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Ezt a verseskötetet Édesanyám emlékének szentelem,
valamint Nagymamámnak és Feleségemnek ajánlom!
Köszönöm, hogy vagytok és lesztek nekem itt és e földi világon és azon is túl.
Örökkön örökké…
A szerző

5

6

Előszó
Köszöntelek Kedves Olvasó!
Kanfi-Horváth Imre vagyok.
34 éves. Szentesen élek.
A dalszövegírással először 2000ben, 15 éves koromban találkoztam, bár előtte, 1997-ben is már
próbálkoztam versfarigcsálással,
de igazából őszintén megvallva,
úgy érzem, hogy 12 éves koromban még nem voltam elég érett a
dalszövegíráshoz. Nagy szavakat
használva „írói pályafutásom”
legelején dalszövegeket írtam.
Teljesen véletlen módon alakult
ki nálam az írás. Egyik gyerekkori
barátommal, mint minden zeneszerető tinédzser, mi is arról álmodoztunk, hogy egyszer egy zenekarban fogunk közösen zenélni. Öszsze is hoztuk. Ha már zenekar, ugye a kezdetleges feldolgozások
mellé kellettek saját dalok is.
A barátom igazából nem érzett akkora ambíciót magában, hogy dalszövegeket írjon, így hát kizárásos alapon rám hárult e nemes feladat.
Megmondom őszintén, teljesen véletlen dolog volt ez számomra,
mert igazából előtte eszembe sem jutott az, hogy dalszövegeket írjak,
pláne az, hogy a későbbiekben áttérjek a versírásra.
A véletlen műve, szokták mondani. 2000-től folyamatosan zenekarokban játszottam, doboltam. A bandák sorra alakultak, majd emberi kapcsolatok, meg persze a hétköznapi teendők miatt oszlottak fel.
Igazából már rég nem volt zenekarom, de az ötletek a rímek, a versszakok csak jöttek-jöttek.
Egyszer emlékszem egy téli estén – még az Iwiw világában – jutott
eszembe, hogy az épp akkor elkészült írásomat kirakjam az
üzenőfalra.
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Másnap meglepően tapasztaltam, ahogy sorra jöttek a dicsőítő
kommentek és a like-ok.
Utána ezek a dolgok számomra rendszeressé váltak.
Ahogy született egy új vers, már raktam is ki Iwiwre, majd később
Facebookra!
2009-ig elég sok versem összegyűlt, amik közül 2008-ban egy szentesi amatőr alkotókat bemutató újság havonta megjelenő számában egy
éven keresztül meg is jelentett, plusz felrakta ezeket az írásaimat a
honlapjára.
ImiRamone Versek néven 2009-ben indítottam útjára első adat cd
formátumomat, ami 24 versemet tartalmazott. Teljesen önerőből,
saját reklámmal, mondhatni magánkiadásban, underground szinten
megjelentettem.
2009 óta négy ilyen jellegű kiadványom látott napvilágot!
2015-ben pedig az internet adta lehetőségekkel élve létrehoztam egy
Facebook profilt, ami csak a saját verseimet tartalmazza.
Nem számoltam össze, de körülbelül 200 írásom található meg az
oldalon.
Verseim tartalmáról: A saját írásaimban sok az érzelmes, szerelmes
vers, de megtalálhatók a keleti filozófiai szemlélettel megírt témák is,
sok írásom szól az „Én kéresésről”, az élet valódi céljának elérésről is
vagy épp a Homosapiens témakörről, de foglalkoztat a modern
technikai fejlődés is a „cyber világ” végkimenetele, de írtam az „ÉletHalál”, az „Ember-Isten” kapcsolatáról is.
Írtam magányról, meghitt pillanatról is, több versemet pedig Édesanyám emlékének szenteltem!
Régi vágyam, hogy egyszer a Nagyérdemű elé is eljussanak az írásaim, az álmok arra valók, hogy megvalósítsuk őket!
Kedves Olvasó! E könyvvel, amit jelen pillanatban tartasz a kezedben, egy lassan húsz éves álom vált valóra, az én álmom.
Remélem, sok kellemes pillanatot okoznak majd a verseim számodra.
Baráti Üdvözlettel és Tisztelettel:

Kanfi Horváth Imre
Szentes, 2019.
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A múlt és jövő határán
Éjjel az ágyamba bújva érzéseimtől vacogva
megannyi gondolatot tartok a markomba.
Két kézzel fogom őket, mégis kicsúsznak kezemből
nagyon sok választ várok távoli szelektől.
Ismeretlen jövő ösvényein gyámoltalan kalandorok
életem zugában eltévedve barangolok.
Messze még az a csillag mi elvezetne a célig,
de ezért minden erőmmel harcolni fogok
az utolsó csepp vérig.
Darabokra tört lényemet felkapartam a földről
valami véget ért így kezdem elölről.
Lelkileg megedzve belevágok újra, mert
a jövőre kell tekintenem nem pedig a múltra!
Lesznek emlékképek, mik itt maradnak velem
fel kell tennem a kérdést:
Vajon megéri-e nekem?
Sírni a múltért, könnyezni a mában?
Mikor boldog lehetnék egy más világban.
A múlt már felfedte arcát, a mában folytatja harcát.
A jövő bújócskát játszik és titokzatosnak látszik.
Életem állomásán várok a vonatra,
csúnyán nézek a tegnapra, mosolygok a holnapra.
Múlt, jelen, jövő – nem vagyok más csak egy álmokat szövő.
Egy test van csak és egy kikötő.
Tisztán akarom látni, hogy életem kerek lesz
nincs szükségem alkoholra és különböző szerekre,
hogy átéljem a mámort.
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Vérbe fagyott álmaimat eltemettem végleg
bízom a jövőben és abban, hogy boldogan éljek.
Talán így lesz…
Saját korlátaimat átlépve tökéletes üresség,
nincs több vágy, bú és keserűség.
A homályos kockák miatt nem láttam jól a képeket,
hogy mennyire rabbá tesz az emberi élvezet.
Nem akarom többé, hogy érzelmeim felkötve lógjanak
és azt sem, hogy rólad, neked daloljanak.
Meghaltál bennem vagy talán nem is éltél, csak
hazug érzelmeid árnyékában égtél.
Valódi érzelmeimmel harcoltak hazug vágyaid,
de a végtelenségbe szálltak már felhők szárnyain.
Újra látom a lángot a szép szemekben
csak épp nem a te szemedben.
Újra ég a vágy, ami felperzsel és éget
ez jelenti valaminek a véget,
egy új dolog kezdetét, az
élet szakaszainak kicsiny metszetét.
2012. október 7.
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A szívbe zárva
Édesanyám emlékére
Kimegyek a temetőbe,
ránézek a sírra és
mit látok?
Egy kupac föld,
teli virággal.
Rengeteg mécses,
égő gyertyával.
Nem érzek fájdalmat,
mikor látom a sírt és a virágot.
Csak mikor nap mint nap
érzem a hiányod!
Minden év lassan elhalad,
a virág elhervad,
de szívünkbe emléked megmarad!
A fájdalom, amit akkor érzek,
ha vetítik nekem az emlékképek.

Ha felnézek az égre,
ahol a csillag ragyog,
úgy érzem kicsit boldog vagyok,
vagy elönt a bánat, mert
abban látom minden csodádat.
Mosolygó szemmel nézel le rám.
Szívem meghasad,
sírásra áll a szám.
Ezer kérdésre:
Sajnos, nincsen válasz, hogy
miért pont veled?
Miért nem velem?
Nélküled már nem ugyanaz
az életem!
2008 szeptembere
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Szívpalánta
Szívedbe palántáltam egy gyönyörű virágot, hogy
akkor is eszedbe jussak, mikor érzed a hiányom.
Öntözgetem szerelmemmel, tetteimmel, vággyal,
szívedben egy szép madár a kék égbolton szárnyal.
Összegereblyézett érzéseimet rá seprem egy lapátra.
A múltammal együtt így dobom a kazánra.
Szemedben látom a végtelen tengert,
amiben elmerülve úszom keresve a partot, hogy
megláthassam a boldog arcod.
A mosolyvirágra várok, hogy újra kinyíljon szívedben, hogy
lelkem újra utazhasson egy nyugodt szigetre.
Nem kell nekem luxusvilla fent valahol a Marson,
csak egy nő, egy szerelem és az, hogy örökké tartson.
Álmaim vonatán nem kérik jegyemet.
Végtelenségig utazhatom, ha lehunyom a szememet.
De ha az álom harcol a valósággal és megcsalja a csalódással,
akkor a rózsaszín felhők mögül zuhanok a földre és
a remény elszáll mindörökre!
A valóság hóhéra megöli bennem a vágyat
A magamban felépített homokvárat,
kinyílik a tudat és látom ez csak látszat.
Mézzel leöntöm szívemet, hogy
rászállj, mint virágra a méhek.
Tiéd a szó, a mondat és a legszebb ének.
Tiéd a test, a benne rejtőző lélek.
Tiéd a jövő és az emlékképek.
Tiéd a mosolyvirág, amit most téptem le neked,
szívedbe ültettem, ő ott van veled.
Tiéd a szívem, ami testem mélyén dobog,
mint egy ötéves kisgyerek, úgy zokog.
2013. január 27.
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Megöltem egy embert…
Megöltem egy embert magamban.
A tudatomban, az agyamban!
Úgy nézett rám, mint a nemesre a paraszt,
Ő kegyelmet kért, én meghúztam a ravaszt.
Megöltem egy embert, de ő megszületett máshogy,
az észtől a szívig, a szívtől a lélekig
a tudat létráján felmászott.
Olyan ember voltam, kinek az arca
meg volt kenve bőrrel,
de agyon vertem magamban, mint
Dávid Góliátot a parittyakővel.
Megöltem egy embert
kit rég meg kellett volna és
nem küldött volna az egóm
a lelki nyomorba.
Megöltem egy embert,
ki kihozta belőlem az állati énem.
Valaki lehet örült neki,
hogy ilyen voltam, de én nem!
Megöltem egy embert,
kit már átölel a múlt.
Ki sokszor hibázott, és félrenyúlt.
De a lelki orgazmust elérve
láttam milyen voltam, hogy
saját hibáim miatt másokat okoltam.
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Megöltem egy embert
és már másképp látom a világot,
a lelkem a testemből már régóta kiáltott,
csak nem hallottam hangját,
elvetettem magamban valamit,
az öntudatra ébredés parányi magját.
Remélem, kicsírázik és segít jobb emberré válnom!
Mosolygok a múltamra, a hibáimat, mit elkövettem, áldom!
Kilépve a testemből, látom magamat,
ahogy saját vesztembe szaladtam,
de a végén én voltam aki a legtöbbet arattam.
2013.
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Minden út Istenhez vezet
Van, aki hisz benne és van, aki csak nevet.
Van, aki nem tudja még, hogy minden út
Istenhez vezet.
Lehet Istennek hívni vagy valami másnak.
Egy bolygónkat körül ölelő felső energiának.
Az ember szíve folyton csak éhezik
tagadjuk a létét, de tudjuk, hogy létezik.
Minden út Istenhez vezet,
a hozzá vezető út a szeretetben evez.
Nem elsüllyedt ladikon, elsüllyedt hajón,
mert eddig nem ez volt a valódi valóm.
Mint a burok a magzatot
a külvilágtól úgy elrejti.
Valamit gondol?
Talán csak sejti?
Ha a szívben kinyílik a lótuszvirág levele,
tépd le a múltad magadról, mondom le vele,
és kezdj úgy élni, ahogy mindig is szerettél volna,
csak közbe szólt az emberi vágy, az anyagi élvezet,
légy egy festő és színezd ki az életed albumában
a kifakult képeket, tedd helyre a kilógó részeket.
Építs magadnak egy olyan világot,
amiben önmagad megtalálod.
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De ezt nem hozzák a helyedbe.
Magadnak kell megtalálnod!
Öld meg a hamis késztetésre sarkalló
démoni vágyat!
Éljen a szeretet!
Megláthatod, ahogy Isten a felhők mögül rád nevet.
Én hiszek benne, hogy egyszer felszabadul minden elme
és az lesz a lélek szerelme.
A Szív forradalma, ahol nem lehet veszteni!
Ebben az életben az Isten a kitartásodat teszteli,
hogy akarsz-e élni vagy csak élőnek látszani, vagy
életed filmjében egy negatív főhőst játszani?
Mert már előttem volt, aki megírta, hogy
Te vagy az Isten, Te vagy az ördög!
Rajtad áll, hogy szabadság vagy épp a börtön?
Ezen a földön,
Ezen a földön…
Mondom, ezen a földön!
2013. február 19.
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Ihlet
Mikor a tollam szeretkezik a papírral
és csúcsra ér az érzelem,
egy képzeletbeli utazás ez,
vár ránk a végtelen.
Mikor a fejemben a fantázia ura
fogva tartja agyamat,
fentről valaki diktál,
én csak írom a szavakat.
A végtelenség mezején
legelnek álmaim.
Egy angyalként szállok,
csak nincsenek szárnyaim.
A vágy és képzelet határán
a valóság felém nyúl.
Végtelen áldozat vagyok.
Ő egyből szíven szúr!
Ha a szívem húrjain
játszik a lélek,
és a magány írja új dalát,
megismerheted legbelsőm minden oldalát.
Eléd kerülnek írásban a tények.
Leírok neked egy emberi létet.
Érzéseket, látásmódot,
szerelmet, csalódást,
Örömöm, bánatom,
teljes mértékben magamat
az olvasónak átadom.
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Ha az énemet az életben valami hatás éri,
a kezem egyből a papírt, a tollat kéri;
a leírt szavak, mondatok beszélnek helyettem
emléket állítva az olyan dolgoknak,
amit a világon a legjobban szerettem.
Kell egy múzsa, aki az ihletet adja,
Ő a költő szívének egy olyan darabja,
az érzelemben megfürdetett vágy
láthatatlan alakja, hogy
a tintából születve,
vele belevágjon ebbe a kalandba!
2017. január 8.
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Ihlet 2.
Vannak olyan verseim,
amik elvetéltek és
nem jöttek világra
fittyet hányva az
íratlan költői szabályra…
Lefagyasztott érzéseimet
mikro melege öleli,
kalandos életemet
Isten a felhők mögül figyeli.
Mint instant szívem
mikor eggyé vál’ a melegvízzel,
úgy bontakoznak ki érzéseim
tiszta szívvel…
Én írom, Te olvasod.
Én érzem, hogy Te érzed, hogy
frontálisan ütközik
szavaimmal lényed.
Szaftos szavaimtól
tíz ujjad megnyalod
A rólam alkotott képet
emlékeidben elrakod.
E világba az emberek
úgy olvadnak bele, mint
kávéban a cukor, részecskékre olvadunk.
Megszületünk, alkotunk, majd meghalunk.
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Az a korrozió, mivel az élet tanítja tudatunk,
megmászva a hegycsúcsokat a cél felé juthatunk.
A kultúra úgy hull le rólam,
mint ruha másról a boldog szerelemben.
Ez a vers is mélyről fakadt, megfürdött már ezerszer
érzelemben.
Pendrive-ra rámásolva a szeretet.
Monitorból csodálod a kék eget.
Kapszulákba gyúrva, mint Neo a Matrixban,
dönts el melyik kell neked?
Melyik van veled és melyik ellened?
A Szavaimmal szúrok és szúrlak téged szíven,
függőséget okoz minden egyes rímem…
2015.
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A szerelem formái
Mikor a testem úgy kívánja a Tiédet,
mint egy ragadozó a vért, mint egy éhes cápa,
mikor már nem érdekel semmi,
mikor a lélek megfeszül és a megváltást várja.
Amikor két test eggyé vál’,
a szemedben százszínű szivárvány.
A testeden izzadság cseppek szaladgálnak végig,
mikor együtt repülünk szárnyak nélkül fel, fel az égig.
Az ajkadon csüngök, mint a mennyei manna,
mit az Isten küldött le nekem az égből,
amit nekem gyúrt össze tüzelő vágyból és szenvedélyből.
Szeretkező génjeink a testen keresztül ölelkeznek
és szemünk előtt, mintha vetítenénk,
végigpörögnek álmaink.
Egy angyalt látok, aki testemen változik át emberi alakra,
a beszéd elhalványul, nincs szükségünk szavakra.
A tüzelő vágy, az égető érzelem válasz ad minden kérdésre;
álmok, vágyak fekszenek a szívben a valódi érzésre.
Szorosan ölelő karod közt lángolnak csontjaim.
Egy túlélőnek érzem magam veled saját életem romjain.
Harapó fogak rajzolnak a nyakamra egy különleges jelet,
amiben benne az a tűz, az a vágy és az hogy engem szeret!
Meztelen mellbimbód beszélget a nyelvemmel.
Éhes kezemnek a tested az étel.
Kikapcsol a világ körülöttünk, nincsen vétel.
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Forró szeretkezés ez, nem ösztöneinket kielégítő szex,
amikor az egyik fél ugyanannyit ad vissza, amennyit a másik elvesz.
Amikor a szívből jön az, amit megvalósítunk egymás testén,
és az érzelem vezeti lényünket,
akkor fogjuk egymás szemében meglátni ragyogó arcképünket.
2014.
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Örökre
1000 tonnányi érzelem nyomja lelkemet, Rád gondolok.
Nem tudom már másnak adni testemet… Rád gondolok.
A perzselő vágy futótűzként égeti fel mindenem, Rád gondolok.
Remegve, reszketve kutatom kedves mindened, Rád gondolok.
Elbújnék veled egy ránk szabott mennyei világban,
Rólad álmodom.
Csókolnám, felfalnám testedet egy földöntúli lázban,
Rólad álmodom.
Beléd bújnék végleg, mint üde, friss mag a puha földbe,
Rólad álmodom.
Nem létezne „itt és most”, csak időtlen időkre, s örökre…
Rólad álmodom.
A valóság perverz talaján fekszem ernyedten, rabolj el!
Nem bírom ezt a szenvedést, mely kegyetlen, rabolj el!
Lelkemtől lelkedig röpke pillanat az út, tudom, rabolj el!
Régi énemtől érted én azonnal, s örökre búcsúzom, rabolj el!
RÁD GONDOLOK… mert RÓLAD ÁLMODOM,
hát RABOLJ EL!!!
ÖRÖKRE…
2013. november 14.
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Miért?
Miért érzem, mit éreznem nem szabad?
Miért erősebb a szív, mint az akarat?
Kell, hogy lássam édes kis arcodat,
Kell, hogy halljam bársonyos hangodat!
Miért fáj, ha Rád gondolok,
Miért élvezem, ha lelkedben barangolok?
Szólj, ha Neked csak játék vagyok,
Szólj, ha lényednek ártó vagyok.
Miért írok most, hisz ez nem én vagyok?
Miért sírok, ha nem kiálthatok…
…Neked, ki teljesen átváltoztattál,
Neked, kiért bármit megtennék talán…
Miért nem vagyok karodban már,
Miért vagyok még más oldalán?
Álom marad ez nekem örökre,
Álom, mely halva született e földre.
Miért látom mégis mindenhol szemedet?
Miért keresi izzó testem a tiedet?
Ne hagyd, hogy lángolva szenvedjek,
Ne hagyd, hogy
kielégületlenül élvezzek…
Azért írtam Neked e sorokat,
Mert nem találok kijózanító válaszokat…
Segíts, hogy csillapítani megvadult szívemet,
Mert szeretném szeretni szárnyaló szívedet…
Miért?
2013.
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Keresztútnál
Szépségesen lángoló szerelem tüzében égtem,
Gyönyörűen gyöngyöző kacajok, szavak bűvöletében.
Nem tudtam, hogy valóság vagy álom a létem,
Csak az Egyetlen és Örökké volt, ami létezett nékem.
Hirtelen haragos vihar gyűlt felettem,
S mi ez az új állapot nem értettem.
Ki eddig szépséges szavakkal szelidítette lelkemet,
Hirtelen miért löki el magától lecsupaszított lényemet?
Hogyan vethet véget annak mi eddig Egyetlen s Örökké,
Miért nem kéri ölelésem többé?
Nehéz nincstelen napok s érzések jöttek,
Lepusztult lélekkel álltam a keresztút előtt.
Örökké vagy soha többet!
Döntenem kellett melyik a helyes irány
Az erősen érvelő eszem vagy a szerelemre szomjazó lelkem netán?
Most kell lépnem az új világ felé,
Kicsiny világom bővítenem lefelé vagy felfelé.
Fejem felett villámlón cikázó gyilkos ösztönök,
Drága Gladiátorom én csak feléd köszönök.
Rálépek tehát a véres világító világunk talajára,
S Veled harcolok hűen, míg a tegnap ragyog a mára,
Mert nekem csak egyetlen gyarló gyönyör létezik már,
Tudom, szerelmeddel, tisztán ragyogó lényeddel rám,
Egy szabadon szárnyaló élet vár!
2014. november 18.
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A Nő…
A Nagy Ő
Mit jelent számomra a Nő?
Egy személyben: szerelem,
barát, lelkitárs, anya!
Szenvedélyes szerető!
A Nő az aki képes
a testén keresztül
egy új életet világra hozni,
és egy életen át azt óvni,
örömben vele nevetni,
bánatában zokogni.
Mit jelent számomra a Nő?
A nyugalom szigetét,
ahol kóborgó vágyaim lepihenhetnek
az érzéseimből fonott álmokon,
amikor belülről éghetek száz fokon.
Mikor a szenvedélybe mártott szívemet,
mint veszett kutya úgy harapja át az érzelem,
a nő szemében meglátom magam
és azt, hogy létezem!
Mit jelent számomra a Nő?
Olyan gyengédséget, törődést
amit csak egy nő képes adni.
Olyan pillanatokat, amit nem szabad veszni hagyni,
meg kell ragadni!
Mit jelent számomra a Nő?
Olyan szemeket, abban olyan csillogást,
ami a menyből érkezik és a felhőkön hatol át!
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Mit jelent számomra a Nő?
Hatalmas lángot, fénylő csillagot
a szívben.
Szerelmet, érzéseket, vágyat
minden egyes rímben.
Mit jelent számomra a Nagy Ő?
A másik felem egy másik testben,
összeolvadva egy lélekben.
Akinek a lélektükrében megláthatom arcomat
és vele folytathatom nap mint nap evilági harcomat.
Egy életen át…
Akivel kölcsönösen meglátjuk egymásban a CSODÁT!
Mit nem érthet más, csak is mi érthetünk,
így tesszük teljessé földi életünk!
2014. január 8.
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Május 16.
1960. május 16.
A Földanya egy életnek
új életet ad.
Május 16. – egy dátum Nekem,
ami meghatározta az életem.
Egy életből két életet is adtál,
meghálálni sem tudtuk azt a
sok jót, szépet, törődést,
amit nekünk adtál,
oly gyorsan elszaladtál,
minket itt hagytál.
Szerettem volna a szeretetemet
és hálámat egy ékszerdobozban
neked adni.
Önmagamat kifejezni.
Szerettem volna oly sok mindent
örömet, büszkeséget neked okozni, hogy
büszke lehess a kisebbik gyerekre,
kinek a szemében Te voltál a
szeretett anya,
ki óvta, vigyázott rá, megvédte szeme fényét,
ki ha kellett volna, oda adta volna saját életét.
Egy jószívű, tisztalelkű asszony voltál,
ki mindig, ha tudott, segített máson,
semmilyen viszonzást nem várt soha senkitől az égvilágon.
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Mindig csak adott, soha sem kért,
mindig egy jobb életet remélt.
De a sors néha igazságtalan és
úgy osztja a lapokat, hogy
keserű fűszerrel szórja meg a hétköznapokat.
Nagyon sok jót érdemelt volna.
mégis sok rosszat kapott,
tiszta lélekkel hagyott el minket és
magából adott, amit adhatott!
Megküzdött a legyőzhetetlennel,
hatalmas erővel, kitartással
fájó türelemmel!
Igen, Ő az én Édesanyám,
Ki angyal szárnyakon a menyországba szállt.
2014. május 16.
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Skizofrénia
Agyamban aljasan vakuként villódzó gondolatok izzanak,
miközben kitikkadt, éhes lelkem talajára szórják magjukat.
Szárba szökkenő érzelem szakítja szét énemet lázadón,
miközben fejemben folyton növekedve üvölti: MÁS VAGYOK!
Véres háború dúl a régi és az új világ között,
kettészakadt belsőm elrejtem állandó álarcom mögött.
mindkét énem éhezi a győzelmet, mely nem jön el soha,
megőrülök a kíntól, s feladom, győztesként ragad magával a
SKIZOFRÉNIA…
Termésként születik bennem egy
gyengéden gyönyörű fiatal érzelem,
de ősi őrült énem ordítva okádja: ÉN IS LÉTEZEM!
A szenvedélyes szerelem széttépi kétfelé módosult tudatom,
mágikus mannaként táplálja töretlen tudatod…
A belső énem, mi irányítja létezésem,
a múlt és jövő gondolata tartja a sorsom a két kezében,
az egyik leláncol a másik szaladna,
táplál belülről egy érzés, ami ha nem lenne,
a szív szét szakadna!
Menjek vagy maradjak,
vagy maradva menjek?
Érzem, kifog bennem törni egy érzelem,
ami szabadjára enged, de
addig a szív az éles láncfogak harapásától szenved!
Valóság ez vagy csak kábulat?
Ámor nyila most rád mutat,
megsebzi szívem, de ez jóleső fájdalom,
lelkem a lelkednek teljesen átadom.
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Ha két lélek eggyé olvad.
Ha két szív egy ütemre ver,
a pokolbárban Lucifer egy koktélt kever.
A pokoli érzések színpadán a mámor játszik a vággyal;
közönsége a képzelet,
legyél te nekem a betű én leszek rajta az ékezet.
Ez egy betegség ami a vágyat gyógyítja a tettel,
képzeletben már repülünk egymáshoz
kinyújtott kezekkel.
De ez csak egyelőre egy álom,
mint egy ritka modell, ami első széria,
felébredve érzem csak: ez csak
agyamban tornázó vágy,
Ez a skizofrénia!
2013-2014.
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Egy punk a semmiből
Egyedi egyéniségem elengedhetetlen kelléke,
hogy a világot más szemmel szemlélje!
A tetteket – mit elkövetett – áldja, hogy
később tudatosan azt felhasználja,
hogy a szíve vezesse, de az ösztönei hajtsák,
hogy tegyen érte, ne csak várja!
Egy ember vagyok, ki a maga útját járja!
Törvényes törvényeken tökéletesen túllépve,
a szívre hallgatva, a legbelsőmet falják
a tökéletlen tetteim, mik tökéletessé tesznek,
mindig kívül álltam és ilyenné lettem!
Lehet engem szeretni, utálni, közömbösnek lenni,
Én úgy élem a világom, ahogy akarom és ennyi,
az életem az enyém, az én pattogó labdám, hogy
hogy ér földet az csak rajtam múlik,
hogy emlékem fent marad, vagy a porba hullik?
Precíz perspektíváktól kiderül az ég, olykor
tisztán látszik előttem a kijelölt cél!
Egy punk vagyok a semmiből, a semmi felé tartva,
ki a véleményekre nem adva, életét úgy éli, ahogy akarja!
A politika és kormány helyett napról napra magával vívja harcait,
hogy az életcélok útján egyszer megvalósíthassa álmait!
Egy punk, ki máshogy lázad,
kinek élete ezekről szól: hit, célok, megvalósítás, alázat!
Ebben a tüntetésben az élet a rendszer,
én a barikádharcos, ki mindig lázad!
Nem nyugszik bele saját sorsába, Ő mindig támad!
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Ebben a forradalomban a szív harcol a lélekkel,
a saját életem a fekete-fehér tényekkel, hazug érvekkel!
De legyőzöm hatalmát, nem fog csapdába csalni a karmám!
Több van bennem, amit mutatok kifelé a világnak, az
egyetlen erényem, hogy ne fussak vakvágányra!
Mindig a saját fejem után megyek, nem hallgatok másra,
a szerintem jónak ítélt úton haladok előre, nem nézek hátra!
2015. január 18.
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Relatív
Relatív, hogy mi a fájdalom és mi az öröm, hogy mikor
újra talpra állsz, vagy fekszel a kövön?
Ehhez kell hosszú idő és egy kis agytorna, hogy érezd,
neked nem ott van a helyed a pokolba!
Kell még egy olyan érzelmi löket, ami egy új
nézőpont meglátásával egy új életkezdet elé lökhet.
Relatív: Mi a szenvedés, az érzés, a szerelem, a gyűlölet
kapcsolódási pontja,
mikor lényed a külvilág felé csak a sötétséget ontja!
Relatív mi a bánat, a gyűlölet, a szenvedés?
Mikor úgy érzed: csak feletted szürkül el az ég!
De ahhoz, hogy ebből a gödörből a főszereplő kimásszon,
kellenek új varázsok és egy kis életcél!
Egy új élet, amitől a múlt negatívumaival együtt porig ég!
Relatív mi az élet,
az egódra húzott csontos test,
amit ugyan csak utol tud érni a végzet?
Mondd, Neked mit jelent az élet?
Tanulást, munkát, vagyont, jólétet, szerelmet?
Ebben nyeri el az életcél a végső értelmet?
Csecsemő, kisgyerek, kamasz, felnőtt, öregember…
ez a világ, egy las vegasi kaszinó, ahol hiába növeled a téted,
senki nem nyer!
Relatív mi az élet,
mert, amit én értéknek látok,
neked az értéktelen,
ebben a világban egy személytelen személyből lesz egy személytelen!
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Mert, ami nekem jó, az neked rossz,
ami nekem szép, az neked csúnya
átvágja egyszer a torkodat a tetteid súlya!
Mondd, mi számodra az öröm? Mit tartasz Te jónak?
Mikor egy élőhalott világban már nincs súlya a szónak?
Relatív, hogy mi az ébredés és mi az álom?
Lehet az álom az, miben önmagam megtalálom.
Emberek vagyunk, vannak bennünk érzések,
hogy mitől rossz vagy jó ez a világ:
csak nézőpont kérdése!
2015.

37

Telepátia
Az érzés, amit Ő is érez, a szó, mely még csak sejtjeiben éled,
A vágy, mely lelkének mélyén mindent betölt,
a fájdalom, mi belőle némán üvölt,
Minden gondolat, mi benne még csak létezni készül,
Mind-mind bennem születik meg, s tör felszínre végül…
Bennem s benne egyszerre minden előzmény nélkül,
Hiszen két testben egyetlen ikerlélek lakozik rejtetten,
Melyek vad viadalt vívnak önnön magukkal, majd egyesülnek végül,
Hisz mi egymásnak, s egynek vagyunk teremtve,
ahogy örökké sejtettem…
Csak gondolj, s én máris megteszem!
Csak vágyakozz, és én máris élvezem!
Csak akard, és én máris elhozom Neked!
Csak képzelj el, és azonnal ott vagyok Veled!
Nem állhat közénk se ember, se idő, se tér,
s nem jöhet közbe semmilyen hiba,
Csak gondold, érezd, akard, és mind valós lesz,
hisz miénk a TOTÁLIS TELEPÁTIA!
2015.
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Soha többé szerelem
Van, ami változik, mégis változatlan!
Mikor a szerelem vért izzadt
egy cselekedettel, egy áldozattal!
Egymásnak adtuk lelkünket,
így ragyogott át minden fényen,
de testünk rá volt kényszerítve,
hogy más valaki mellett éljen,
és napról-napra
egy reménytelen helyzetben is reméljen!
Mert az élet szabálya kiszámíthatatlan,
van, amikor a születéssel már jön a vég,
és van olyan is, amit nem tud elválasztani
sem idő, sem tér, sem erőszak, sem vér!
Változatlan változás, ez egy
álmatlan álmodás, a
szívháborúban ez egy
fegyver nélküli támadás!
Egyik oldalon az erő volt, a másikon
meg az érzelem, a valódi szerelem.
Te döntöttél melyik ér többet?
Egy érzékeny, érzelmes lélek
vagy, egy érzéketlen ember,
aki először üt, aztán kérdez?
Tedd a kezed a szívedre és
kérlek, érezz, érezd!
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Ebben a fegyver nélküli háborúban
a fegyverem a tiszta szív, az őszinte érzelem.
Ha Rád gondolok és a tudatom hozzád ér,
én akkor érzem azt, hogy létezem!
Tátongó űr üldözi napjaim,
süket fülem táncra perdül hangodon!
Arcom pihen virtuálisan arcodon!
Mi lehet a megoldás?
Felejthetetlenül felejteni
vagy egyhelyben állva,
mégis tovább lépni?
Dizájner cuccoktól jól betépni,
vagy a Másvilágba belépni?
Ahol már semmi sem fáj…
Ebbe a harcba vagy belehalok,
vagy egy új élet vár!
Ha nem élném túl, akkor majd
„találkozunk Odaát”!
Mert ez a fájdalmas fájdalom
a szívemen csücsülve
nehezedik a vállamon!
A mit sem értő szemekből a
szánalmas szánalom!
Egy váratlan helyzetben
váratlan változás
mérlegre tette az érzéseket és
ebből lesz egy újabb találkozás!
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Az idő – mint szigorú tanár az iskolában –
megmutatta, hogy az Irántad érzett érzelmek
nem veszhetnek el a félhomályban!
Mióta az élet csónakjaiban ülve
más felé evezünk,
semmi nem változik bennünk, mert
ugyanúgy szeretünk!
Mint a fény a sötétségben, mi vetíti az agynak a képeket,
Nekem egyedül Te! Te jelented az életet!
Attól, hogy nem kereslek, még szeretlek, csak
az üzenetküldést meghagyom most a távoli szeleknek.
Soha többé Szerelem!
Soha többé Érzelem!
Mert Más iránt már ez az érző érzés
a halálos ágyán pihen,
utolsó lélegzetét veszi,
örökre eltemeti!
Mert a Szerelem meghalt bennem,
nem tudok majd szeretni.
Minden nőben újra és újra
Téged foglak keresni!
Emléked ezer tűvel
a lelken keresztül a szívembe szövöm be,
Nekem Te vagy az Ő, örökkön örökre!
2014 augusztusa
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Muszáj szerelem
Neked az volt természetes ahogy Veled bántak:
Eltaposva önértékelésed porig aláztak.
Láncra verve vagy szeretve, börtönben mégis szabadon.
Te mindig adsz, Te Sosem kapsz, Te Sosem kérsz!
Magadba nézve tedd fel a kérdést:
Vajon boldogan élsz?
Mikor félve szeretsz, mert szeretned kell,
de ez a Te életed a tiéd, amit senki nem vehet el!
Tudod mi a szeretet,
amit erőszakkal senki nem vehet meg
Tudod mi az, de nem érzékeled,
mert az, amit te annak hiszel az nem az, az nincs!
Az milyen szerelem, mondd, ha kezeden-lábadon bilincs?
Mikor egy érzékeny nő döntés jogát
alattomos aljas akarattal aknázza alá
egy ember, kicsi aggyal, sötét énnel.
Egy üres test teletöltve töltelékkel.
Lelkileg nincstelenné tesz,
menekülnél, de nincs hová.
Egy út van csak,
ha leküzdi félelmeit és legyőzi önmagát!
Ha farkasszemet néz a félelemmel,
feltöltött akkuval, nem fél elemmel!
Mert…
Nem tudod megmagyarázni semmilyen indokkal, semmilyen érvvel,
hogy miért nem vagy velem, miért egy rohadt börtöntöltelékkel?
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Mert…
Ez a muszáj szerelem, amit egyesít a félelem!
Sajnos neked ez a norma, ez a lételem!
Ez a muszáj szerelem, amit egyesít a félelem…
Amit talán a megszokás fűt, egy új kezdettől való félelem!
Egy lealázott letargikus lételem!
Mert amit megtapasztaltál, az lett neked a norma,
nem veszed észre, hogy nem vagy más csak egy örök szolga!
A valódi örömet meg nem ismerve taszítottak a lelki nyomorba!
Ez a Te életed, de valahol az enyém is, mert
fekete fenyegetések felhőket festettek a fejünk fölé,
de nem tudok elszakadni Tőled, mert tudom, a sorsunk egybeforr,
Te vagy a mámorban úszó szenvedély,
amiből Sosem elég…
A Te sorsod az enyémmel keresztezte egymást
ezt a lelki-terhet talán örökre cipelem, mert nekem nem kell más…
Lelketlen lelki teher, amit belénk a félelem szült,
de elvetélt bennem, mint a magzat a méhben,
Kereslek reggel, kereslek este,
Kereslek a földön, kereslek az égen!
És tudom, hogy egyszer újra megtalállak…
Egy remény áztatta álomvilágban,
tudod: mindig várlak!
2015. április 21.

43

A tetteim súlya…
Hibáztam én gyerekes tettekkel,
lehet nem éreztem, mit vettek el,
épp mit vesztek el!
De felnőttem testben, lélekben,
Te vagy Nekem az éltető erő,
Te benne vagy a véremben!
A tetteim súlya most ellenem játszott,
kifényezte tőrét, amit utána a szívembe mártott!
De ebből tanultam, szenvedtem,
megmutatta, valóban mit vesztettem!
Mindent, amit csak lehetett, minek neve: élet!
Visszatérek Hozzád, mert így nem érhet véget!
NEM!
Beláttam a hibáim, mik
gyerekes gyengeségem gyűrűjében gyümölcsöztek és
keserű mannát arattak,
beláttam milyen könnyű súlya volt a szavamnak!
Beláttam, hogy fel kell, hogy nőjek!
Be kell, hogy érjek,
hogy
életünk útjának kereszteződésébe érjek!
Harcolni kell, ez nem holmi gyerekes játék,
nem élhetem le a másik felem nélkül,
úgy az életem, mint egy árnyék!
Egy olyan emberként, ki csak árnyéka önmagának,
a másik fele nélkül,
győzni fog a tiszta szív és
visszakapom azt, aki hozzám tartozik, végül!
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Nem akarom, hogy a tetteim súlya
ismétlődjön újra, hogy fejemhez fogja a fegyvert
és szakadékba lökjön!
Nem akarom, hogy a cselekedeteim démona,
újra arcon köpjön!
Tisztán látom az életem célját, még ha
ketté is akarják vágni azt a vékony cérnát,
ami az álom és valóság közt pengeélen táncol,
a sűrű köd mögött feléd tartok, már látszol!
Nem adhatom fel, mert ez nekem egyenlő a vég,
tudod: sosem tarthat örökké a sötétség,
végül kiderül az ég!
Nem adhatom fel, mert újra akarom látni,
nem csak álmomban a nőt,
kinek neve legyen csak „Angyal”,
itt állok előtted, céltudatos aggyal!
De üres szavak helyett beszélni fognak tetteim,
árnyékból a fénybe Hozzád vezetnek érzéseim.
Bízzál bennem, vagy ha bennem nem, akkor magadban!
Átéltél már annyi szenvedést, hogy ne csak árnyéka legyél
a falaknak, hanem hogy te legyél a fal,
aki bármit megtehet, amit akar!
Én itt vagyok, de ehhez Te is kellesz!
Az élet egyszer ad, egyszer elvesz,
visszatérek a múltba, ami nekem a jövő és jelen,
újra látom azt a most még álomképet, ahogy itt vagy velem!
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Hiába teltek el a hónapok és jött egy új év,
veled kelek, veled fekszek azóta is, amit más nem ért!
Percről percre, napról napra, gondolatban,
mindig Veled voltam, mert éreztem: ez az, ami nyugalmat ad,
megérkeztem a jelenbe, így telt el több mint 365 nap!
2015. augusztus 27.
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A magány verse
Mit jelent a magány?
Mikor egyedül vagy a nagyvilágban,
vagy a nagyvilág van nélküled?
Mikor bezárod szíved más előtt,
mert a lakat kulcsát magával vitte az Exed!
Próbálsz tovább lépni!
Új élet elé nézni!
Más nőben keresni a múltat,
de ez kiutat nem mutat, mert
visszahúz az ár és
újra üdvözöl a magány!
Lehetsz te társsal is egyedül,
ha titkon másra vágysz legbelül,
vagy társsal is magányos,
az élet diagnózisa így halálos!
Ajtó csukva, zárva a zár,
nincs ki engem hazavár,
az éjszaka megint egyedül talál!
Magányos az ágyam.
A vastag takaró alatt is vacog a testem,
hiába kutat az éhes kéz,
senkit nem talál!
Csendesen hozzám búj,
Átölel, álomba ringat a magány!
Mikor a város már pihen,
Én fent vagyok és
egy szebb jövőről álmodok!
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Egy nyugalmas életről.
Egy szerető társról,
szívemben zord tél helyett
perzselő nyárról!
A tollam meghallgat.
A tinta beszél helyettem,
összeölelkezve a papírral, kinek
arcáról már folyik a könny,
lapozz bele életembe, ami előtted egy nyitott könyv!
2015. április 8.
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Ki vagyok Én?
Ki vagyok Én?
Ez az erős külső mögé bújt,
érzékeny lélek?
Mondd, a Te szemedben
Én mennyit érek?
Ez a kettősség uralkodik bennem,
nem játszok semmilyen szerepet!
Kutatom, keresem mi célt szolgál
e földi világi életem, hogy
miért létezem?
Ki vagyok Én?
Istennek mi velem a célja?
Miért érzem életem
egy szakadék felett,
ahol nagyon vékony már a cérna!
Hiszek abban,
hogy a rajt már messze és
én is beérek egyszer a célba!
Ki vagyok Én?
Ki verseken keresztül
tárja fel önmagát?
Ki őszinteségben nem ismer
kezdetet sem határt!
Mondd, ki vagyok?
Neked mennyit érek?
Vajon, Te vagy az a személy, aki
ezt a kettősséget bennem megérted?
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Az érzékenység és az erős jellem
alkot bennem egységet,
egyik nélkül félember lennék,
Így alkotok egészet!
Ki vagyok Én?
Csak egy apró pont
a világegyetem zegzugában,
élő halott félig az urnában!
Két Én lakozik bennem rejtetten,
az egyik harcol, küzd!
A másik csak remél.
Melyik halott, melyik él?
Mi az a valami, ami bennem él?
Ki vagyok Én?
A négy alkotóelem,
mi végig kíséri életem,
A föld a levegő, a víz a tűz,
ebben a színházban
egy vad vagyok,
akit az élet űz!
De nem tart fogva a félelem,
hisz bennem van mind a négy elem,
mi nekem mindennél többet ér,
A kérdés megint csak ugyanaz:
Ki vagyok Én?
Emberi testben bújócskázik a lélek,
de Te a testemen keresztül,
döntöd el,
hogy mennyit érek?
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A szem, a fül, a száj
hiába kutat, keres, rajtam
semmit nem talál!
Mert a lelkemre ráhúzott
halott testben
keresi az élőt,
tévútra tereli a hozzá-nem-értőt!
2015. október 5.
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Nincs mit vesztenem
dalszöveg
Az idő megmutatta ki lesz velem és kit kell felejtenem.
Egy olyan háborúban érzem magam, ahol
egyedül vagyok, százan meg ellenem!
Náluk van minden kincsem,
nincs mit vesztenem!
Refrén:
Nincs mit vesztenem!
Én Miattad születtem,
Neked létezem!
Nincs mit vesztenem!
Nekem Te vagy az Élet és
Te vagy az Értelem!
Nincs mit vesztenem!
ha Te velem vagy,
jöhet bárki ellenem,
nincs mit vesztenem!
Ellopták fejem fölül a tegnapot, a holdat, a napot,
Nélküled nem vagyok más csak egy halott,
élő testtel, halott lélekkel.
Vacogó, fájó szívvel,
egy költő üres rímmel…
Te vagy a tartalom a versben, a fény a homályban.
Benne vagy a verseim minden sorában!
Az idő megadta Nekem a választ:
eggyé vált a lényem a Tiéddel és
nincs olyan mi elválaszt,
se idő, se tér, sem más:
csontomig hatolt bennem személyiséged,
Te vagy Nekem a lelkitárs!
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Fel kell állnom, újra indulni,
legyőzni ki ellenem,
Nélküled földönfutó nincstelen vagyok,
nincs mit vesztenem…
Refr.: 2x
Nincs mit vesztenem!
Mert Te voltál minden!
A lelkem ékszerdobozának,
ragyogó kincse!
Te megismerted legbelsőbb világom,
ami a valódi énem, amit nem lát más,
csak neked tártam fel,
visszajövök Érted, mert tudod:
Nem búcsúztam el!
Amit érzek és még nem mondtam el,
a kérdésekre csak az idő felelt, mert ez:
Ki nem mondható.
Meg nem fogalmazható!
Nem felfogható!
Nincs olyan érzelem,
értelmetlen tűnő, de valós ez az értelem!
Egy álom, de a valóság világa,
Te vagy a szívnek gyógyvirága.
Kellett az idő a szív vérzése,
a fájdalom tűrése,
üvöltés helyett halkan,
lelkileg megedzve, úgy érzem
új erőre kaptam!
Jöhet bárki ellenem,
egy utolsó golyó van még a tárban,
nincs mit vesztenem!
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Refr:
Nincs mit vesztenem!
Én Miattad születtem,
Neked létezem!
Nincs mit vesztenem!
Nekem Te vagy az Élet és
Te vagy az Értelem!
Nincs mit vesztenem!
Ha Te velem vagy,
jöhet bárki ellenem,
Nincs mit vesztenem!
Mondom nincs!
Mondom nincs!
Nincs, nincs, nincs!
2015. augusztus 24.
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A szóval teremtesz
A szóval teremtesz, mert
belül leleplez!
A szó teremt, de ölni is képes!
Felépít vagy rombol,
mikor a sötét éned belül tombol!
Képes bármire!
Néha orvos, ki gyógyít!
A fájdalmaidon enyhít!
Néha egy kobra, ki mar,
pusztító méreg,
amitől
belehal a lélek!
A szó megteremt vagy lerombol
magadban egy világot,
betölt vagy elvesz egy részt,
ami benned megvolt,
mégis eddig hiányzott!
A szóval teremtesz!
Egy tükör magadból a világnak,
a legmélyebben elrejtett kincsedet,
a lelkedet
tárja fel…
A szóval teremtesz!
Hitet adsz a hitetlennek.
Lehetőséget a lehetetlennek!
Tettre készséget a tehetetlennek!
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A szó súlya oly nehéz,
mértékegysége a tonna,
örömnek, bánatnak rokona.
Ezer meg ezer kimondott szónak a súlyát
csak a tett képes felemelni,
az idő az mi új lehetőséget ad,
hogy bizonyítsd:
tiszta a lelked és
milyen őszinte vagy!
Amit lelked érez
azt a szívnek diktálja!
Tovább adja az agynak,
tökéletes képet rólad a világnak csak így adhatnak!
Száz meg száz kimondott vagy kimondatlan szó,
vagy nyugtat vagy megfeszít belülről, szinte éget,
értelmet nyerhet vele egy értelmetlen élet!
Csak egy szó, mégis nehéz súllyal bír,
a testeden átütve a szívedre ír,
belevésve az agyba,
el-leltározva magadban…
A szóval teremtesz,
Lezársz vagy elkezdesz!
Elég egy szó és máris olvad a hó,
megtörik a jég,
új kezdetet jelenthet valaminek,
amitől újra látszik a cél!
Csak egy szó és nem kell más!
Egy jól eldobott mondat,
ami célba talál…
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Emberi gesztusokat aratva,
nem zár be magadba,
átadja a fényt,
vetít neked képeket, hogy
tisztában légy magaddal és
megértsd végre a lényeget!
Csak egy szó, nem kell több,
nem kell más,
hogy életed ködös országútján
újra tisztán láss!
Csak egy szó,
de lehet ez a MINDEN
mi magába foglalja mindazt,
amit a Mindenség jelent,
amit életnek nevezünk,
száz meg száz kimondatlan szó miatt
mégsem élvezünk!
ennyi, csak egy szó
és nem kell más…
2015. augusztus 30.
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Az igazi öröm
Tudod-e, mit jelent számodra az öröm?
Hírnevet, lakást, pénzt?
Amivel akár kilóra megveheted az észt!
Az igazi öröm egy emberi gesztusból terjed,
egy cseppnyi cselekedettel,
aranyat varázsolhatsz egy berozsdásodott szívből.
Életet lehelhetsz egy halott világba,
gyönyörű szirmot bonthatsz
egy kiszáradt virágban!
Az igazi öröm a szívben rejlő tiszta szeretet,
amit egy másik ember létezése jelenthet Neked!
Nem pedig antik kinccsel telepakolt luxusházat,
műanyag érzéseken alapuló álomvilágot!
Az igazi öröm tág fogalom, mindenkinek más,
felszabadult érzés ez, mikor vele eggyé válsz!
Mit jelent számodra az igazi öröm?
Mikor betépve fekszel egy hideg kövön?
Vagy tiszta tudatot, józanságot?
Realitást vagy álomvilágot?
Egy életen át keressük a boldogságot,
de az mind bennünk van, csak fel kellene ismerni!
A gondolatainkban, a cselekedeteinkkel
mi teremtünk meg magunknak egy saját világot,
amit a döntéseinkkel valóra váltunk,
csak így érhetjük el a legmesszebbnek tűnő álmunk!
Elmondhatatlan ez, de egyszerű a képlet,
Te vagy Önmagad Istene és benned rejlik az Ördög,
hogy elérd amit szeretnél, valamelyiket meg kell ölnöd!
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Az igazi öröm ennyi, nem más,
lásd meg Önmagadban az Istent, az Ördögöt!
Cselekedj!
és csodát ne várj!
Az Istent, a teremtőt, ki a szíveden keresztül teremt;
az ördögöt, ki a mélybe vezet!
Az igazi öröm a tiszta szeretet a teljes szívben,
A vallásom: a szív forradalma!
Nekem ebben kell hinnem!
2015. szeptember 2.
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A magad ura vagy
Nem irányíthat más…
A magad ura vagy, nem irányíthat más!
Aki teljesen megérheti szeszélyes személyiséged,
egy tökéletes lelkitárs!
Akinek nem kellenek érvek,
sem szavak, sem mondatok,
aki előtt magad, mint virág a szirmait,
százszínűre kibonthatod!
A magad ura vagy, nem irányíthat más!
De nekem hidd el:
Bármit elérhetsz Hittel!
Ami a gondolatokkal csírázik.
Az elhatározással terem,
de a tettekkel érik.
Mindig légy önmagad és
ne foglalkozz azzal, ha az
emberek nem értik, hogy…
Hogy?
Mit vagy
miért teszel?
Egy új életkezdetre a jegyedet megveszed!
Mindig minden a fejben dől el!
Az agy a vezérlőközpont, hogy
személyiséged a külvilág felé épp mit ont:
Szeretetet, gyűlöletet, együttérzést, haragot.
Sosem késő hogy kezdj egy új lapot!
Egy életen belül sokszor születhetsz újra és
újra és újra ráléphetsz a Neked legkedvezőbb útra!
2015. június 21.
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A gyermekszív tiszta
Gyermekkoromban még ártatlan voltam,
de az ártatlanságom ott fekszik
a vágyak ravatalán holtan!
Beszennyezett a vágy, a kéj,
más értelmet nyert bennem a „csendes éj”.
A gyerekszív még oly tiszta,
mint a nyújtózkodó patak vize
fent a hegyekben:
gyönyörű, tiszta és táplál,
mindig nagyobb hatást gyakorol
a felnőttekre a vártnál.
Egy gyermeklélek még ad, segít, kér,
betartja azt, amit megígér!
Nem köt szövetséget az Ördöggel,
a pénz, a siker, a kéj hamis köreivel.
Úgy élvezi a világot, ahogy azt kéne,
belülről vezeti az ösztöneiből fakadó
tiszta elméje!
A gyermeki ártatlanság
az emberi személyiség valósága!
egy tükröt tart elénk egy életen át,
hogy milyenek voltunk,
és mivé tett minket a világ!
A gyermeki ártatlanság,
mikor úgy élvezed a világot,
ahogy az maga.
Akkor is elköveted a kis csínytevéseket,
Nem hat rád mások akarata!
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Az élet szakaszaiban
a legszebb talán a gyermekkor,
békés, boldog, szabad.
egyéni szabadságot ad,
hogy kifejezd önmagad!
2015. május 1.
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Harmónia
Mikor a meztelen éj tovaszáll és a
nap felöltözteti a tájat;
búcsút int a tegnap,
bekopogtat a ma,
mikor a házban pillangóként repked
a kávé illata.
A szívben a lélekkel
tökéletes a harmónia.
Egy új nap, egy új kezdet,
egy új cél, egy új remény.
Mikor az ember egy pillanatra
elfelejti, hogy az élet oly kemény!
Megállni csak egy percre,
ebben a rohanó világban,
töltőre rakni magunkat:
Néha kell!
Néha jó!
Néha muszáj,
hogy a lélek a testtel harmóniába kerüljön, és
elmúljon a belső viszály!
Télen kicsit meghalunk,
tavasszal születünk újra,
teli megtervezett tervekkel
térünk rá egy ismeretlen útra!
Pozitív pólusok porozzák be az aurát;
egy védőburok ez, ami megvéd:
a hasztalan külső hatásoktól, ami
a fej fölé ível
erőssé téve a tudatot,
feltöltve minket hittel!
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hogy…
Merj álmodni, és próbáld megvalósítani a
tehetős terveid,
űzd ki magadból
az önmegvalósítással szemben álló ellenérveid.
Hisz az, amit álmodsz és szeretnél,
a Te életed filmjében egy rész,
amihez szorosan kapcsolódik az
álom, a vágy, az akarat, a tett, a megvalósítás,
ha Te akarod, akkor ebben nem lehet hiba!
Meglátod, lelked békére lel,
Ez a tökéletes harmónia!
2015. április 28.
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Az én Mamám
Mama szívének hatalmas önzetlen szeretete,
a család összetartó egylete!
Igen, Ő az én mamám:
a második Édesanyám!
Nyolcvan felé mégis fiatalosan, fitten
az én nagymamámnak párja nincsen!
Rendezett, ősz hajkoronán szánkózik a fésű,
siklik a haján:
hatalmas ereje, határozottsága,
mindig nevetett a baján.
Igen, ő az én nagymamám!
Az Ő főztje az igazi,
mi elringatja gyomromat,
az Ő lelke az egyetlen:
mi igazán átérzi a gondomat!
A lelke érez, a jó szíve soha nem kérdez;
az első a sorban, aki – ha baj van –
a leggyorsabban segít:
belépve hozzá az otthon melege felmelegít!
Mit is írhatnék?
Csak jót, mert rosszat nem tudnék:
igen, Ő az én mamám:
A második édesanyám!
Van egy ember,
aki ha elvesznék az élet ösvényein,
ő mindig megtalál!
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Van egy ember, aki megért engem,
van egy ember, aki mindig hazavár,
Igen, Ő az Én Mamám:
A második Édesanyám!
2015. november 9.
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Semmi sem az, mint régen
Voltam fent és voltam nagyon mélyen,
gondolataim a földön jártak,
volt, hogy fent az égen.
Már semmi sem ugyanolyan, mint régen!
Változott a világ is, vele egy kamasz is felnőtt,
sötét égbolt váltotta fel a rózsaszín felhőt!
Az optimizmust a realitás!
Semmi sem ugyanolyan, minden más,
ahogy változik a világ!
Van, ami változva marad változatlan!
Az emlékek világába minden halhatatlan!
Mikor már az a szenzáció,
ha körül öleli Bolygónkat a globalizáció!
Okostelefonba bújt embereket
táplálják a McDonald’s-szok,
digitális majmok drótokon lógva,
amit magam körül látok!
Felfal mindent a tőke,
pénzzel mérik ki mennyit ér?
Multi cégek mosolyognak rád, bármerre mész!
Zöldellő park helyett egy hatalmas Tesco.
Hová lett egy nemzeti érték?
Őseink vajon mit szóltak volna, ha ezt megélik?
Ha sablomba vagy bújva, az jelenti az egyénit,
Te sem tudod már ki vagy?
Mi itt a valós szereped?
Számítógépen érzékeled, mi is az a Szeretet!
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Emberi gesztusokat üldöző virtuális világ,
Ahol nem mindegy hogy Ki? Kit? Kinek lát!
A legjobb formámat kell hogy tükrözze
a Rólam alkotott kép,
hisz a cyber világban minden beautiful, minden szép!
Sok mindent tudok, szeretek, hasznomra vál’,
mégsem értek!
Egy valamivel jó, ha tisztában vagy:
megváltozott a világ már,
semmi sem az, mint régen!
Ami neked természetes volt,
mára az már mindenkinek mást jelent.
Ne élj a múltban!
Próbáld megérteni a jelent.
A Te időd már lejárt,
már másnak ketyeg az óra,
ami neked már értéktelennek tűnik,
más azt tartja jónak!
Te megöregedtél, jött egy új nemzedék,
aki az élet dalát már más ritmusokra járja,
attól, hogy másképp gondolkodik,
ugyanolyan mint Te,
ebben az életben magát ugyanúgy megtalálja!
Ők is a földön járnak, akár ahogy Te,
vagy néha fent az égen,
nem rosszabbak, sem jobbak Nálad,
csak megváltozott a világ,
már semmi sem olyan, mint régen!
2015. november 21.
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Láthatatlan fonal
Elszakított az idő, az a nap volt elátkozott,
de hidd el, bennem semmi nem változott!
Én ennyi idő után is még szeretek,
hiszek, bízom, várok,
imádkozom az égbe,
hogy legyünk újra
kéz a kézben!
Ha téged már megtört az élet és az erőd elhagyott,
Én adok neked, hisz tudod nekem
Te vagy az éjszakám, Te vagy a nappalom.
Adok Neked hitet, szeretetet,
Én hiszek Benned, hogy
meg tudod valósítani a saját életed!
Ha Te:
Betű vagy én leszek rajtad az ékezet.
Biztatlak utadon,
láthatatlanul is fogom a két kezed!
Hiszel-e eléggé magadban és
hiszel-e Bennem,
hogy meg tudja váltani az
életben átélt szenvedéseidet az én szerelmem?
Nélküled ebben az életben
egy emberi testben vagyok embertelen,
a lelkem lélektelen.
A lényemben vagyok lényegtelen!
Hiszek abban hogy nincs véletlen!
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És…
Át kellett úsznunk a szenvedés tengerén, hogy rájöjjünk
egymásnak mi a part vagyunk,
tudat alatt tudom, hogy
van egy közös álmunk,
amit soha fel nem adunk!
Ha nem mersz érezni, én oda adom a szívemet,
ami éget, szinte lángol,
benne van egy olyan élet reménye,
amire tudom, hogy titkon vágyol!
amit még elválaszt egy álom,
rajtunk múlik csak, hogy az életünk hajóját
úgy kormányozzuk, hogy ne várjon a zátony!
Nem mersz már hinni!
Reménykedni a jóban,
nem mersz hinni az őszinte szóban!
A kérdés csak annyi:
menni vagy maradni,
vagy a boldogságért
megszakadni?
Hinni, bízni, tudva tenni,
A boldogságot elérni,
Hidd el, elég ennyi!
A kérdés csak annyi:

70

Tudsz-e hinni?
Erőt még magadból adni?
Vagy örökre a saját börtönödbe
vágyódva, csak egy rab maradni?
és…
Beteljesítetlen álmokkal meghalni!
2016. március 20.
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Boldogan meghalni
Ha már az élet nem tudott
– amit szerettem volna –
nekem mindent megadni,
egy kérésem maradt csak hozzá:
boldogan meghalni!
A kérdés csak annyi:
Menni vagy maradni?
Szomorúan élve
vagy boldogan meghalni.
Minden írásom az utókorra hagyni.
Láttál mosolyogva és
láttál sírva,
emlékeddel fogok
borulni a sírba.
Azt kérem csak az Úrtól,
mielőtt a síromat megássa,
hogy gyönyörű mosolyod
még egyszer szemem hagy lássa.
Hogy hiába telt el annyi idő,
Én mennyire szerettelek,
szemtől szembe szeretném elmondani,
hogy soha nem feledtelek!
Jöjjön a halál,
Már azt sem bánnám,
hisz egyik fele a szívemnek meghalt,
a másik fele itt maradt árván.
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A kérdés megint csak annyi:
Félholtan élni vagy boldogan meghalni?
Mert ez az a Szerelem, ez az a szenvedély,
amit nem érthet más csak Te meg Én!
Lehet már csak én érzem,
és Te értetlenül nézel rám.
Lehet ez csak egy mese volt,
amiben Te voltál a szivárvány…
2016. március 3.
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Költőnek lenni…
Költőnek lenni érdekesség.
Költőnek lenni felelősség!
Mint egy rodeón, úgy uralnod kell a szavakat,
hogy akár egy torreádor szerepében,
hogyan adod ki a világnak magadat?
Nem mindegy, hogy a legbelső éned
mit vetít erre a világtalan világra,
hogy mennyi jut el az üzenetből
az emberi elméhez,
hogy mit fogad be a tudat,
hogy írásaimon keresztül
a nyíl épp merrefelé mutat?
Korlátlan szabadságvágyamat
csillapítani nem lehet!
Szájbarágós szavaim
mindenkinek annyit adnak,
amennyit csak lehet!
A korlátlan költői szabadság
koronázatlan királya,
aki nem esik bele az öncenzúra
sötét fogságába!
Költőnek lenni függőség!
Függök a betűtől, a mondatoktól, a rímtől.
Függök a fantázia világába beleszőtt
valódi élettől!
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Érzékeny énemet aktív tevékenység tereli,
tökéletesen önmagamat csak a papír és toll ismeri.
Ahogy az agy versenyez a gondolatokkal,
éhes kéz tollat ragad,
versről versre téglánként bontom le
a köztünk álló falakat!
Költőnek lenni egy kiváltságos dolog,
ahogy a betűből szó születik,
majd felnő mondattá,
ahogy szívedben az érzés
zord tél helyett átalakul tavasszá!
Korlátlan eszköztárak,
mik inspirációt adnak,
hogy kiírjam magamból
milyen érzéseken
lubickol az élet tengerében egy
halandó!
Önkifejezési eszköz,
mi kifejezi a valódi valóm,
a valódi énem,
verseim visszatükrözik neked
önarcképem!
Ez vagyon én!
Az élet színpadán
emberi formában
játszom a szerepem,
műveimben érzések vannak:
öröm, csalódás, valódi szerelem!
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Költőnek lenni egy csodás valami.
Ezer meg ezer emléket leírni,
majd az utókorra hagyni!
Emlékek, érzések,
végtelen számú megélt pillanat,
hinni benne, hogy
emlékem talán fennmarad!
2016. április 11.
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Néha
Néha Szeretlek.
Néha gyűlöllek!
Néha közel húzlak.
Néha ellöklek!
Néha tovább lépek.
Néha maradok.
Néha azt érzem,
Veled, egy vagyok!
Néha olyanok vagyunk
Te meg Én,
mint két idegen,
néha azt érzem,
nem vagy már velem!
Olyan ez, mint a
költő és sín közti
örök Szerelem!
Néha megtörök.
Néha felállok,
életem egy
képzeletbeli körforgás,
ahol egy helyben állok!
Várok és csak álmodok.
A reménnyel a szív már jóllakott!
Néha fogvatartottként
érzem magam,
Néha elkap a lendület!
Néha tovább lépnék,
de rájövök:
jobb Veled, mint Nélküled!
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Néha feladnám már.
néha harcolok.
Egy biztos: boldog nem vagyok!
Most már tudom, amit tudnom kell,
hogy talán bent még a szívedben
maradt még nekem hely,
kettőnk jövőjét illetően
az idő már felelt…
Néha azt érzem,
Neked is Én voltam a Nagy Ő,
az életet adó és végzet teremtő!
Néha azt érzem az a helyzet,
ami most van, örökre nem marad,
és el fog jönni az a bizonyos pillanat:
Érzem, valahol itt a szív alatt.
2016. május 12.
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Elengedés…
A kéjjel átitatott kényelmes helyzetet,
mit az intelligens illúzió teremtett
a tehetetlen tudat köré és elhitette
vele,
hogy minden az övé!
A csodálatos emberi elme
a Legfelsőbből lett teremtve,
majd az idő elhitette vele,
hogy a Földön bármit megtehet!
Ez az emberi szem számára
virtuális világ, ami
csak a külső mázt látja,
közben az éveket darálja.
Csak van, de elfelejt élni.
A dolgok mögé nézni!
Mert a valódi élet,
igazából egy valótlan világ
köré épült valótlan gondolat,
amivel Te magad vágod el
napról-napra a torkodat!
Te magadnak keresed a gondokat.
A mámorító élettel,
a ragacsos ragaszkodással
halott tárgyakhoz,
a szívhez láncolt,
illuzionista érzésekhez,
mik szenvedést varázsolnak,
örömteli életed elérésében
meggátolnak!
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A mohó birtoklási vágy,
amit az érzéketlen érzékeid
észszerűtlenül élveznek,
elfogják azt, amit a szem lát,
soha sem kérdeznek!
A test mögött, a lélek fölött
ott van az életjel,
hogy neked itt élned kell!
Egy apró parányi mag
a tested alatt,
ha felismered,
megismered Önmagad!
Hogy, amit eddig valósnak hitt
életedben megtapasztaltál,
az oly kevés,
az tévedés:
ekkor jön el a:
valódi öntudatra ébredés!
2016. április 21.
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Halálmadár
Éjfélkor a temetőben,
a teljes nyugalom völgyében.
Ott, ahol halott lelkek leheletét
érzi bőröm,
lehet nekik ott egy új világ kezdetét
jelenti, ami számunkra itt börtön.
Ezen a Földön!
Van, aminek a vége.
Valaminek a kezdete,
az élet és a halálontúli világ
keresztmetszete!
A kérdés, hogy Te ezt érted,
hogy milyen alkotóelemek
alkotják az emberi léted?
A temető kapujában ott állt,
már várt, rám talált,
a vállamra szállt:
a halálmadár!
Sötét szemében
láttam magam élve
s láttam magam holtan.
Szeme beszélt,
körülöttünk
hideg táj,
a természet szótlan!
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Ezer meg ezer emlék egy percben
pergett le előttem,
e földi világi életem,
Élek vagy már meghaltam?
Egy biztos, hogy létezem:
hideg tollát éreztem mindkét kezemen!
A halál jött el értem egy madár formában,
azt kérte menjek vele,
egyik felem maradna,
a másik készen áll menni,
a lelkem teli van tervekkel,
amit e Földön még meg kell tenni!
Halott világot köti össze az élővel,
ahol a mondatvégi írásjel
sosem pont, hanem kérdőjel!
Felreppent a halálmadár,
fel-fel az égre,
minden benne van éjfekete szemében,
ahogy szánalommal néz le!
Távoli találkozás volt,
túl a város zajától.
A semmi peremén,
A nap alatt a fekete éjben,
ahol az élet és a halál kapujában
ott álltunk kéz a kézben!
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Egy rémületes rémálom
ringatózott előttem,
ami a valóság volt és nem álom,
mint egy horrorisztikus mű főhőse,
magam úgy találom!
A szemében vörös láng,
a nyelve éles károgásától
visszhangzik a táj,
mindenki tudja,
hogy eljött az idő és
megérkezett a halálmadár.
Éles körmeid a fejfába vájja,
a két világ közt magát nem találja,
idegen a környezet,
idegen a hely,
kérdésre-kérdés,
de senki nem felel!
A holtak lelkét védi
két világ közt
élőhalottként lebegve,
visszajött azokért,
akik itt soha nem voltak szeretve!
Értem, olyan emberért, kinek
életében
szenvedés volt a reggelije,
vacsorája a fájdalom,
Meglovagolom a sorsom,
A többit meg majd rá hagyom!
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Hiába hív, nekem maradnom kell még,
a jövőmet a mában írom,
a vágy, mi bennem van,
szentesíti a célt!
Síromra ez legyen írva:
„Itt nyugszik egy ember, aki az
önmegvalósításért élt.”
2016. július 26.
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A tudatos tudatalatti
Amit a tudat alatt nem tudhatsz,
hogy amit elképzelsz, oda el is juthatsz!
Az emberfeletti elme esszenciája az, amit a hit táplál,
mikor megvalósítod terveid, az az érzés
mindig nagyobbat üt a vártnál!
Legyen a kitűzött cél a legnagyobb fegyvered,
hogy megvalósítod, jöhet bárki ellened!
A Hited az az erő, ami hajt, hogy bízol magadban,
hogy a végsőkig kitartasz és
nem esel el pont a cél előtt a kanyarban!
Mert, amit a fej eldönt,
annak a vége a beteljesülés,
de előtte még
észrevétlenül észszerűtlenül hasztalan harcot vív
az ész és a szív,
ha tökéletes harmóniába hozod őket,
mindig a jó felé hív!
A szívben is, az észben is a szabadság a legnagyobb érték,
de ami előre visz és nem hátra, az az
együttes harmóniával kialakuló
kompromisszumkészség!
Legyél Te az az egy, ki hittel, kitartással valósítja meg álmait.
Nem pedig csak a reménytelen remény bitófáján lógva hétről hétre
felteszi szerencseszámait,
abban bizakodva, hogy Ő lesz Fortuna kegyeltje –
esik bele újra és újra ugyanabba a verembe!
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Mert akkor csapdába vagy csalva.
Visszaüt a karma,
mert hiába élsz, ha élve meg vagy halva, mert
hiába hallasz, hiába látsz,
ha körülötted semmit nem találsz!
egy álomvilágban jársz!
Mert tudod, amit születésed óta
magadért tettél, végül az lettél és a
jövőben is az leszel,
amit megálmodsz és megteszel!
Ez egy egyszerű recept
ahhoz hogy boldog így lehetsz,
de ha folyton csak másba kapaszkodsz, a reményre vársz,
életed reményfonala lassan el ég,
valósítsd meg álmaid, a célod eléréséhez a lehetőséget,
mindent magadban találsz.
Fedezd fel magadban, hogy
milyen lehetőségek vannak a szavakban!
Mekkora erő az agyban, ha ezt meglátod,
sötétnek hitt életed, lehet idill is,
hisz az akarat a hittel kompatibilis!
A tudatos tudatalatti
– mit nem is gondolnád –
életedbe bevonzza;
az örömöd, bánatod mind ő okozza!
2016. március 14.
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Az idő foglyai
A múlt foglyai.
A jövő álmodói,
ők az idő rabjai!
Az idő:
az ember örök harcban áll vele,
a reménytelen remény bitófáján,
már ott lóg a változás szele!
De hiába az idő, ha nem követik a tettek
idővel az ilyen személyekből
reményvesztett emberek lesznek!
Az idő festőművésze, a változás bűvésze,
ráncokat varázsol a pihe-puha bőrre,
körbe-körbe forgunk
a saját tengelyünk körül,
míg elköszönünk egyszer, örökre!
IDŐ:
kinek túl sok van, kinek túl kevés,
ahhoz, hogy itt a Földön éljen,
hogy saját földi küldetésével
tisztában legyen,
hogy mindent megértsen!
Van, akinek csak fél év jutott.
Van kinek hatvan év!
Mindenki azzá válhat, akivé szeretne,
ami azon múlik, hogy,
itt a Földön hogyan él!
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Van, aki mocsokban, szennyben
áztatja magát.
Van, aki megérti az Univerzum diktálta szabályt!
Van, aki előre néz és olyan is, aki hátra,
aki tátott szájjal a csodát várja!
Idő: hogy ellened dolgozik vagy veled?
Az idő a legütősebb mámorító szered!
Mert képes rá, hogy a menybe emeljen,
majd hagyja, hogy zuhanhass,
hogy saját magad örömére,
a saját utadon haladhass!
Mert minden elképzelt dolog,
minden álmodat, mit szeretnél,
önfegyelemmel, kitartással,
megvalósíthatod:
mielőtt innen elmennél!
Az idő restaurátora
nem tud benned változást hozni,
mert igaz, a test öregszik, de akit hajt a lélek,
annak imáját meghallgatják az égben!
Aki az idő udvari bolondja,
aki felvesz néhány szerepet,
karakterekbe bújik,
önmaga paródiájaként él,
míg az élete lassan elmúlik!
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mert az idő arra való, hogy ebben az életben
személyiséged kiteljesedjen,
hogy tudatod, amit be kell fogadnia,
azt fogadjon, ami ellene játszik
azt elengedjen,
hogy személyiséged a tudás fájáról legeljen!
Az életben a tanulás, a tudás
egy örökké hömpölygő folyam,
az élet keze nyújtotta lehetőségeket
mindig meg kell, hogy fogjad!
Időtlen idők óta megélt,
végtelennek tűnő pillanat
csak az, ami ember emlékezet óta
bennünk megmarad!
Egy szó, egy esemény,
néha a sok is túl kevés!
Néha pedig,
Jelentéktelennek tűnik az a dolog,
amitől a szív újra bízni, hinni kezd,
új erőre kap és még sebesebben dobog.
Látod? – ez egy ilyen egyszerű dolog!
2017. január 25.

89

Élet expressz
Szállj fel a vonatra, mert
Indul az Élet Expressz,
ami neked pont annyit ad,
amennyit elvesz!
Szőke, barna, fekete hajakat
fest Ő őszre,
izgalmas történeteket ír
abba az emlékkönyvbe,
amiben a főszereplő Te vagy,
akad benne elég,
horror, vígjáték, vagy dráma,
a rendező a sors:
Hidd el, jól ki van ez találva!
Újszülöttekkel érkezik,
de öregemberekkel távozik,
hiába telik az idő,
Ő sosem változik!
Az Élet Expressz vonatán utazva,
belül semmit sem változol,
a következő állomáson
lehet épp a
reinkarnációddal találkozol!
Elvisz téged egy olyan helyre,
ahol nem számít a vagyon,
csak a lelket körülölelő tiszta elme!
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Utazhatsz Te fejben,
egy helyben,
míg elérsz árnyékból a fényig,
egy életen belül a
többszörös újjászületésig!
Levetkőztetheted elmédet
anyaszült meztelenre,
csak akkor találsz rá
a valódi értelemre!
Ami nem a pénz utáni vágy,
túl mutat ezeken
tudatmódosító szereken,
aminek hatása alatt
halhatatlanságod érzed,
csak akkor eszmélsz fel,
ha a hosszú álom után
bekopogtat a végzet!
Hogy mi történik?
Nem érted.
Ez az Élet Expressz, ahol
a mozdonyvezető a Szeretet,
kalauz az álom,
váltótársa a vágy,
néha elhagy téged,
de végül visszatalál!
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Az Élet Expresszre,
ha a jegyed megveszed,
egy álomvilágba visz el téged,
ahol nincs más, csak boldogság és tiszta élvezet!
Az élet expresszen, ha az
életed emlékkönyvében olvasol,
mindig éhes marad a tudat,
hiába testben jóllakol!
Szomjúságodat nem olthatja más,
csak az az érzés,
mikor az ember egy hosszú utazás után
újra hazatalál!
Élettelen volt azaz érzés, amit eddig hittél magadról,
egy sorozat-gyártott ember voltál,
akit épp most vettek le a szalagról!
Teljesen betéptél
egy hazug világtól, a mézédes szavaktól!
Látni, nem láttál, csak magad elé néztél,
illúzió alkotta társadalmi normáknak megfelelve,
végül teljesen kiégtél!
Mert, amit ebben a világban
neked közvetítenek,
meg amit magad előtt látsz,
egy jól kitalált és előadott
bábszínház!
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Ahol a lényeg, hogy ne legyél
tisztában magaddal,
Kész Átverés show,
amit játszanak az agyaddal,
A tudatlanság játszik az Egóval,
mint 3 éves kisgyerek a legóval,
elhiszi, hogy az amit összerak,
az az Ő fantáziájának eredménye,
az ember itt a Földön
az evolúció végterméke!
Ezt nevezed Te világnak,
valódi életnek?
Mikor fejet hajtasz
a virtuális világban kreált
élethű gépeknek!
Lépj a vágányra, indul
az Élet Expressz,
Téged vár,
az elkóborolt lelket,
aki egyszer a Legfelsőbbhöz visszatalál…
2017. február 20.
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Az életed
Találd meg az életben
mi az érték,
de tudd:
hol a határ, hol a mérték!
Élvezd ki még teheted
minden pillanatát.
Most élj!
Mert nem tudhatod mi vár Odaát!
Ne a bizonytalanban higgy!
A biztosat éld meg!
Használd ki a lehetőségeket, amit
kínál ez a földi élet!
A lehetőségek váratlanul jönnek,
gyorsan szaladnak,
ez a Te életed,
ne légy ellensége magadnak!
Higgy a szívnek!
Ne az agyadnak!
Te legyél a trójai faló
a benned lévő falaknak!
Ne agyald túl a dolgokat.
Hanem tedd meg!
A saját főztödet
edd meg!
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Minden mi veled megtörténik,
a döntéseiddel függ össze,
hogy életed autója a napfény felé tart-e,
vagy épp be a sűrű ködbe?
Ez egy örök törvény!
Most és mindörökre!
Mert, mondd? – Mi az élet?
Egy hamis elmélet.
Olyanná változik számodra,
ahogy benne élsz.
Ha teszel is érte!
Nem csak remélsz!
Pontosan annyi az élet,
ahogy Te megéled!
Lehet rossz vagy lehet jó,
Te magad vagy az életedben
a sorsforgató!
Éld úgy az életed,
mintha épp most jönne el a végzeted,
csak a „most”-ban, a mában,
a számtalan lehetőségek tárházában!
2017. június 27.
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Édes 40-es
Miért vonzóbb egy édes 40-es?
Fejben érett, az ágyban heves.
Egy 20-as még gyerek!
Nekem nem jönnek be
a manöken alkatú paraméterek.
Széles csípő, formás fenék,
két hatalmas mell
az élvezetek tengere,
engem elnyel!
Egy 30-as még néha
üres fejű liba,
az életcélok számára még
egy ismeretlen számmisztika,
nem érti a dolgok összefüggését,
mi az a tematika.
Egy negyvenesnek
vannak céljai,
már van valami,
amit letett az asztalra.
Nemcsak dugás után,
a bokorból kimászva
okádik rá az aszfaltra!
Egy negyvenes nő,
olyan, mint egy jó bor,
amit hagysz érlelni és
végül zamatossá válik,
egy negyvenes nő
már nem keresgél.
Pontosan tudja mi kell neki,
Mire vágyik!
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Túl van már sok mindenen,
sok tapasztalattal a háta mögött
reálisan látja a világot,
túl a rózsaszín ködön!
Nem kell nekem 20-as kislány,
vagy 30-as buta liba.
Nézz magadba kérlek!
Miért írom e sorokat?
Mert lehet, nem bennem van a hiba!
Kifordultak magukból a mai lányok.
Miért nem vonz az Én korosztályom?
Céltudatosság helyett
céltalanul élnek
bele a nagyvilágba,
megoldást mástól remélnek!
Pia, Iphone, gazdag pali, lakás,
Olyan ruha, amitől a fasz feláll!
Egy negyvenes nőben
tökéletes a természetes harmónia,
testben-lélekben,
szeretetben, odafigyelésben
Nincs hiány.
Egy 40-es nő már át lát a szitán!
Szavak nélkül is
pontosan érzi mire vágysz,
mit akarsz?
A hullámzó tenger után
Nekem Ő a szárazpart!
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A természetesség az, amit
ebben a természetellenes világban
benne megtalálok!
Ez a korosztály, ami beindít.
ad Nekem szárnyakat!
Felébreszti Bennem
a szexuális vágyakat!
Lehet Vele tervezni.
Nem csak egy kaland volt,
ami után jön a lelki-karambol!
Összetört lelket
újra felkaparni a földről és
kezdeni mindent elölről.
Egy negyvenes nő
nekem a célt jelenti,
nem pedig a rajtot,
benne megtalálom a
teljes megnyugvást,
ami eddig belülről hajtott!
Lehet vele tervezni,
egy egyszerű, de nagyszerű
harmonikus életet,
meg rengeteg közös élményt átélni.
leszarva a végzetet!
Hidd el, nem érdekel, ha azt mondod:
ez anyakomplexus!
Átérzem hangodban,
ez egy rosszindulatú gesztus.
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Neked nem tetszik!
Nekem idillis.
A lényem egy édes 40-essel
kompatibilis!
Feldob és kellemes,
Egy tüzes, édes 40-es!
2017. július 4.
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Öleld át a világot
Adj hálát a hibáidnak,
amik érettebbé tettek,
mindért, ami a múltból
kirántott,
légy hálás és
teljes szívvel
öleld át a világot.
Légy hálás,
hogy nap mint nap
kinyithatod szemed,
hogy, akit szeretsz,
ott lehet Veled!
Légy hálás, hogy
minden nap megvan
a napi kenyered,
légy hálás,
legyen a szívedben
tiszta szeretet!
légy hálás azért,
amit az élettől kapsz,
légy hálás azért,
amit magadból másnak adsz,
légy hálás azért,
amit az utókorra hagysz!
Légy hálás a tiszta szívért,
ami a mai korban kincset ér,
Légy hálás, ami Neked megadatott,
mindenért!
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Adj hálát az ételnek,
a víznek,
adj hálát a munkának,
az izzó verejtéknek.
Adj hálát a szemeidnek, hogy láthatsz,
két alsó végtagodnak, hogy
mindent bejárhatsz!
Adj hálát a füleidnek, hogy hangokat hallhatsz,
adj hálát az ágyadnak, hogy kényelmesen alhatsz!
Rohanunk a mindennapokban, és észre se vesszük,
hogy mi az, ami kincs, a valódi érték,
olyan dolgok ezek, amit nem vehetsz meg pénzért!
Iphone, autó, valami anyagi tárgy?
Ezek jelentik a boldogságot,
meg, amire vágysz?
De ha az elméd ezekből már kimászott,
képes leszel rá, hogy átöleld a világot!
Légy hálás, amid van és tiszta szívből szeress,
mert három dolog van, ami segít abban:
a Szeretet,
a Hála,
az Alázat,
hogy megérts, ami eddig értéknek tűnt,
csak látszat!
2017. november 28.
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A nincsből is adni
Tudom milyen az, amikor
a kicsit is többfelé kell osztani,
amikor valamire nem telik és
le kell róla mondani!
Édesanyám egy varázsló volt,
a nincsből is mindig étel került az asztalra,
a kevésből is jutott mindenre,
amire vágyott a szám,
kívánta a szemem,
még ha az Ő hasa üres maradt is,
csak nekünk minden meglegyen!
A nincsből is adni,
az ízletes falatokról lemondani,
tiszta szívvel, lélekkel,
logikázni az étellel.
Édesanyám mára
angyallá változott,
és az égből vigyáz rám,
Isten küldte, hogy ezután óvjon engem,
az én drága Nagymamám.
Nem születtem
túl szegénynek,
de azért gazdag sem vagyok,
tiszta szívem a legdrágább kincsem,
amit neked adhatok.
Nem születtem nyomorban,
de palotában sem lakom,
őszinte lelkem a legdrágább kincsem,
amit neked adhatok.
2017. január 31.
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Lelkek találkozása
A semmi országútjára lépve egyszer,
minket az Isten újra és újra tesztel.
Teszteli szívünket.
újra elringatja lelkünket!
Két idegen, váratlan találkozás,
elindított Bennünk valami változást.
Két ember eddig külön utakon,
de mindig kereste a másikat,
aki a lélekfele,
mert vele lesz az életünk pohara újra tele!
Furfangos az élet játéka, az Isten próbatétele.
Ketten külön egy másik ember mellett,
a kérdés: Miért nem vele?
Mikor ugyanúgy dobban meg mind a két szív
és tudják Ők összetartoznak,
nagy úr a váltás,
de változást életükben csak Ők hozhatnak!
Beengedtél a lelkedbe, de
A szívem a tested is kéri.
A semmi kapuin dörömbölve
a lelkünket emészti.
Üldöző üvöltésem hangtalan hangját,
remélem lelked meghallja,
mielőtt testem e világtól elköszön,
s a lélek tovább száll,
A végtelenség tengerében
vízcseppenként összeolvadunk Odaát!
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Szeretnélek szeretni.
Magamhoz közel engedni.
Lényed üde, zamatos nedűjében elveszni!
Kell, hogy szemed csillogásában
fürödjön az arcom,
lelked függőágyában
megpihenhessen fáradt elmém.
Hangra éhes fülemet csillapítsa a hang,
mielőtt a csodacsúcsot megmászva elmégy
Oda, ahol két meztelen test harmonizál egymással.
A kéj oltárán feláldoztuk magunkat,
majd örömmel, vággyal,
kis tudathasadással,
A gyönyör templomában eggyé váltunk
és
Isten színe előtt beteljesedett egy régi álmunk!
Testünket levetkőzve
a lelkek találkoztak,
mindent megváltoztattak,
Értelmet adtak minden új napnak.
A mondatod végén én legyek az írásjel.
A kérdés helyett a felkiáltó jel,
de leszek én a pont
az életed kérdéseiben,
egy szép emlék a jelenben,
kéz, a kéz a kezedben!
2018. január 19.
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Szerelem
Szeress úgy, ahogy
téged is szeretnéd, hogy szeressenek,
tiszta szívből, vággyal,
forró testtel, heves szívvel,
lelkedet melengető szerelmes rímmel.
Szeress durván, kívánd lágyan
izzó ajakkal, éhes kezekkel,
nyakadon duzzadó erekkel.
Éles nyelvvel, gyors szívdobbanással,
éld át a szerelmet úgy, mint senki mással.
Legyen a szerelemben háború,
amikor a két éhes test elveszi
azt egymástól, ami neki kell.
Legyen béke,
amikor ez az érzés égig emel!
Adjon ez az érzés a hitetlen szívnek újra hitet,
a lemerült léleknek új erőt,
a szerelem ne vegyen el!
csak adjon:
mindenekelőtt!
A szerelmi érzésekben, tetteiben nincs határ!
A szerelem az, amikor úgy érzi az ember,
hogy a vándorútról vége hazatalált.
Jött egy ember, aki teljes egésszé tette
és örökre elűzte a magányt,
a szerelem egy olyan verseny,
ami nem ismer célt és nem ismer határt!
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Szerelem az, amikor egy másik emberben
fellelhetően felfedezed saját képmásod.
Önmagadat minden hibáddal együtt
teljes mértékben megtalálod!
Szeress tiszta szívből, lángoló vággyal,
harapó fogakkal, éles körömmel,
lágy csókkal, érzéki simogatással,
örüljetek egymásnak, úgy mint senki mással!
Legyen egy perc az élet,
egy éjszaka, ezer év,
láncon tartott ösztöneidet
szabadítsa ki a szenvedély.
Legyen csak a ma, a „most”,
ne számítson az idő, ne legyen tér,
legyen egy mámor utazás,
kikapcsolva a külvilágot,
mielőtt ez az éjszaka véget ér.
Add át a testedet a másiknak
teljes terjedelemmel,
a lelkedet mellé csomagolva,
minden múltbéli csalódásodat
az ablakon kidobva,
a múlt romjaira szórva.
Legyen ez a Szerelem a Mindened!
A távoli jövőd, a jelenlegi jelened, meg majd a múltad,
a teljes beteljesedésed, a boldogsághoz vezető utad!
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Legyen ez a Szerelem, egyedi.
Olyan, amit még életed során soha nem éreztél,
legyen ez a Szerelem az,
amiért megérte a múltban
a sok fájdalom, újrakezdés,
és amiért ezer sebből véreztél,
most már tudod: soha nem tévedtél!
Legyen ez a szerelem AZ!
2018. január 21.
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Lélekvándorlás
Végtelennek tűnő, de véges utazás a mi életünk,
míg egyszer öntudatra nem ébredünk!
Egy napon reggel
a tükörbe nézve,
feleszmélve:
Hogy a telhetetlen vágyaink börtönében egy testbe zárva,
a ragacsos anyagi világtól fuldokló lélek,
elhisszük azt, amit a szemünk lát.
pedig ez nem élet!
A valódi élet ott kezdődik, amikor meglátod a láthatatlant,
a kézzel nem foghatót, szemmel nem láthatót,
a kézenfekvően fel nem foghatót!
Számtalan élet áll mögöttünk és rengeteg vár még,
saját sorsodat úgy alakíthatod, hogy nap kövesse, ne sötét árnyék!
A saját tetteid terelnek, ők a meghatározójuk mindennek,
túl mutat mindenen:
hiába a szív, hiába az ész!
Saját karmád követni fog, bármerre mész!
Mert ezt a kölcsönkapott testet egyszer vissza kell adni,
e földi világi tetteid határozzák meg, hogy
utána hol fogsz lakni.
milyen testben?
Vagy csak mulandó aszteroidaként eltűnsz
A világegyetemben!
És kezdhetsz mindent újra és újra,
véres korbácsütésként fáj majd a tetteid súlya!
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Évről-évre megfárad a lábunk,
a lelkünk rogyadozik a terhek alatt,
a tükörbe nézve ne csak nézz, hanem láss!
Hogy megfontolatlan döntéseid következtében mivé válsz?
Hogy hogyan reinkarnálódsz?
Milyen testben?
Az attól függ mennyire fulladsz bele
a földi élvezetekbe!
Lélekkel kezdődik minden, de a testtel hal meg!
Ha Te csak a testet látod és a körülvevő világot,
Akkor Téged senki sem hall meg!
Amikor kinyitod a szemed és Tiéd lesz az élet tortájából egy szelet,
amikor érzékeid nem anyagi dolgokért dolgoznak,
hanem lelki-juttatást várnak,
csillapíthatatlan ösztöneid
nem a csillogó után vágynak,
Ami az Egóra húzott drága ruháktól szépül,
tested téglái egyenként a múltba hullnak
és rajtuk egy új világ épül!
Túl mutat az anyagon, túl ebből a világból,
a Világegyetem viharában vergődve élsz,
születés-halál körforgása vár rád,
míg egyszer végleg hazatérsz!
Oda, ahová anyag nem tapad,
ott, ahol kiteljesítheted Önmagad,
a Valódi Valódit,
a Mindenfelett álló Világba,
újra beleolvadva a Földet körülölelő
Legfelsőbb Energiába!
2018. január 28.
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Tökéletesség
Mindenki ebben a tökéletlen világban
a tökéleteset keresi:
munkában, párban, önmagában,
de, hogy lehetnél tökéletes?
Mikor az Univerzum mezején egy apró csíra vagy
egy parányi magban,
épp emberi alakban!
Mindenki a szépre vágyik, a csillogásra,
de ha kinyitnánk a szemünket,
megláthatnánk ezt a kincset Egymásban!
Mert a csúnya embernél is van rondább,
a szépnél is van még szebb,
két szempár is mást lát szebbnek,
hogy kinek mi a csúnya és mi a szép?
Na látod, ebben különböznek!
Fogadjuk el Önmagunkat és
vele együtt mást,
így a szépség relatívvá válik és
teljesen megváltozik számodra a világ!
A legbelsőben hintázik a valódi szépség,
nem púderben, sminkkel az arcon,
mert ebben a műveletlen mű világban
a csapból is ez folyik, mindenhol ezt kapom.
Ebben az idealista idealizált világban
előtted a gödör, ez a tökéletesség hibája!
A tökéleteset keresni ebben a töketlen világban
épp olyan lehetetlen, mint erős gyökeret keresni
Egy épp burjánzó világban!
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Az életed csak úgy lehet teljes,
ha felfedezed magadban és másban is
a valódi értelmet!
Ami túlmutat a szépségen, a testen
és a lélekhez vezet,
rokonságban a négyes iker:
Az őszinteség, tiszta lélek, jó indulat, szeretet!
Legyen a tiszta szív, az önzetlenség
a követendő példakép,
hogy életed teljessé váljon,
hidd el, ahhoz ennyi épp elég!
2018. május 14.
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Nézd azt az embert…
Nézd azt az embert, aki a mának él.
Nézd azt az embert, aki másképp él.
Nézd azt az embert, akit mindenki elítél.
Egy szokatlan elem, a megszokott formában,
egy szálka az ember torkában.
Ha egyéniséged van, kinek van értéke,
nem leszel a média hatalom által kreált,
fogyasztó társadalom végterméke.
Nézd azt az embert, aki másképp él.
Szürke egerek élnek egy beszűkült világban,
a kiélt, kiégett tudatlan tudat
monotonná válik,
de újat nem mutat!
Élettelen életben élő magzatként elvetél,
már földi életében megéli
saját halála kezdetét.
Nézd azt az embert, aki nem norma
a szürke társadalomban,
ahol mindenki egyforma!
Egyedi egyéniségével a saját útját járja,
nem pedig élő halottként
csak az éveket zabálja!
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Nézd azt az embert, akinek van még célja,
ki akkor is bízik, ha vékony már a cérna!
Hisz a jövőben, bízik önmagában!
Egy szép, boldog új világban!
Nézd azt az embert, aki tesz is érte!
Harap is, nem csak ugat!
Aki a szarból kitaposva magát,
már látja a helyes utat.
Aki keresi a válaszokat. Aki kérdez és kutat!
Nézd azt az embert, aki Te is lehetnél,
Akire felnézel!
Ha a tett beszélne belőled és
nem takaróznál hamis érvvel!
Nézd azt az embert!
2018.
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Egymásban elveszve
Csókold belém a halhatatlant,
az örök szerelmet,
a valódi értelmet.
Kéjes mosolyod máglyáján égjek el,
vágy rám mohón,
vágy rám lágyan,
Ámor szigete legyen
a megvetett ágyam.
Érezzem tested lüktetését,
ahogy egyre csak hevül,
a testen keresztül,
forrjunk össze legbelül.
Érezd bennem a lángot,
majd a hűsítő szelet,
én legyek a tortában
a legédesebb szelet!
Vessz el bennem,
vágyak viharában,
A kéj máglyáján áldozd fel magad,
változz át rajtam,
legyél egy angyali alak.
Legyél ördög,
bujaságom tengerének
hullámain evezzél,
éld át a pillanatot,
a percet,
semmit ne kérdezzél…
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Verjen sebesen a szíved,
levegőre vágyva,
valósíts meg bennem,
azt, ami minden nő álma!
adjunk meg vegyük el egymástól
egy olyan dolgot,
amit
nem kaptunk meg eddig mástól!
Szerelem háború ez,
amiben Te vagy ellenem,
megfogalmazhatatlan érzés ez,
egy nem mindennapi Szerelem.
Kezemben fegyverem,
éles nyelvem a nyíl,
tested megfeszülve a végsőkig,
akár a legerősebb íj!
Repülj el velem legközelebb a naphoz,
annak a világnak az Istenéhez,
aki nem más, mint Fallosz!
2018. július 22.
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Lélektelen
Mit ér az éned, ha lényegtelen?
Mit ér a vággyal teli szív,
ha a test lélektelen?
Ha nincs benne élet?
220-szal a sztrádán
száguld feléd a végzet.
Én élni jöttem erre a földre,
teremteni.
Nem az EGO börtönében,
száz évet végig szenvedni!
Ebben a céltalannak tűnő világban
a fényt keresni.
A szívgyertyája ott van bennünk szótlan,
ha célt talál a lélek iránytűje,
egyből lángra lobban!
Annyi-annyi lehetőség kínálkozik
az emberi fajnak,
mint, hogy kihasználnák ezt,
akár a kígyó,
saját farkukba marnak.
a mohóságba belehalnak!
Ott, ahol az Iphone az érték,
A pénz meg az Isten,
hiába van teli a házad,
ha belül semmi nincsen!
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Ott, ahol már
pénzben mérik a szeretetet.
A hatalomvágy a lényeg,
a testet futva elhagyva
katapultál a lélek!
Ülj le egy percre.
Nézz kérlek magadba,
hogy földi léted során
miért ütközöl folyton falakba?
2018.
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Önteremtő
Ebben az elmebeteg, embertelen
emberi evolúcióban
az ember inkább másban hisz,
mint önmagában!
Körforgalomban halad,
csapdába!
Pedig egyszerű a törvény,
ha lehúz az örvény,
a csőben maradt
egy utolsó töltény!
Amit a fejbe kell lőni,
az elmébe.
Az önbizonyosság szellemében!
A legkönnyelműbb hinni
Istenben vagy Másban,
a Földet Megóvó Energiában.
Pedig a Teremtő Te vagy!
Gondolatokkal, tettel,
rajtad áll minden,
hogy mit kezdesz az életeddel!
Teremtesz vagy rombolsz?
Segítesz vagy ártasz?
Tudom könnyebb hinni valamiben,
mert ott van egy lelkitámasz!
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A Teremtő Te vagy!
Te osztod az élet kártyalapjait,
nálad van a nyerő is,
de ha néha vesztésre állsz,
életed univerzumát Te építed,
mindent, amit magad körül látsz!
Teremts harmóniát, békét
a szívben, lélekben.
Leld örömöd e kölcsönkapott
földi életben!
A szeretet, béke, öröm, jóság,
napról napra legyél jobb ember,
annál, aki tegnap voltál.
Hisz Te teremted meg
magad körül a világod,
locsold meg lelked szirmait,
a benne élő virágot.
Amit a szeretet, béke,
az elfogadás táplál,
keress új utakat
ahelyett, amiken tegnap jártál.
Egy életen belül
többször születhetsz újra,
újra és újra kezdheted,
a jövőd csak rajtad múlik!
senki sem fogja a kezedet!
2018. augusztus 9.
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Egyéniség
Az ember egyik
elengedhetetlen kelléke,
hogy legyen egyénisége.
Én nem állok be a sorba!
Ami a norma,
ahol mindenki egyforma.
Én többszörösen több vagyok,
amit a szemfényvesztő szemed lát,
ennél a testnél,
márkás ruhákba bújva,
bármilyen szerepnél!
Tudatos tudatom egyéni sajátossága,
hogy e világot másképpen látja!
Egy kívülálló vagyok a tömegben.
A felkiáltójel
egy értelmetlen szövegben.
A kérdőjel a mondat végén.
A remény a szakadék szélén!
Nem az ember-orientált média
láncra vert kutyája,
ki tenyérből eszik,
megmondva neki mindent, hogy
hogyan gondolkodjon?
Mit egyen?
Milyen legyen a ruhája?
Kiveszőben az egyéniség.
Értéke ma már a kukában!
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Ha egyéniséged van,
az ma már hátrány!
Ha színt viszel az életedbe
az már a tömegnek fura látvány.
Ha vannak gondolataid,
véleményed a világról,
fekete báránynak számítasz,
aki kilóg a nyájból!
A média az étterem.
Te a vendég.
Jóízűen bekajálod,
mit leraknak eléd!
Nem kérdezel.
Elfogadod,
boldogan a zenéit hallgatod.
Öltözködsz, jóízűen eszel.
Átmossák az agyad,
mindent kilóra megveszel!
Követed a trendet.
Így akarnak csinálni
tízmillió emberből egyet!
Én nem bírálok senkit,
csak leírom azt, amit
magam körül látok,
hogy ettől
az emberi masszától,
amit társadalomnak hívnak,
miért hányok?
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Hol van már az ember,
ki felemeli a hangját és
valami ellen lázad?
Két kezében a fénybe emel
egy kínai áruházat!
Hol van az az ember,
aki egykor különc volt,
ki másképp nézett ki,
mint a többi?
Az Nike pólóban
egy McDonald’s-ban
épp a hasát tömi.
Eltemetve az egyéniség
az önálló gondolat sírja előtt haldoklik.
A szabad akarat a médiumok tengerében fuldoklik.
Hol van már az emberből a lázadó szellem?
A saját szabadságuk utáni vágyuk?
Mint Neo a Mátrixban,
Én úgy tekintek rájuk!
Hová tűntek a lázadó zenekarok,
Kik a felnövő ifjúság
példaképei voltak?
Fontos üzenetet közvetítettek dióhéjban,
Lázadnak ma is a Petőfi Rádióban!
2018. szeptember 10.
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Ha kisüt majd a nap Magyarország felett…
Ha kisüt majd a nap Magyarország felett,
ha a kaly-kornak végre vége lesz.
Ha nem keverednek a nemzetek,
ha teljes biztonságban
Az ősök gyermeket nemzhetnek.
A Szülőhazámban idegen nyelvek
már nem csúfítják a magyart,
ha e nép végre megkapja
a lehetőséget, hogy úgy éljen,
Ahogy mindig is élni akart!
Egységessé válva, nem kasztokra szakadva,
újra szerelmesek leszünk
Azokba a csodálatos magyar szavakba!
Amiket ma már néhol sajnos ritkán hallunk,
mikor nem neveznek nácinak,
ha magunkat magyarnak valljuk!
A történelmi könyveket bújva
látható,
e erős nemzetnek,
milyen rögös volt az útja.
minden bűnüket
megbűnhődte már e nép
A viharos századoknak vége lesz.
és kisüt majd a nap Magyarország felett!
A Turul népének, kinek Árpád volt a fejedelme,
I. Szent István meg a Királya,
kellene újra egy Csodaszarvas,
aki elvezeti Nemzetünket újra abba az irányba,
123

ahol a szeretet, az összetartás
szorosan kapcsolódik a tetthez;
keserű, elcsukló hangon kérdem én:
saját hazánkban
miért kell alkalmazkodnunk
különféle nemzetekhez?
Történelmünk során, mint a kolera,
úgy támadtak minket,
megszállások, gyalázások
sötét felhő takarta el a napot
a magyar ég felett,
1920. június 4-e a dátum,
mikor feldaraboltak egy nemzetet!
Én hiszek a Szeretetben,
ami a magyar szívben ég.
Hiszem azt, hogy egyszer minden rossz véget ér!
Hiszek az összetartásban, a tenni akarásban!
Hiszek Istenben vagy Valami Másban!
Hiszem, hogy a cél szentesíti az eszközt!
Hiszem azt, hogy egyszer e Nemzet napja is eljön!
Amen!
2018. szeptember 17.
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A lélek labirintusa
E világi vágyaid vágyakozásra vágynak,
az élet alagútjában bóklászva,
kivezető fényt nem találnak,
mert sötétben élve, fekete a tudat,
a karmikus karma izmos karja
most feléd mutat!
A tudásra éhes tudatod éhes kutyája
az elmeháborodott elmédben ugat,
sötét ösvényen öngyilkos vágyaid,
a mohóság tengerébe fullad!
Ha a kéjéhes kárhozat kátrányszagú leheletét
a tarkódon érzed,
múltban elkövetett tetteid
szívedben egyszerre emészted.
Lelked hasadékában nagy űr,
egy tátongó rés,
a kicsi szürkeállomány miatt
az Univerzum útjain haladva,
célt nem találva,
egy helyben állva
ugyanoda jutsz,
bármerre mész!
Elkóborolt vágyaid, álmaid
csaholnak az agyadban,
lődd be az életcélod,
légy tisztában magaddal!
Furfangos lélek-iránytűdet
a változás, egy fordulópont felé fordítsd!
A 108-as Om Mantrát torkaszakadtából ordítsd!
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Legyél tiszta, mint egy újszülött,
olvadj bele a Végtelen Energiába,
minek Isten is lehet a neve,
légy tisztában földi szerepeddel,
van egy torta,
Te benne egy szelet,
ne utáld magad,
mikor az Univerzum szeret!
Ez a földi lét csak egy statiszta szerep,
a bábok színpadán
az évszakok közt a tél,
ahol nincs napfény,
csak félhomály!
Tépd szét az illúziót,
amiben eddig ringatott az agyad,
nincs test, nincs EGO,
sem éjszaka, se nappal,
egy burokban éled az életed, akár a Mátrixban,
ebbe a világba rácsatlakozott aggyal!
Ez itt a lélek labirintusa!
A test aspektusa!
a túlélésért megy a haláltusa,
De a test nem egyenlő a lélekkel,
csak sziámiként egybe nőttek,
hiába a próbálkozás,
A test már élve is halott és az is marad!
A lélek a véges világban is végtelen,
Nyisd ki a szemed és lásd át
A lényegesnek tűnő, mégsem lényegest,
Keresd a ténylegest!
2018. január 7.
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Ennyit érsz
Semmi sem a tiéd csak élvezed.
Mi vagyunk a betűn az ékezet!
A gyertyán tudod, mi vagyunk a láng.
Amit ha nem táplálsz, kialszik már!
Mi vagyunk a kulcs, az ajtó zárban.
Csak egy töltény vagyok egy teli tárban!
Csak egy csepp vagyok a tengerben,
csak egy jel vagyok az éterben.
Semmi sem a tiéd, csak élvezed!
Amit magadnak hiszel, csak képzelet!
Így taposod az éveket,
Így éled végig az életed!
Csak egy csillag vagyok az égen.
Egy apró sugár a fényben.
Csak egy betű vagyok a táblán.
Csak egy férfi a prosti ágyán.
Egy Vagyok a tíz millióból.
Egy malac vagyok a disznó ólból,
Egy Vagyok a százból.
Csak egy lap vagyok a kártyából.

Egy parányi lélek, ki itt rekedt, és
csak írja neked a verseket!
Ha magadénak érzed,
nekem az öröm.
Egy golyó vagyok, ami
átmegy a csövön és a
gondolataidba mászik,
de a tudatlanság tengerében
úgyis elázik!
2013.
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Ha egy férfi, ha sír…
Ha egy férfi, ha sír,
lehet, közel a sír.
Bánata számára,
egy kedves személyt siratja,
aki lehet szerelme,
vagy épp
Az édesanyja!
Ha egy férfi, ha sír,
valami összetört benne,
tovaszállni látszik
élete értelme!
Zokog a lelke.
Fáj a szíve.
Véres könnycseppet takar
Minden egyes ríme!
Ha egy férfi sír,
ott már nagy baj van!
Magába zárt fájdalom,
ami felemészti halkan!
Hiába a torz sztereotípia,
ez nem bűn vagy nem hiba,
a férfi könny nehéz,
súllyal bír,
hiába néz rá szánalommal
pár személy!
Az erősebbik nemben is szív dobog.
vannak érzelmeik
és vannak olyanok,
Akik ezt nem érthetik!
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Nem kell mindig az erőset,
a macsót játszani,
felvenni valami szerepet,
minden emberi lény szívében
ott bujkál az érzés,
Aminek neve: SZERETET!
Ha egy férfi sír,
ott már omlik a fal,
törik a mécses,
úgy érzed meghalt
egy bizonyos részed.
Nem leszel az, aki voltál,
soha többé!
Régi lényed meghalt és
így vált köddé!
Nem kell mindig erősnek látszani
és
húzni magad köré a falakat,
egy olyan világban élünk,
ahol nem jó pont, ha felvállalod magadat!
Eltakarni magad és felhúzni a maszkot,
hogy a közönyös szemek szúrása békét adjon
Pedig:
Nem bűn a könny, ami a lélekből ered.
Nem bűn a szív, ami tiszta szívből szeret.
Nem bűn az érzés, ami benned ragyog.
Nem bűn a szeretet, ami elhozza a napot!
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Ha könyörületlen a könny,
ami könnyessé teszi szemed,
a könyörületesség angyala tovaszállt,
nem lehet most Veled!
Gondolj arra, hogy minden rossz
csak átmeneti,
senki sem győztesnek született
és nem született a vesztes:
Emlékezz e mondatra, hogy
„Örökké nem eshet.”
2017. december 10.
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A szerelem, ami a síron túl is tart…
„Ez az a szerelem, ami a síron túl is tart,
Csírájában elfojtották, elvetélt, pedig Ő csak élni akart…!”
Halálraítélt vágyak közt bóklászom a remény romjain,
hitetlenül bízom, hogy valaki a távolban meghallja
gondjaim üres üvöltését
és hozzásegíti
egy elvetélt álom beteljesülését!
A halott világomban halhatatlan érzésekkel,
meztelen lelkemmel, kihűlt szívemmel
a múltba vágyok;
hazug érveket a fájdalom enyhítésére,
amit az eszemnek bemagyarázok!
Hogy a határtalan idő majd egyszer
begyógyítja lelki sebeim,
eláll a vérzése a szívnek,
de legbelül tudom, hogy ez egy
örökké tartó beforratlan seb marad,
mondd, ezekben miért kéne, hogy higgyek?
Tudom, tudom az idő pereg,
ami tegnap szabad volt,
ma már nem lehet!
A kérdés:
Tovább lépjek vagy maradjak?
Vagy az emlékekbe beleszakadjak?
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Ez az a szerelem, ami a síron túl is tart!
Benne van minden olyan érzelem, amit az
ember érezhet:
szerelem, szenvedés, öröm, boldogság,
bánat, biztonság, kétely,
amit ebben az életben Te nem biztos, hogy értesz!
Ez spirituális eggyéválás,
amit nem fog a Földi éter!
Ez egy olyan csoda, amit nem mindennap érsz el!
Hallom szívemben a múlt üvöltését,
ami elől menekül a holnap,
a jövőt viszont titok övezi,
amit a Ma szája ki nem mondhat!
Menekülő vadként hagyjam el álmaim?
De lelkem mélyén visszahúz a múlt,
hogy megvalósítsam vágyaim!
Életem füzetében az oldalt
többször radíroztam és
új lappal kezdtem,
de visszahúz a múlt engem!
Kiálltam az idő próbáját,
nem találtam meg a helyemet,
Lényedben minden megvolt,
minek neve:
őszinte tiszta szerelem!
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Mert a múltban ért impulzusok alkotják,
a jövőm és a jelenem,
megismertem egy ember lényében,
Igen, ez az! Ez az örök szerelem!
A múltban megfogant a jelen pillanat,
amit a jövő hoz világra,
íratlan szabályokon alapszik,
amit az életed könyvébe ír
saját sorsodnak a láthatatlan keze,
amit saját magamban vetett hitem
tollával írok majd bele.
Életem könyvének happy end lesz a vége
és ott lesz majd a Neved!
Mert e láthatatlan könyv csak a neveddel
érhet véget,
Te voltál a sorsom könyvében
a legfontosabb történet!
Láthatatlan, elmondhatatlan, leírhatatlan, felfoghatatlan
érzések halmaza alkotta meg bennünk ezt a egységet,
amin keresztül megismertük, kiismertük,
megláttuk egymásban a szépet!
Ez már nem szeretet, ez már nem szerelem, ez sokkal több annál,
elmondani nem lehet, ezt érezni kell,
a test alatt, a szív felett, a lélekben
az érzelmi csodát,
amit csak ritkán érnek el
ebben az emberi életben!
2016. augusztus 15.
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Szeretném…
Szeretném, ha tenger lehetnék és fürdenél a vizemben.
Egy szikrázó fény lennék abban a gyönyörű szemedben.
Szeretném, ha patak lehetnék, és én oltanám a szomjad.
Szeretném, ha egy jelet adnál, nem kell, hogy kimondjad.
Szeretném, ha az égen én lennék egy csillagod,
Ami az éjszaka leple alatt a felhők mögül rád ragyog.
Szeretném, ha rab lehetnék és te lennél a börtön.
Úgy érezném a Menyben járok, nem pedig a földön.
Szeretném, ha macska lehetnék és simogatnál öledben.
Egy gyönyörű gyémánt fülbevaló, csillognék a füledben.
Szeretném, ha egy olyan álom lehetnék, ami valósággá válik.
A papíron a könnyektől a tinta szanaszét ázik.
Szeretném, ha időgéppel visszamehetnék a múltba,
kitörölni minden rosszat, ami most a szíved sújtja!
Szeretném, ha madár lehetnék és elszállnék veled messzire.
Miért érzem, hogy közel vagy, mégis nagyon távol, ennyire?
Szeretném, ha a bizalom és tett, egymáshoz feszülnének
és a szeretet tengerében újra elmerülnének.
Szeretnék veled lebegni a holdon,
Szeretném, ha én lehetnék a sziget és
Te a partra vetett horgony.
Szeretném, ha én lehetnék a múltad, a jelened.
Szeretném, ha örökké foghatnám a kezedet!
Szeretném, ha láthatnád a világgal együtt
Én is megváltoztam,
felébredve a sötétből magamat hogy átkoztam.
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Szeretném, ha egy perzselő láng újra az egekbe szökne.
Egy álomhajóról valaki minket egy laktalan szigetre lökne.
Szeretném, ha ez mind valósággá válna!
Minden bú és bánat örökre az egekbe szállna.
Szeretném, ha tiszta lenne újra az a lap,
ami maga után szép emlékeket, szeretetet hagy.
Szeretném.
2012. augusztus 1.
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Igen
E verssel kértem meg 2017. december 24-én Párom kezét.
Régen elképzelt álmom válik most Veled valóra,
hogy egy férfi és egy nő felszállnak ketten egy hajóra.
Közösen siklanak az élet tengerén,
együtt, egymásért csak Te meg Én!
Legtávolabbi képzeletem sem
vitt annyira messzire,
hogy belegondoljak,
hogy boldog lehetek
még egyszer ennyire!
Egy pillantás után jött a lelkem alatt a szívdobbanás,
ami tudtomra adta, hogy Igen Ő az! – és nem kell más!
Hálát adok a szemeidnek, ahogy rám néznek.
Nem kellenek szavak, ők helyettem beszélnek.
Hálát adok a karjaidnak, mibe bezárkózhatok,
ha nem találom e világban magamat,
hálát adok a szádnak, mi zengi rólam a szavakat.
Hála a kezeidnek, mi értünk tesz.
Amitől egy rideg négy fal igazi otthonná lesz!
Szerelmes lettem a lelkedbe, mi magával ragadott,
az élet fáján nekem Te vagy a termés,
mi a legzamatosabb gyümölcsöt aratott.
Lelked oly tiszta, mint a frissen hullott hó,
sok-sok keserűn megélt pillanat után
végül beköszöntött a jó.

136

A két idegen már nem idegen többé,
hanem egymás vigyázója,
a lelkitársa.
Egymás képmása.
Én akarok lenni az a kéz, aki mindig vigyázz rád, bármerre mész.
Én akarok lenni a viharban a fedél, ami alatt biztonságban lehetsz,
mert tudod, hogy nem ázhatsz,
én akarok lenni a stabil támasz!
Én akarok lenni az idő, ami Tőled soha el nem választ.
Tiszta érzés mi tőlem feléd árad, őszinte szeretet,
Én ezzel a verssel szeretném MEGKÉRNI A KEZEDET.
Mondd azt, hogy IGEN, hozzám jössz és leszel a feleségem,
és nem lesz boldogabb férfi nálam se földön, sem égen.
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A remény romjain
Egy új világ épül…
Ember, a szívében a fegyver.
Ember, aki bízva bízz, de nem nyer!
Mert könnyebb hinni Másban,
mint önmagadban,
pedig Isten benned él,
most épp emberi alakban.
Persze jobb, ha van valaki,
Aki helyetted bűnhődik,
vagy akinek meggyónhatod összes bűnöd
és feloldoz téged,
de így is egy körfolyamat részese vagy,
bár nem érted,
mikor térdre borulva épp a megbocsátást kéred,
hogy miért hullik a földre végül a véred?
Már az anyaméhben elkezdődött a játék,
hogy a végén megértsd ez a földi élet
micsoda ajándék,
amit ha tiszta szívvel, szeretettel, hálával játszol,
nem fog kelleni neked se Isten, se Jézus, se egy koszos jászol.
Mert a saját magad Isteneként te teremtesz,
vagy Ördögként rombolsz,
amikor megfontolatlan döntéseid következtében
épp egy másik embert okolsz.
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Ha a tükör már nem segít,
nézz bele magadba,
és egy kicsit fulladj bele a
betartatlan ígéretekbe,
az EGÓdba,
a saját mocsaradba.
A remény romjai helyett
magadban építs fel egy új világot,
szüless meg újra
és változtass meg egy világot!
Egyedül, akarattal, reménnyel,
Behatárolhatatlan vággyal,
A szívedben már látom azt a madarat,
ami saját ketrecéből szabadulva
épp az ég felé szárnyal.
Független gondolatokkal, önálló tettel,
hogy tisztában legyél az adott helyzettel,
hogy a sors nem véletlenül adott,
és nem véletlen vett el!
Mert ezer nap, ezer hónap, tízezer év is
kevés annak a magnak,
ami a lelkedben csírázik és a szívben ér meg,
végtelen utazásaink során
az ember lehet, ebből semmit sem ért meg.
Hogy mindennek oka van és az okok mi vagyunk,
hogy pontosan annyit ad számunkra az élet,
amennyit mi adunk.
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A kölcsön kenyér – tudod – vissza jár,
meglepődve ott a tátott száj.
Kérdés helyett jönnek a vádak;
E világban, ahogy élünk,
nem a valóság, hanem a látszat!
A döntés ott a két kezünkben:
hogy ki milyen emberré válhat…
2019. március 3.
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Lemondás
Lemondani arról, amit szeretsz, ragaszkodsz,
a ma markában a holnap egy új kezdetet hoz.
Lemondani valamiről más kedvére, örömére,
a lélek fegyverének tölténye,
amit, ha kilősz a tudatodba,
többé már nem az az ember leszel, aki eddig voltál,
hisz a tett ezerszer fontosabb bármely édes szónál!
Az igazi szeretet az, amikor mást teszel előrébb
magad helyett,
hogy örömet okozz neki vele;
néha lemerülök,
de a szívem szeretettel van tele.
Nem átgázolni más érzésein érzéketlenül nem tőrödve;
az együttérzés, a szeretet az ember utolsó reménye.
Néha le kell mondani dolgokról, hogy egy új,
boldogabb holnap jöjjön el,
néha nem kell más véleménye,
csak nézz mélyen a szívedbe és a lélek felel!
Adni magadból úgy, hogy közben belül kicsit meghalsz,
de közben tudod, hogy másnak ez a jó,
e tulajdonságok igaz embernek valók.
Lemondani nagyon nehéz arról, amire vágysz,
de nincs is talán felemelőbb érzés,
ha e tetteddel magad körül egy boldog embert látsz.
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Néha kicsit meg kell halnunk Másért,
de az Univerzum kárpótolni fog majd,
mert az élet ajándék.
A karmánk nem hagy kiegyenlítetlen számlát,
egy örömteli pillanat akkor érkezik majd,
Mikor nem is várnánk.
Lemondani a vágyról, egy csillogó tárgyról,
egy szép élményről
a legnehezebb feladat
magunkban, másért,
mert az életünk alkotó elemei többek közt:
a fény és az árnyék,
De ne felejtsd el az ősi tanítást: az élet ajándék.
Ajándékok vagyunk másnak,
és ő nekünk,
Mindenki egy az Egészben,
senki sem különbözik másnál,
egyenlőek velünk!
2019. február 20.
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Elmúlás
Elmúlik minden ebben a testben
és újra beleolvad a Világegyetembe.
Elmúlik a ma, elmúlik a holnap.
Elmúlik az év.
Mindenki ahonnan jött,
a hosszú vándorút után hazatér.
Elmúlik az öröm, elmúlik a szenvedés,
az utazásaink végén talán megértjük:
Mi? Miért?
Kinyílik a börtön ajtó,
szabad rabok lehetünk,
saját egónk hálójában
mindent újrakezdhetünk.
Elmúlik a kielégíthetetlen anyagi vágyunk
mi bitófa elé állított,
halálbüntetésre várva,
kinyílik egy olyan ajtó, ami eddig zárva.
Mielőtt elmúlna anyagi testünk,
megértjük, hogy a test a lélekkel nem egy
hanem két külön tény
sziámiként összetartozva,
mint az árnyék és fény.
Elmúlik minden: pénz, szomorúság, szerelem,
meztelenül állunk a semmi kapuin dörömbölve,
feleszmélve, hogy mennyi mindent tehettünk volna,
akkor, amikor már nincs kegyelem!
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De a lustaság a megszokás falait nem tudtad áttörni,
éltél a világ peremén,
a kaszt-rendszerben sudrává váltál
már a világteremtés elején.
Elmúlik a haragos,
elmúlik, aki megbocsát,
egységként egy az egyben
találkoznak majd Odaát!
Ami szép volt, rossz volt, egyformán elmúlik,
egy ember emléke a múlt homályába hullik.
Elmúlik minden, de ami szép, az megmarad,
életünk expressz vonata új utasaival tovább halad.
Elmúlás. Kinek a vég, kinek a kezdet,
emberi életünkben a keresztmetszet.
Kinek a sír, kinek a születés,
egy új élet-kezdet,
minden újra a legelején…
Elmúlni szépen emlékeket hagyva,
megbékélni, belenézve magadba.
Elmúlni szépen, magadból másnak adva,
egy kitaposott ösvényt az utókorra hagyva.
Elmúlni úgy, hogy értelmet látni életünkben,
hogy az utánunk következő generáció
csodálkozhasson emlékünkben…
Elmúlni úgy, hogy értelmet nyerjen minden szavad,
bízni abban, hogy emléked megmarad.
Elmúlni úgy…
2019. március 11.
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Csakrák
Hogy milyen szerepeket tölt be
benned a csakra?
Hogy egy kicsit állj meg, kérlek,
és figyelj magadra!
Egy térképet jelentnek a testnek a csakrák,
hatalmas belső felfedés vár, csak rád!
Ha ezt külső szemmel szemléled,
de belül megéled,
megváltozik eddigi élet,
mert eljön egy másik végzet.
A lelkedet eteted a testeden keresztül
fedezd fel a Láthatatlant,
a szemeden túl, legbelül.
Lehet bármilyen csakra,
egy új esélyt jelent csak ma,
hogy a múltadat elűzd,
a jövőt várd,
hogy az önmegvalósítás útján járj!
Gyökeret ver benned az egyik csakra
a Földdel a fizikai világgal összeolvadva,
hogy megtaláld magad az emberi életben,
hogy ne nyelje el a végtelenség a hangodat,
harmonizálva legyen az Anyafölddel való kapcsolat!
De van egy olyan csakra, ami a teremtő maggal
egybeolvadva,
érzelmek, vágyaink segítségével
teremt meg egy új lényt,
elhozza nekünk a valódi értelmet,
az életünkbe a fényt!
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A belső hang, amire mindig figyelned kell, hogy mit mond!
A testünk egy végtelen tér.
Benne egy energiaközpont!
Segítségül szolgál a Napfonatcsakra,
hogy figyelj a határaidra,
és a benned lévő falakra!
A Szívcsakra, ami összeköt minden embert,
minden öreget, középkorút, fiatalt,
hogy a szeretet segítségével,
megnyerjük ezt a testi-szellemi diadalt.
Örökké megújulni, nem stagnáló állapotban létezni,
teljes gőzzel nyomni a gázt, soha sem fékezni!
Szeretet, együttérzés, harmonikus szolgálat.
hogy minden emberben megvan a képesség, hogy
amilyenné Ő szeretne, olyanná váljon!
Egy láthatatlan szem végül kinyílik
és kutat, kérdez.
megadja a választ végül, hogy miért élj, miért létezz!
Láss, hallj, beszélj és megérted végül,
hogy eddigi életedben miért érezted úgy, hogy ez csak egy üres tér,
és ami mulandó, egyszer úgyis elmúlik
és minden a múlt feledésébe hullik…
Végül tegyük az egyik csakránkra a koronát,
hogy ebből a testi-lelki táplálékból kinek mi jut át?
A test és lélek közt hová vezet az út?
Honnan indultunk, hová érkezünk?
Folyamatos lelki fejlődésre való vágy legyen e földi világi életünk!
2019. március 17.
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Életfa
Az életfa gyökeret vert e földi létben,
a másik hajtást a szem számára láthatatlan világ táplálja,
nem földi éden!
Amit nem mindenki ért meg.
A véges világot köti így össze a végtelennel.
A valóságot a képzelettel.
A mámort a valódi élvezettel.
Életfa a szívnek és léleknek tápláléka
a félkómás állapotból felébred
és kilábal
összeköt minket
A Legfelsőbb Energiával!
Életfa a szívet összekötő törzsében valódi élet van!
Megmutatja a múltam s azt, hogy élek ma,
hogy itt a egy halott testben élő lélek van!
Életfa, egy tükör a testnek, hogy megmutassa mit érek ma:
Az ösztönt? Az Ént?
vagy a Felettes Ént?
Az aranyutat, ami Hozzá vezet
és meglátod az alagútban a fényt!
Gyökerének minden egyes ága
elterül a testünkben,
táplálja a lelket,
felnyitva tudatunkat,
hogy
meglássuk a valódi értelmet!
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E földön még csak anyagi és lelki világi állapotban,
két világ közt elveszve,
ébredő tudattal mégis félig eltemetve
vágyunk a Végtelenre.
De hogy vágyhatnánk egy ismeretlen világra,
ha e földet sem ismerjük igazán?
Elesettek vagyunk egy szamaritánus szamarán.
Nem ismerjük a múltunkat, hogy ismerhetnénk a jelent?
A Legfelsőbbe beleolvadni vajon mit jelent?
E csodás fa ágai, akár az életvonal a tenyéren
az életfa értelmét megértve vár ránk a végtelen!
Csupán csak illúzió alkotja itt a tudást,
láncra verve az örökös megújulást!
Elhasználódott gondolatainkat,
ha ledobnánk magunkról, az
illuzionista alkotta téveszméket
kiűznénk agyunkból,
mert e világ szakai
a vég és az újrakezdés,
az elengedés és a befogadás,
egy olyan teológiai rendszer, ami valami más
de földön túli vágyaink
e testben és emberi életben
igazán soha nem érnek meg…
Életfa, hogy mit értek ma, mennyit érek ma?
A gyökerei átölelik e földet és világot:
láthatót és Láthatatlant, élőt és Halhatatlant.
Összeköti a fizikai létet és a Mindent Átható Energiát,
amiről mindenki tudja, hogy létezik, de senki sem lát!
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Életfa, hogy mit tanultam eddig és mit értek ma?
A születés, a halál,
a kezdet s a vég
a testen túl a lélek előtt a lélek-régész a valódi valót kutatva,
földi életen túl és egy másik létállapot közt,
amikor az anyag a lélekkel nem szövetséget köt,
hanem útjuk ketté vál’,
a tudatalatti állapot most már tudatosan megnyugvásra talál…
2019. május 6.
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Az univerzum benned él
Én nem kápráztatlak
ezüsttel, arannyal,
mézédes szavakkal,
ha lemerülnék,
az ürességet megtöltöm magammal.
Nem vagyok színész,
hogy játszak neked egy szerepet,
én is e világ rabjává váltam, amit úgy hívnak: élvezet.
Én sem vagyok tökéletes
egy tökéletlen világban, hogy is lehetnék?
meztelenül látnál engem,
ha előtted ruháim levetném?
A testemet néznéd,
vagy látnál valami mást,
ami ezen túlmutatna,
ha a lényed kérdezne,
keresne, kutatna!
Meglátná a lényegtelen mögött a lényegest!
Én is ember vagyok ebben az életben,
egy kölcsönkapott ruhában,
de nem mindegy, ha utunk véget ér, hogy
hogy érkezünk az urnában?
Amit ma megtehetünk
magunkért, másért;
utunkat kísérje az életöröm, jóindulat, szándék,
a mondás:
„Az élet ajándék!”
150

De nem mindegy, hogy egy kacatként látjuk,
vagy érték az, amit képvisel,
Ha eljön a pillanat, és nem fog számítani kívül
Ki mit visel!
Meglátod, hogy az arab férfi vagy a fehér nő
ugyanolyan, mert mindenki egyenlő!
Mindenkihez szólok most:
Neked, Neki, Önnek,
férfinek és nőnek
Isten ajándékainak kellene, hogy legyünk e Földnek.
Egy arany, amivel a szívünk alatt válunk
igazán gazdaggá;
a tiszta lélekkel leszünk igazán szépek,
ha meglátjuk körülöttünk az élet apró csodáit,
amihez nem tapad semmilyen pénz vagy érdek.
Egy puzzle ez a világunk, amit össze kellene rakni!
Közösen, együtt egy hatalmasat alkotni!
Mert mindenki egy, az Egészben egy apró rész,
Ha ezt belül megérted, újra hazatérsz.
Már itt a földön eléred azt, amit nem biztos, hogy más:
az anyagi elmúlást és a
lelki megnyugvást!
2019. május 1.
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Ennyi az élet?
Felébredsz reggel,
kinyitod a szemed,
munka, délután várnak a hírek.
Egy hideg sör mellett megnézed,
hogy háborúznak a palesztinek
vagy épp az írek,
de vajon ennyi az élet?
Már az anyaméhben elkezdesz keresni,
egy a szem számára
láthatatlan világot felfedezni.
Nevetni jöttél e földre.
szeretni,
az életadta lehetőséget kihasználva,
a világot felfedezni!
Utazni! Menni! Tenni!
Egy képmutató világban magadhoz-máshoz
mindig hű lenni!
Ennyi az élet?
A média megfőzi neked,
Te pedig megeszed a végterméket!
Beteljesítetlen vágyaid
merd újra álmodni!
Magaddal a tükör előtt néha elszámolni!
Hogy vajon megtettél-e mindent
A boldogságodért?
Vagy könnyebb hibáztatni
a körülményeidért
valaki mást?
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Ha azt hiszed, hogy az élet asszisztál,
hogy a sírodat ásd,
próbáld meg kívülről szemlélni magad,
mi az, amit látsz?
Egy kiégett embert, aki csak vegetál.
Akinek egy brazil szappanopera jelenti az igazi kánaánt?
A munka, az alkohol, a sör az öröm,
élve meg vagy halva,
ott fekszel a kövön.
A lelki-nyomorból téged nem húz ki senki,
ha az Aranyszívből is csak az értéket látod,
ha a megoldást mindig mástól várod?
Ennyi az élet?
Ahol szürke életmóddal, berögzült
szokásaid rabja vagy,
ahol monotonná vált a test,
monotonná az agy!
Döntsd el: Te gép vagy ember vagy?
Szürke egér vagy egy pozitív lélek?
Aki küzd. Épít! Teremt!
Aki kérdéseket tesz fel
és próbálja megérteni a jelent!
A jövőt, a múltat,
hogy hová vezet e földi világi útja?
Hogy hol kezdődött, és hol a vég?
Aki hittel, tettel
kiteljesedik és boldogan él!
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Nemcsak remél és fekszik a porban
öngyilkos vágyaival,
zuhan a lelki-nyomorba!
Az élet paripáján húzd meg a gyeplőt,
ha arra tart az utad,
amerre a vágyaid, az álmaid,
amerre a cél,
utad végén meglátod a fényt
mielőtt minden véget ér.
Amit az életben tettél,
mielőtt mindent visszaadsz a Földanyának,
amit ebben a testben szereztél!
Meztelenül mész el innen,
ezer emlékkel, amit e világtól kaptál.
Legyen a személyed másnak
egy pozitív példakép
és az, amit tudatos tetteiddel hátra hagytál!
2019. május 14.
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Úgy élj
A mában élj meg minden pillanatot.
Most kell élni, hogy
legyen miről az unokáknak mesélni.
A múlt már halott.
A jelen él!
A jövő meg még egy magzat csak egy méhben,
egy kósza reménysugár a sötét énben.
A mostban élj! Ne lépj vissza.
Ha koszos is a ruhád,
belül maradj tiszta!
A tiszta szív az érző lélek,
a mosoly az arcon,
a tettrekész kézben a segítő szándék
egy visszaigazolás, hogy hogy neveltek Édesanyádék!
Ahogy ma élsz, az a múlt ajándéka,
A tapasztalatok hozadéka,
amit felkínált neked az élet;
és mi az, amit elfogadtál?
Minden tetteidből, döntésből
mit tanultál?
Mi az amit nem
és mi az, amit befogad az elme?
Mit jelent valójában az élet értelme?
Mit jelent e földi világ?
és mit jelent egy másik lét?
Ebben a játékban a főszereplő Te vagy,
és az életed a tét!
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Ahogyan a világhoz állsz,
ahogyan látod magad,
az Univerzumban a szereped,
lényed kísérje a megbocsátás,
az önzetlenség, a tiszta szív és a szeretet!
Ha ezt befogadod,
hidd el, megérted a lényeget!
Úgy élj, ahogy szeretnél élni,
Az élet csodás,
egyedül csak magadtól kell félni,
az agyadtól, ami korlátokat állít,
és amit eltorzít az elme,
benned a végtelen, hogy felfedezd
mi az élet értelme?
A végtelen benned,
ebben a véges világban,
egy alkotó eleme vagy
a Teremtő szikrának!
Élni jöttél e földre, teremteni,
de ketyeg az óra, az idő halad,
telik az óra, múlik az év;
nagy felfedezés az élet, hogy megértsd,
mi mennyit ér?
Mielőtt az elkóborolt lélek újra hazatér.
2019. április 29.
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Harmóniában a természettel
A természet szépsége
az ember igazi értéke.
A lélek térképe.
A természet lágy ölén írom e sorokat, beleolvadva a tájba,
eggyé válva a természettel.
A felhőkkel, a nappal,
a fákon napozó madarak csicsergése tölt meg életerővel.
A természet benned él,
az amit kívül látsz
az Isten hagyja, hogy itt a földön
egy kicsit Teremtőt játssz!
A természet ha tavasszal felöltözik,
nyáron levetkőzik, vele együtt lélegzel,
megtölti tested-lelked élettel!
Csak ülök a vízparton és hallgatom,
ahogy beszélgetnek velem a füvek, a fák,
az ég és föld, a madarak, a növények, a halak,
eggyé válva a természettel,
oly szabadnak érzed magad.
Nem számít az idő, a pénz,
a gondok olyankor messzire futnak.
A tökéletes harmónia függőágyában mámorittasan pihen a lélek.
Kikapcsol a világ körülötted és a
belső harmóniát kívülről is megéled.
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Elhomályosulva
oly távolnak tűnnek
a nappalok, a hónapok, az évek.
Meg kellene tanulni óvni, amíg lehet,
miért bántjuk azt, ami minket szeret?
Tiszteletben élni növénnyel, állattal
földön és égen,
a Holddal, a Marssal, a Nappal,
Csak így köszönthet ránk
egy újabb reményt adó hajnal.
2019. május 17.
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Eltervezed? – Megteszed!
Eltervezed? Megteszed!
Az életadta lehetőséget elveszed,
mert, ha, ami a fejedben született,
az ott is marad,
soha nem teljesíted ki önmagad!
Megtervezed, mégsem történik változás,
mert a gondolataidat nem követik tettek,
újrakezdésekből csodák soha nem születtek!
A rajt is azért van, hogy megtaláld a célt,
A születés, hogy utána várjon a vég.
A köztes idő, hogy ember tervezz és élj!
Csak a tudatos tervek,
amiket követnek tettek,
mutatják milyen emberré tettek.
A sóhajok hídján állva,
hidd el nem éred el az álmokat,
amire vágysz,
ha nem teszel érte,
csak egyhelyben állsz!
Tökéletes terveid a fejedben lesben,
az élet vásznán statiszta szerepben.
A főszerepedben az agyad,
mi mozgatórugója kezednek, lábadnak
minden mozdulatból, mit magadért tesz,
reménysugarak áradnak!
A TERV, AZ AKARAT, A HIT, A TETTEID
befolyásolják e földön éveid!
Ha a gondolat, mi benned született,
elvetél,
kezdheted újra földi léted legelején.
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De, ha a burjánzó tervekből
sorsforgató tettek válnak,
A remény csillagai
egy lépéssel előtted állnak!
Mert amit a szív szeretne,
azt az agy is akarja!
Erősíti a hit!
Célba vezeti a tett!
Túlbonyolítunk mindent,
pedig ilyen egyszerű az élet!
2019. május 19.
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Élethelyzetek
Elfáradt éjszakák után
borús nappalok,
tárd ki nekem a szíved, Barátom,
Én itt vagyok!
Mondd el mi a baj,
mi bántja lelked,
amitől a tested is elfáradt,
ajtómban a kulcs, itt senki sem bánthat!
Én nem vagyok bölcs guru vagy
lelki tanítómester,
megtapasztalt élethelyzetekből tanulva
tudok mesélni,
amik padlóra küldtek nem egyszer,
amíg a kifordult éneddel és karmáddal
vetekszel.
Észre sem veszed,
nem egyszer, de
az Isten ilyenkor tesztel!
Voltak kérdőjelek életem főbb pontjain,
nem volt könnyű újra felállni,
mikor ott feküdtem
saját életem romjain.
Ott, ahol már könnyebb lett volna
a kaszás kezét fogni,
mint újra kezdeni,
de győzni is csak úgy lehet,
ha először megtanulsz veszteni!
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Nem könnyű az élet,
mikor úgy érzed,
mindenki szívja a véred,
De ez mind érted van,
ha ezt megérted,
hogy minden kudarc erősebbé tesz,
és ha a szívedben ott a hála,
a gyenge növény is a záportól erősödik,
amitől közben te elázol,
de mindennek meg van az ára!
Minden mindennel összefügg,
ezt csak a bolond nem látja,
és minden ki van találva!
Ki van ez találva:
bábok vagyunk az élet színpadán,
Én, Te vagy Ő!
Tökéletes a forgatókönyv,
mert Isten a legjobb rendező!
A tökéletlen tetteid,
végül tökéletessé tettek,
egyik kezükkel adtak,
a másikkal elvettek.
Egy életen át formáltak,
és ilyenné lettem!
Hála legyen a sötét nappalokban a fény,
reményvesztett szíved tápláléka
engedd el, mit el kell!
Ne kövessen a múlt árnyéka!
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Ha pozitívan állsz az élethez,
és pontosan tudod, mit is kezdj vele!
A reményvesztett csalódottság tovaszáll,
a szíved hálával lesz tele!
Mosolyogj a mára, és az Isten is rád nevet,
legyél pozitív példa a társadalomban,
Bölcs, okos, együttérző, jó társaság,
akit minden ember szeret!
2019. május 4.
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Anyák napja
Van az évben egy olyan nap,
amikor az anya, amit Ő adott egyszer, mind visszakap.
Azt a szeretetet, törődést, odafigyelést,
amit átadott a gyermeknek,
mindent magából, hogy Ő sose szenvedjen!
Mi az Édesanya?
Egy hétkezű bűvész,
egy borotvaéles aggyal rendelkező
életművész!
Egy összetartó erő, egy jóbarát,
aki téged elfogad az összes hibáddal együtt,
amilyen vagy valójában, Ő annak lát!!
Egy fáradhatatlan kéz segíti,
egy mindig csillogó szem, ahogy rád néz,
akinek a legnagyobb öröm az életben
az hogy Te élsz!
Drága gyermekek, nektek írom e mondatot:
hálával, tisztelettel forduljatok most
Édesanyátokhoz
és mondjatok köszönetet neki,
amit tett értetek, hogy
önfeláldozó Szeretettel Nektek szánt egy egész életet!
Példájával megtanított önzetlenül szeretni,
hogy egy hazug világban
mit jelent igaz embernek lenni?

164

Már kicsi magzatként is a mindene voltál,
az univerzum csodája,
ami benne született meg, hogy aztán
beragyogja e földet,
mindenét átadta neked, amit lehetett,
a többnél is többet,
egy szabad életet!
Köszönöm az Édesanyámnak,
hogy szabad emberként felnőttem,
hogy mindig én dönthettem el,
hogy melyik út felé kanyarodok,
de a példa ott volt előttem!
Szabadon élhettem,
hogy nem akart önarcképére faragni,
hagyott a gondolataimmal, elképzeléseimmel együtt maradni,
akkor mikor már én is utáltam magam,
Ő mégis szeretett,
a távolból is tudtam, Ő mindig fogja a kezemet!
Tedd, amíg teheted!
hogy Őt mindig szereted,
mert sajnos el fog jönni az idő,
amikor tízezer könnycsepp hullik majd a földre,
amikor már csak szíved emlékkönyvét lapozgatva
gondolsz majd az örömökre, amit Ő tőle kaptál,
amit soha az életben viszonozni nem tudtál.
Mert egy élet is kevés lenne,
ahhoz a szeretethez, hálához,
amit én érzek iránta,
egy mennyország tourist-os járat kellene ahhoz,
hogy szemem újra lássa.
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Ahogy elköszönt tőlem,
eszméltem csak fel, mert azt hittem Ő halhatatlan,
hogy örökké él,
hogy ez a világunk is csak átmeneti és egyszer mindenki hazatér!
De egy biztos: addig is itt, a SZÍVÜNKBEN ÉL!
2019. május 5.

166

Én nem lehetek…
Én sem lehetek mindig erős,
pedig azt hittem magamról,
hogy még erősebbé válhatok
majd a lebecsmérelő szavaktól.
A haragtól.
Most egy lelkileg megviselt
ember áll a tükör előtt,
könnyzápor a szemekben,
Hitt! Bízott! Jót tett,
de talán
sosem volt igazán szeretve!
Nem akarom én az álomférfit,
a macsót játszani,
csak, aki valójában vagyok,
annak látszani!
Én nem lehetek az,
amilyennek látni szeretnél,
mert én többet érek,
bármilyen szerepnél!
A látszat nem számít,
ha belül nem vagy velem!
Odabilincselhetsz magadhoz,
ha közben elengedted a kezem!
Nem lehetek mindig megértő,
ha nincs benned
kompromisszumkészség
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Nem lehetek tökéletes számodra,
ha neked nem számít a belső érték
Nem lehetek a minta férfi,
mert nem az vagyok.
Nem kérek többet
csak amennyit én adok!
Nem kell nekem kitüntetés,
vagy valami érdemrend,
de úgy érzem tőled én
nem ezt érdemlem!
Nem lehetek az,
akit Te képzelsz rólam s én magamról,
Neked
egy sorozat-gyártott robot lenne az ideális,
akit épp most vettek le a szalagról!
Néha szeretnék az lenni,
aki számodra kincs,
kutatva, keresve a hibáim
beláttam:
bennünk semmi közös nincs!
Én nem lehetek mindig mosolygós,
ha belül zokog a lelkem,
nem mondhatom, hogy „minden oké”,
ha közben belül semmi nincsen rendben!
Hiába nevet az arcom,
ha fejem fölé felhők gyűlnek,
ha belül a fájdalmak nem enyhülnek!
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Ember vagyok én is
érzésekkel, szívvel, lélekkel,
Egy soha sem egyszerű élettel,
de mindig pozitív szemlélettel!
Ami egy útravaló számomra,
táplálék szívnek, léleknek,
a reményhozó e földi létemnek.
2019. május 7.
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Határon innen / határon túl
„Gúnyhatáron innen, gúnyhatáron túl
a szabadság madara nekünk dalol…”
Közös a múltunk,
közös az éjszakánk, a nappalok,
egy vérből valóak vagyunk.
Szívemben határok nélkül határtalanok
a határontúli magyarok.
Semmilyen gúnyhatár, semmilyen tábla
az összetartozásnak nem lehet akadálya!
Mert a testvér az akkor is testvér marad,
ha igazolványán magyar szerepel,
vagy a román, ami nekem siralom,
elválasztva is együtt,
ezt tette a mocskos trianon!
Gúnyt űzött velünk a történelem,
ami még most is szárnyakat bontogat;
a hit, ami bennünk van,
az köti össze az emberi sorsokat!
Nincs Románia, a neve: Erdély!
és ez így is marad,
amíg ott egy magyar lélek is él,
Nincs Szlovákia, hanem Felvidék!
Nézzetek körül a térképen,
ami ott van, látjátok?
A Magyar Nemzet nevét
zengje az egész Kárpátok!
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Büszke népünk történelmének harcos sarjai,
amíg a világ a világ, utódaink
ajkán pihennek népdalaink,
igazságos királyainkról vagy épp egy betyárról,
egy természeti csodában
szem gyönyörködtető hazáról.
Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak,
de addig:
„Ki tudja merre, merre visz a végzet,
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Segítsd még egyszer győzelemre néped,
Csaba királyfi csillagösvényen!”
Céljaink elérésében a csodaszarvas vezessen
hittel, akarattal ismerve az alázatot,
eljő az idő, lemossuk a gyalázatot!
Ha feltűnik felettünk Attila kardja,
mi kegyelmet nem ismer,
ha Őseink hitének magja
újra csírázni kezd a magyar népben,
ha az a soha fel nem adó küzdőszellem
forrni kezd a vérben,
akkor nem lesz már kérdés,
hogy rabok legyünk határon belül és onnan túl,
ahonnan ennyi év után is a szél
reménybe csomagolt keserűséget fú!
2019. május 11.
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Őrült vallomás
Legyen ez egy őrült vallomás,
egy olyan, mint semmi más,
ami fel nem fogható, el nem mondható.
Egy olyan szerelem,
amiben mindenki fél elem,
ahol nem ismert a félelem,
amiben a lényeg a lényegen.
Ahol a vágyon lovagol az érzelem,
és örömöt jelent az, hogy létezem,
ahol örökké valóság pihen a végzeten.
Szívem húrjain játszik az öröm,
táncra perdül a lélek,
akitől önfeledtül boldogan élhetsz.
Legyen ez egy őrült vallomás,
egy olyan ragyogás,
amit nem érthet senki más,
csak a tökéletes lelkitárs!
A Tiszta őszinte szerelem
az ösztönös kéjéhesség
sírja felett feltámad,
testedet átölelő nyugodt, boldog állapot
mi személyedből árad.
Legyen ez egy őrült vallomás,
egy extázis.
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Egy tudatalatti hasadás,
mikor lényed az ég felett
egy elkápráztató képzelet,
a szívünkből áradó szeretettel festjük
színesre a kék eget.
Mikor valósággá válik a képzelet,
mikor helyre tesszük életünk puzzlejében
a hiányzó részeket.
Szívünk örömittasan fekszik a vágyban
szeretetben ázva,
Lényünk megrészegülve a szerelem táncát járja.
Amikor hiába menekülsz,
leláncol,
amikor menekülnél, magával ragad,
amikor a hosszú keresés után
megtalálod önmagad!
2019. május 12.
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Egy nap az élet
Csak egy napot kérek Tőled.
Egy érintést, egy mosolyt,
egy ölelést, egy csókot.
Legyen Nekünk egy nap az élet.
Egy napig szeress, de tiszta szívből
ölelj, csókolj, vágyj, érezz,
egy napig élj velem és
semmit ne kérdezz!
Csak létezz!
Egy napig harapj, karmolj,
fonódj belém,
egy napig ne számítson semmi:
csak Te meg Én!
Egy napig evezzünk a vágyak tengerén,
egy napig legyen az életünk színes képregény.
Csak egy nap jut, lehet nekünk, ami örökké fog tartani.
Egy nap helyettünk beszél, amit el akar a másiknak mondani!
Egy nap, de ezer vágy, örök pillanat.
Egy nap, ami az emlékeinkben örökké megmarad!
Egy napig akarlak, utána dobj el magadtól,
ezer mondat vérzik most a fájdalmas szavaktól.
Egy nap az élet. Gyere velem, éld meg!
Manna leszel nekem s én hűsítő víz
tikkadó ajkadon,
egy nap az élet, s lehet nem lesz több alkalom.
2018. július 1.
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Másokkal szemben, szemben a tükörben
Mondd csak ember, Isten felebarátja,
egy külső szem téged a világban
hogyan látna?
Megteszel-e mindent magadért?
A világért, emberért, állatért,
növényért, hogy földünk szebb legyen?
Elültetted-e már az együttérzés magját
lelkedben,
hogy kicsírázzon benned,
előtted a példa,
hogy milyen ember kellene lenned!
Együttérző, ki segít máson!
Pozitív, reménnyel teli, mielőtt a sírodat ásod!
Hittel teli, a hitetleneknek példakép!
Egy-két jó szó, odafigyelés
néha pont elég.
A kevesebb is néha több,
a több néha kevesebb,
hogy fényt vigyél,
és beragyogj,
egy épp reményvesztett életet!
A jóindulat, a nyitottság, a tisztelet, az elfogadás,
kinyitja az ajtót egy másik világ felé,
nem sírokat ás!
Ha meglátod, hogy nincs különbség
közted és más között,
mert egy és ugyanaz a célunk,
elkerülni a szenvedést,
elérni a boldogságot,
erre a betegségre magadban találod az orvosságot!
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Karöltve tetteiddel, ahogy visszahatnak rád,
és befolyásolják életed,
szép lassan a fény felé fordulsz és
megérted a lényeget!
Hogy ahogy Te bánsz emberrel, állattal, növénnyel,
fejedhez közben egy fegyvert szegezel
élesített tölténnyel.
A tetteid, mik visszhangzanak a mindenségben,
bumerángként visszaérkeznek,
pontosan azt kapod tőlük,
amit adtál magadból,
téged nem kérdeznek!
Hogy mosolyra fakasztnak,
vagy belül véreznek?
Egy tükröt tartanak eléd
s földi létednek.
Milyen ember vagy valójában,
s milyennek akarsz látszani?
A kérdés most is a régi, hogy
miért akar az ember itt a földön
Istent játszani?
A történet előtted az irgalmas szamaritánus,
a mások iránti törődés többet ér,
mint az anyagi juss!
Ne fuss az életben, hanem sétálj!
Vedd észre az apró csodákat,
a jelent éld át!
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Ha rohansz, nem lesz időd magadra,
ebben a csatában egyedül vagy,
magaddal vívod a harcot,
a cél az legyen, hogy a tükörben
találj egy boldog arcot.
2019. május 30.
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Emberi sorsok
Te, ki már az anyaméhben is
aranykanállal táplálkozott,
Ő kinek születése is elátkozott.
Nem túl bonyolult, amit most mondok:
keresztezik egymást az emberi sorsok.
Van, akinek aranyból van a palotája
míg másnak száraz kenyér a Bibliája.
Van, aki mindig küzd és nem az önhibája,
hogy mindig neki jut az élet hét próbája.
Van, aki hisz és van a hitetlen,
Van a nyugodt és van a türelmetlen.
Van, akinek Fortuna nyújtja a kezét,
és van akinek a remény a menedék.
Van a Hazafi és van a kalandor
van a vándor, ki megpihen,
mert elég a kalandból!
Van a szép és van a ronda
Van a tiszta és aki épp a cuccot tolja.
Van, aki hűtlen és olyan, aki szeret,
van a szem, ami mást is lát fent,
nem csak a kék eget.
Van a tanult és aki csak annak látszik,
van a fajvédő és a neonáci.
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Emberi sorsok különböznek,
mégis valahol találkoznak,
gyökerük összeér,
olyanok egymásnak,
mint az évszakok,
az ősz, tavasz, nyár és tél.
Emberi sorsok, mik összekötnek minket
még ha belül változunk
együtt egy szép világért
közösen álmodunk.
Volt a múlt, van a jelen és hogy mi lesz a jövőben,
Minden adott,
bennünk van az akaraterőben!
Emberi sorsokat mutat a tükör
nézz bele mit látsz?
Boldog heterókat,
és elfogadásért küzdő meleg párt!
Vagy egészségest, és akinek a gyógyszer a Szent atya,
vagy személyiség zavaros tinit,
Aki nem tudja pontosan, hogy ki is önmaga!
Van a bankár
és az ki a mában a holnapért kéreget,
Van a megvilágosult
és kinek mindene az anyagi élvezet.
Emberek hitetlenül önmaguk paródiájukká váltak,
Van, akik itt a földön is már a mennyben jártak,
és vannak, akiknek már kevés a látszat!
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Van, akinek a Hare Krisna!
Van, akinek a Mi Atyánk!
Van, akinek a lelkivilág.
Van, akinek a Kánaán.
Van, akinek Allah,
Van, akinek Buddha!
Meg akinél a másik
mindig mindent jobban tudna!
Különböző irányból,
de egyfelé tart minden földi lélek útja!
2019. június 2.
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A számkivetett
Számkivetett vagyok egy szánalmas világban,
oda ahová a többség tart,
én nem megyek inkább elfordulok egy más irányba.
Nem akarok olyan lenni mint Más, Ő, Te, Ti,
tudom létezik olyan, aki bonyolult személyiségem megérti,
ami lehet másnak bonyolult, de szerintem egyszerű,
egyedi egyéniségeket hozott össze külön emberként
egy Tökéletes Tervező!
Nem lehetek más, mint aki vagyok,
amennyit Te adsz nekem, Én is annyit adhatok!
Egy fekete báránynak érzem magam
a fehérek közt, aki
önmagával mindig szövetséget köt,
akinek a fülét egy külső hang bántja,
egy ember vagyok csak a többi közt,
Aki a maga útját járja!
Tudom nem vagyok egy egyszerű,
sem könnyű eset,
de aki ismer engem, az a hibáimmal együtt szeret.
Tökéletlen vagyok
egy tökéletesnek látszó világban,
a virágpor a szerepem egy illatozó virágban.
Szeretek adni, anyagi jussot nem remélve, szeretnék úgy meghalni,
hogy tudom révbe értem.
Megismertem a Valódi Valóm, és
átadtam az utánam következőknek
az átadhatót,
abban a hitben,
hogy közelebb hoztam az emberekhez
A Mindenhatót!
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Szeretek szeretni, a gyűlölet nem az emberem, aki elfogad az már itt
van velem, testben is ebben az életben,
eggyé váltunk itt a földön lélekben!
A szeretetet, az elfogadást, az életörömöt, a hálát;
Érzem a Mindenható közelségét, mikor
az ilyen érzések testemet átjárják!
Hitetlenkedve lélekrégészként
Rácsodálkozva a legapróbbnak tűnő dolgokra,
Keresve, kutatva
Fürkészem az igazságot
Megélve a jelent!
Észrevéve a legapróbb dolgokat is,
Hálával a kis örömöknek,
Mik nagy dolgokra képesek,
Együttes harmóniába rakják össze az életem!
2019. május 15.
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