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Jozija király       2010 jan. 10 
 
Egy erős kezű Jozija 
               Kellene nekünk 
Mert már azt sem tudjuk maholnap 
                    Hogy mikor vétkezünk 
Hisz az Úr haragját 
                    Gyűjtjük fejünkre 
A Véggel nem törődvén 
       Úgy hisszük . kedvünkre 
Bármit megtehetünk… 
A pénz az úr:, a hatalom: velünk 
Nincs határ 
        Sem menny, sem pokol 
A földön mindent 
        Az Ember birtokol 
( vagy bitorol?) 
 
Amíg a Pénz hatalma kiépül 
Sárral kevert vérünk végül 
Eladjuk literre, kilóra; 
Nem ügyelünk sem a szépre 
                  Sem a jóra 
Sem az igazra, sem a lélekre 
A fogyasztói társadalom: 
            Téveszme!: 
Mindent ígér, csak 
        Beteljesülést nem 
Boldogság nem vehető 
         A közértben 
S ha minden megvehető: 
     Akkor nincsen érték: 
Bárminél van több, s nagyobb, 
    Nincsen már mérték 



S annak hiánya mindig:      
        Bűnbe fúl… 
S a rózsaszínre festett ég 
       Bealkonyúl 
Bárki pingálta is; 
Csak tűnő álomkép: hamis 
Illúziókat keltő vágy-hajsza… 
Jozija kellene 
     S az Úr áldása rajta! 
 

 

Ma a vezetők             2010. Jan. 12. 
 
 
Tudatosan deformálva 
         A tudatalattiakat 
Nevelnek a népességből 
        Csürhét, vadat 
Kicsúfolva az erkölcsöt, normát: 
A lélek az angyali útról ördögire vált át 
S nap- mint nap 
Önti trágár szennyét 
A Média az ürülő agyakba 
S tépi a családot:- Menj szét! 
 
Senkire Ne hallgass 
Hogy: saját vágyaidon nyargalhass 
De az úticélról:…- hallgatnak 
Az önös érdekek aratnak; 
Mit vetettek! 
Káoszos világba vezetnek 
A hit nélküli, Istentelen utak 
Amit szorgalmasan köveznek 
A mammon, melyet bálványoznak 
S követnek, neki már áldoznak 
Új- meg új rítusokat adnak 
Térdig vérben, s szennyben állva 
Uram! Vigyázz a Világra 
 



 

Nekünk ez van               2010 01 28. 
 
 
A jóllakás káprázata 
             Szédíti a Népet 
Pedig mire éhes. 
            Azt nem kap 
Fázós testét 
Mit Nessus vére éget, 
        Divatos göncökkel fedi. 
- Mely hozzátapad 
De melegét nem élvezi! 
 
Érzelmek, boldogság helyett: 
Cirkuszt, és komédiát….: 
Megbecsült családi életet- 
Elvált, ’szinglire’: váltana át. 
Ki irányítja a ’nyájat’ 
S a bégetés, az alázat 
Hangjai kavarognak a porban 
És az ERKÖLCS 
   MEGFÚL e mocsokban… 
 
 

 

Sajnállak                              2010 02 15, 
 
 
Kiharapta az ördög 
Testedből a lelket 
S kiszívta a vért. 
Ami még jó volt Benned 
 
Majd otthagyott 
Mint egy sárkupacot 
Melyből próbált az Úr,-nagyot 
Formálni: Embert:Ádámot 
 
De csak teste lett a sár- 
Istené a lélek 
Miért hagytad kimarni Belőled 
Mi nem is Tiéd 
S most az övé lett -… 
 
Nem a Tiéd minden 
Amiről azt hiszed ! 
S elkótyavetyéled;mint életed: 



A benned gyújtott szent tüzet ! 
 
És végképp nem marad semmid 
S nem leszel több, mint föld, agyag 
Megkeserítve mások életét 
Kik érzik, hogy lényed : 
Üres, és ingatag 
 

 

 

Te tudod!                                        2010 03 23. 
 
1848.-ban vérével, és karddal 
Segítette a Hont, ki a karvaly 
Rablóktól féltette e hazát; 
Manapság az igazát 
Bizonyíthatja 
Egy-két helyes szavazattal: 
Nem kell vér, csak egy asztal, 
S rajta nyilatkozni: hogy mit akar; 
Tolvajok után takar 
Vagy fényt nyit a jobb jövőnek 
Eléjük siet; akik jönnek: 
Kik igazán MÁST vetnének: 
Becsületet a Magyar Népnek, 
Megbecsülést a Munkának 
És félresöprést: kik másra várnak… 
 
Kis kereszted hova teszed!? 
Nagy kereszted hol szerezted?? 
Ki súlyosbította a válladon? 
El ne felejtsd majd a napon: 
Amikor szavazol… 
A bátor sohasem henyél! 
Április tizenegy! Ott legyél! 
TE tudod hol! 
 
 

 

Március tizenöt                2010 03. 15. 
 
Hol vannak a forradalmi ifjak 
Kiknek lángolt a szívük 
És nem bírtak 
Csendben maradni;hitük 
Nem hagyta őket; 
Nem bírták a szemellenzőket 
Az elnyomást, a zsarnokságot 
Kik a Világot 



Sarkaiból akarták kifordítani 
Egy ünnepnap, egy avítt valami 
Egy húszforintos kokárda; 
Mely alig jelent már ma 
Valamit egy fiatalnak 
Eszmények, Hősök hol maradnak 
És hol maradtatok el? 
Ma amikor senkit semmi nem érdekel 
Ma: amikor sokkulacsos 
És korrupt a Világ 
Mikor minden viszonylagos 
És mindenkiben hibát 
Keres, és talál az egymásra uszított nép 
Amikor végképp nincs példakép 
Amikor ismert jellemtelenek a nagyok 
Március tizenöt 
                 Sápadt fényben ragyog! 
 
 
 Kokárdásan     2010 03 19. 
 
 
Március közepén 
Kokárda nyílik szívemben; 
Nézzük egymást: ő-meg én 
Nem csalatkozom hitemben. 
A forradalom lángja 
El nem lobbant: 
Hevíti, és inszeminálja 
A csüggedt elmémet, s dobbant 
A szívemen erőteljeset 
Miért erőtlen népem 
Hogyha most lehet 
Ha most tehetné 
S lerázhatá az igát 
Az örömujjongástól 
Ugyan ki lát 
Meg egy költőt 
Egy orvost…- pont őt 
Persze, ha boldogok lesznek 
Majd a percek 
S a jobbra hívó álmok 
El nem vesznek… 
Hadd sodorjon  
A tömeg a jó irányba 
Isten és a jog kapuját 
Szélesre kitárva 
Hadd legyen,  
Hadd változzon valami már 
Őseink porából épített sok légvár 



Elég volt, legyen változás 
Későbbi sok áldás, vagy átkozás! 
 
Az évszázadom        05 17 
 
Isten megadja 
Ami valóban kell Neked 
És szeretete nem hagyja 
A kibírhatatlan terheket 
 
Mennyei édesatyánk Ő; 
Tenyerébe írva nevünk 
Véd, óv,: s ami még elviselhető 
Csak azt hagyja nekünk 
 
De magunktól nem bír megóvni 
Ha döntéseink helytelenek 
Hiába megyünk olykor gyónni 
Ha mindig károsodik a megélt szeretet: 
 
Ha a könnyebbik utat keressük 
Átkokon,és könnyön át 
Óh, miért ne egymást szeressük?!? 
Az önzés csal diszharmóniát 
E nekünk teremtett világba! 
S a Megváltás, a Pünkösd : hiába 
Jött el, mert a szentlélek ereje 
Ellen szívünk vasbetonnal fedve le 
Bele a sárba : bűneink mocskába 
S hiába fúj a virágillatú szél 
A mi rothadt szíveinkből 
Csak mérgező sóvirág kél, 
S ki megízleli: eldől; 
Görcsök közepette 
S visszaüt e századra is 
Ősapánk: Káin gyilkos tette… 
Mosolyunk hamis 
A fogak fehérítve, izmok betanítva 
S kinek teste nem jó: nyitja 
S alakítja : a plasztikai sebész… 
Öntörvényű az ember, s igen merész: 
Állandóan Isten ellen lázad 
Belőle kipusztult az alázat 
S így telik el e bűnös század! 
 



 

Most ezután                2010-06-27     
 
 A magyar társadalomnak 
Erkölcsi megújhodás kell 
S akkor majd megteremti rá 
A gazdasági fedezetet 
 
Nincs helye a kosznak- lomnak 
Tudjuk : szívvel, és ész-érvekkel 
Bizonygatni, s így európaivá 
Válhatna e nemes nemzet 
 
S amíg csak csalnak, lopnak 
Sokan, fehérre meszelt kezekkel 
Kiknek a sors, s az Ármány megadá 
A lehetőséget, s a  bűnben aratniuk lehet… 
 
Addig a Magyart kihasználandó alávalónak 
Tekintik a többiek, hisz Nekik ez kell: 
Olcsó piac, mely a szemétért is eladná 
Akár szavazatát is, melyet 
Most, és akkor is Krisztusra vetett 
 


