még ennyi év távlatából is tudom, 
akkor, ott, áldást kapott a két szív. 
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Útravaló 

 
Amikor a sok kicsi kéz  
ölelte  a nyakadat, 
Amikor a hat  kicsi száj  
puszilta az arcodat, 
Rájöttél,  míg éltél, 
érdemes volt szeretni, 
érdemes volt három leányt  
becsülettel felnevelni. 
 
Érdemes volt aggódni  
és éjszakákat sírni, 
Mert egyetlen költő sem tud  
annál szebbet írni, 
Mint amikor anyák napján  
minden eléd álltak 
s könnyes szemmel köszönték,  
hogy jó emberré váltak. 
 
Érdemes volt erőn felül  
áldozatot hozni, 
Érdemes volt  a szívnek  
minden bajnál megszakadni. 
Igaz kincset hoztál létre,  
egyedül már sose leszel, 
Bármit hoz is még az élet,  
Te már mindig köztünk leszel. 
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Zöld lámpa 

 
Kicsinyke kis lélek jönne már a Földre, 
nem akar maradni ott fenn mindörökre. 
Térdelő rajttal zöld lámpára várva, 
hisz annyira kíváncsi már e lenti világra. 
 
A nő is szeretné, de bizonytalan benne, 
karriert kell építeni, csak akadály lenne, 
mi lesz szabadsággal, mi lesz, ha elhagyják, 
gyötrő kétség marja, így nem vállalhatják. 
 
Aztán jött a tavasz bimbós barkaággal, 
játszóterek tele gyermekkacagással, 
felvidult a világ, öröm lett az élet, 
kedves történések minden nő szívének. 
 
Megtanult megbízni élete párjában, 
nem akar maradni már ő sem pártában. 
Jöhet az esküvő, a szent eskütétel, 
ANYA akar lenni szívével, lelkével 
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Köszönet 

 
Két kis gyémánt fénye ragyogja be életem, 
és ezt a kettő csodát neked köszönhetem. 
 
Amíg neked áldott munka és odaadás jutott, 
addig nekem a Teremtő ajándékot adott. 
 
Köszönet és hála, hogy nagymama lehettem, 
hogy ezt a boldogságot velük megélhettem. 
 
Kívánom, hogy anyaként egy életen át, 
Te is éld meg, ha itt az idő, ugyanezt a csodát. 
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Égi GPS 

 
Mondd meg, hogy tud minden madár 
újra hazaszállni? 
Fészkéhez vagy fiókához 
rendre visszatalálni? 
 
Mi viszi úgy előre  
azt a csöppnyi testet, 
hogy végtelen határon át  
még csak nem is reszket? 
 
Hol a haza és a fészek, 
ami hazavárja, 
hol az ember szülőföldjén,  
ki szívébe zárja? 
 
Daru, kakukk, gólya,  
fecske és a nádiposzáta, 
valamennyi madarat,  
ki ősszel útnak indul, 
szívem hazavárja! 

 
 
 
 
 


