
1…..                       Ő                                  2009. 02 17. 
 
Mily jó, hogy kettőnkből van: egy 
-Kiválogatván, hogy mit örököljön- 
Mint a kéreglemezek: felgyűrvén egymást: hegy 
Képződik a békés mezőkön 
 
Véreink  keveredve:veszélyes elegyet alkotnak 
Mint a durranógáz: mely nagyot pukkan,- 
S nem tudjuk, hogy mi lesz ma, vagy holnap 
Rémes lángra :védett kémcsövünkben 
Mikor bukkan; 
Hogy eltékozolja egész erejét 
Mikor azt sem tudja: mennyi van 
-S talán mennyi lenne még- 
Bár tanítjuk: hasztalan… 
 
Furcsa génpárok ritka ötvözetet adtak 
Nem tudom, hogy milyen tulajdonságok maradtak 
-S  vesztek el- 
A felhevült anyag tesztekkel 
Nem vallatható!… 
Fogadjuk el, hogy a tiszta s jó: 
Hiábavalót nem teremt az Isten; 
Mindig voltunk, 
S maradtunk e hitben   
 



 1….            Egy bál emlékén                 2009. 02- 20. 
 
Ma van a bál, melyen egykoron 
Oly boldogok voltunk együtt 
Óh, a fiatalság!-elvonom 
Az Erőt a Múltból, s elnyűtt 
Frázisokat hullatok őszült hajamra…: 
Mint az ezüstszál: csillan : a Tegnapot kacagva 
Megzabolázva a vad utazót…! 
Könnyű álmot ígér: 
Békéset, nyugtatót 
S a heves vágyak elől: kitér… 
 
Míly szép voltál: 
-Karcsúan lebegve-: 
Ahogy táncoltál 
S a parkett meghajlott remegve 
A meghódított férfi-szívek alatt…: 
Észtvesztő, csodás pillanat-: 
Nekem Te voltál a bálkirálynő ott 
Bár tüdőm zihált; friss légért kapkodott 
Karjaim között tarthattalak: 
A tündérlánynak egy mackó maradt; 
Igaz, ez az Ő barna panda macija: 
Ki őszül, vakul, hullik a haja 
Ki néha már csak brummog 
Ha hozzá simul vágya; 
De negyedszázados a szerelme 
S az örök tündérlány 
Szerelmetes álma… 



2….A képmás                    2009. 02. 21 
 
Mi az értelme ennek a játéknak 
A bölcsőtől a koporsóig?!: 
Kevés örömmel, győzelmekkel vár Észak 
Dél, Kelet, Nyugat, s ha meghódítod:-tobzódik 
Az elme, a bírvágy elégedett…. 
S úgy érzed: 
Értelmesen  élted 
Le az életed… 
 
De a szív, s a Lélek 
Melyek Benned élnek 
-Nyugtalanul, vagy elnyomva- 
Ateistán 
Vagy naponta elvíve Téged a templomba; 
-Más utakon járnak…. 
S halk szavukkal kiabálnak!!! 
S—Te is tán’: 
Hallod néha Őket 
A belédrejtett le- s -felmenőket: 
Az örökkévaló ujjlenyomatát: magadban 
Mely volt, s lesz- melyet mindenki érez: 
Hogy tested ne hiába porladjon az avarban; 
Tudj válaszolni, ha valaki kérdez! 



4…..Katyn                     2009.02 22. 
 
Hogy tarkólövés után 
Mikor átfordult a teste: 
A Lengyel Nép az: Oroszt 
Miért nem szerette?! 
Nem tudom… 
S a szibériai úton 
Hány  Nép veszett el…! 
S győz a HATALOM: véres kezekkel 
 
Magyar, Lengyel: két jó barát: 
Fájlalják is egymás baját; 
Nem hiába volt Bem apó itt- 
S pár magyar ott- Katynban: 
Azóta is osztozunk 
Az elnyomásban, s a kínban; 
Mely pusztította e két nemzetet 
Csak most másképp hívják.!. Értsd ezt meg! 
..Süketnek, s vaknak ne valld magad 
Amíg nem szabad a szabad akarat! 
 



4…….A kommunizmus mártírjainak emléknapján 
                    Katyn kapcsán                                  2009. 02. 25 
 
 
Drága testvéreim:- Lengyelek! 
Akkor is, most is figyelt a szeretet! 
 
A katyni erdőben szedett virágokkal 
Rakjátok körbe az ötágú csillagot- 
Hisz népetek virágai pusztultak ott 
Őszinte, igaz hazafiként 
Nem törődve a felettük osztozó világokkal…: 
A Vörös Ördöggel: -ki  orrlikán ként, 
S halát fújt ki a Világra, s Rátok 
Ki miatt azóta is kiáltott: 
Második János Pál 
S milliókkal: én is kiáltok. 
Az Istenhez, hogy adjon lelki békét. 
Nekünk, s Nekik 
Míg kihantolt kezeik 
Mutassanak rá Káin bűnére: 
Pusztítva a Hazafit, tanítva hűségre 
A későbbi nemzedékeket 
Hisz mindent megtesz a Gonosz, amit lehet…. 
 
Hisz gulágokba, s német táborokba 
Is elhajtotta ártatlanok ezreit 
-Kik miatt Európa rítt…- 
És sokan hitték: Isten meg van háborodva…. 
Hogy még ezt is megengedi 
Hogy a sátán vérszomjas szája nincs még teli: 
Bizonyították azóta a délszláv táborok 
Hol az Auswitzinél borzalmasabbak voltak az állatok 
Mert Ember Nem tesz Ilyet 
Bármi zászló is leng felette 
S Katynban a győztes ki lett?? 
Kit temettek: vagy aki temette?!? 
 
+ 
Tán’ mi is eltemetjük 
Az önkényt, a kardot 
A fegyvereket, a bombákat 
S talán egyszer 
Mindenki szívébe a szeretet árad 
Hisz Ti is- odalenn: BÉKÉT akartok!! 
 



 2……..                 Esti ima                             2009. 02. 24. 
 
„Az Ő akarata- a mi békénk” 
                                   /Dante/ 
 
Tenyeredbe rejteném magam 
Hogy elringass minden este 
Imám oly nehézkes, bizonytalan 
Mi volt aznap:- oly nehezen teszem le! 
Eléd, s tán’ .félve: kevés 
Az eredmény,-- sok: a semmittevés 
 
Több amit rám bíztál 
S rosszul sáfárkodom 
Amiért létrehívtál; 
Tékozlom : majd minden napom… 
 
A mai napon mit tettem érted? 
Jogosan- esti ima kapcsán: -kérded 
Majd: Holnap!-. jobb gyermeked leszek…! 
Csak ringass, s hadd érezzem kezed! 
-Szerető kezedet 
hadd érezzem vánkosom alatt 
Majd: Holnap!-jobb leszek; 
Mára csak az ígéret maradt: 
S a fohász 
Hogy velem légy az éjszakában 
S ne hagyj el 
Holnap, majd követni foglak : bátran ! 
 



 2……             Hamvazószerdán                         02 25. 
 
Átsiklik az értelmem felett: 
Hogy porrá lesz, ki porból vétetett 
Nem gondolok rá 
Napjaim ajándék-perceiben; 
Elnyomom tudatom alá; 
A magasba vágyom 
-Persze itt lenn- 
S mégis a földet látom. 
Bús tekintetemmel  
Azt pásztázom. 
Mely rögje kit rejt?: Ősömet 
Alávalókat, avagy hősöket 
Hisz itt vagyunk mindnyájan 
Porból s porba…- Óh de hányan! 
S a lelkek kavalkádja 
Mind Istent dicsőíti, s imádja 
 



 3……              Távol Tőled                                2009 02 26. 
 
Szeretlek,  mint cukorbeteg a mézet- 
-Vagy bármely édességet- 
Mint vak a fényt, 
Sánta a futást 
Az elítélt a reményt 
A buta a tudást 
A szomjazó a vizet 
A kételkedő a hitet 
Mint hernyó a levelet 
A vakond a meleget 
Róka a csirkét 
Kalóz a mások kincsét 
Mint despota az uralmat 
Tél a hópihét 
Mit a fuvallat 
Játékosan prüsszent szét 
 
Mint kacsa a nokedlit 
Lekvár a fánkot 
Gyermek a hokedlit 
Melyről látja a Világot 
Mint levegőt a búvár 
Mint felüdülést a kútnál: 
A messziről jött utazó… 
Veled együtt lenni volna jó…! 



2……   Hamvazó csütörtök- hamvazó péntek                     2009.o2.26. 
 
Hamvazó csütörtök 
Hamvazó péntek 
Más napon nincs eszünkben 
Sem a Por, sem a Lélek: 
Elvagyunk…: 
Mint tejben a tök 
S oly erősek vagyunk a hitünkben!!!!… 
 
Csak ne kelljen 
Gondolni a :PORRA! 
Az elmúlható, s múlandó valóra 
Mit a tiszavirág. 
Szárnyra keljen 
Arasznyi életünk 
S hogy ne kelljen féltenünk! 
 
A halandóságunkra 
Nem gondolunk 
Eszünk, szaporodunk 
Jól megvagyunk…; 
Bár néha zavarnak 
Holmi Hamvazószerdák…! 
Tovább lendülünk 
Mint a rák 
Mely nagy követ lát… 
 
Ne szembesítsen minket 
Senki. A Halállal 
Hisz: számot kéne vetnünk 
A Tegnappal, s a Má-val, 
Tudatosan élve 
Nemcsak bele a Lét-be 
Emberré válni 
Az embertelenségben! 
 
 



 1…..            Betegen                       02.27. 
 
Fejem megnőtt, mint egy hordó 
Csapjából színtelen nedű csepeg 
Szemem ég, orrom hol jó, 
Hol tüszköléseimtől  megremeg 
 
Testem lázban hevül 
Hátamon patakok indulnak, s apadnak 
Tudatom kábulatba merül 
Míg a killer-sejtek vírusra akadnak… 
 
Nyelvem lehúzza államat 
Torkomban lángol nyálam 
Nehéz súly tépi le vállamat 
Nincs szerencsétlenebb ma .Nálam 
 
Pedig kis meghűlés az egész 
C-vitamin, pihenés, kamilla-tea 
A harmónia gyorsan elvész 
Piciny rezdülés:-s a túlpart illata: 
A- Kénköves bűz-: arcomba csap… 
Mily múlandó e földi forgatag 
S mily esendők vagyunk 
Mi: gyenge emberek 
Egy kis vírus…- 
-S messziről  a Halál érint meg: 
Ölelő-vágyó csontváz- karjait 
Nyújtja felém: mint lázálmomban látom 
Remegő testem kíngörcsös harcait 
Delirálja, míg a hajnalt várom 
 
S a Fény betéved szobámba 
Végigsimítja nedves arcom, s kezem 
Elszunnyadok jobb napra várva 
S Érzem újra: Isten kezében életem! 
 



 1….                 Egy pillangó                   2009.02.27 
 
Egy pillangó repült a szobámba 
Magános volt- bús, és kába 
Ahogy a villanykörtének ütközött 
A túl nagy fény, ami felé jött 
Elvakította, s majd halálra perzselte 
Fájdalmasan görnyedt a mennyezetre 
Próbált új erőre kapni égett  lábaival 
Nem vetett számot talmi vágyaival 
Egyre dühödtebben újra, s újra próbálta 
Nem érezte, hogy  hamis a pillanatnyi vágya 
 
Mi is így vagyunk: 
Kapaszkodunk 
Sokszor minden józan észt elhagyunk 
S elképzeléseinkhez ragaszkodunk 
Égett szívekkel,megpörkölt lélekkel 
Küzdünk tovább, s a múló évekkel 
Mit sem javulunk… 
Azt hisszük: utunk 
Mit futunk 
Mi, 
S aVéletlen jelöli ki 
Eszünkbe sem jut, hogy talán Valaki 
Aki minden szív- titkunkat tudja 
Nem hagyna megégni 
Örömébe jutva!..-. 
 
 
 



 1….                    A randevú                     2009.02. 27. 
 
Az éjjel paroláztam a Halállal 
Ismert; s én is ismertem rég’ 
Szólt; 
-Számot vetettél a Tegnappal, s a Má-val?!?- 
Hál’Istennek nem oly sűrűn látott vendég 
Nálam 
Habár többször járt már az előszobámban 
 
Szorítása éles volt 
És határozott 
Magabiztos 
Mint aki sokakkal találkozott 
Beköszönt, bár tudja: 
Nem feledtem el…: 
Bár az emlékek mosódnak 
A múló évekkel… 
 
Nem bánta 
Hogy nem mentem vele 
Tudta: bizton meglesz 
Még az Ő kenyere 
Csak figyelmeztetett 
Nem várva érte hálát 
Az Élet útvesztőire 
Melyen Ő könnyen átlát 
S mennyire nem látunk 
Mi magunk: 
Acélosnak hisszük magunkat 
Bár csak sárból vagyunk… 
 
 
 



3….                  A mi széttépett szíveink                              2009.o2.28 
 
Vajh mi van Veled? 
Már nem látom szemed 
Ha vakít az éjszaka… 
Évtizedek múltán 
Vészes vágyak, s a Lét szava 
Összeköt szimultán 
Világokban- Minket 
-Vagy csak széttépett szíveinket- 
 
Rég nem tudok dolgaid felől 
Valaha azt hittem- a Vágy utánad öl 
S mégis itt vagyok 
Gyermekeink már nagyok 
S szerető párunk ölel minket 
Gyógyítgatjuk széttépett szíveinket 
 
Emlékképek remegnek előttem 
Ifjú, tiszta szerelmem 
Szétkavart a szél- felnőttem 
S esztelen gerjedelmekre 
A jó válsz: nem 
Bár néha belepusztulok ebbe 
De belenyugszom széttépett szíveinkbe 
 
 
 



 3….                   Kétségek között                        2009.03.01. 
 
Hiába dobom csókom utánad; 
Megölt a bánat: 
Mert nem látlak 
Nem veszed fel a mobilt?:-utállak! 
Csak nem valami bajod esett?!? 
Vagy nem szeretsz már..: lehet… 
 
Távol Tőled 
Vágyam dalából dühök szakadnak 
S bár nem értem őket 
Zavarnám, de mindig megmaradnak 
 
Zöld szemű féltékeny férgek 
Marnak testembe 
Féltelek, vagy tán’ :félek 
S gyötört lelkembe 
Kétségek költöznek 
Kitöltik elmém 
Jeges, őrült lángok 
A ruhámba öltöznek 
Noha józanul tudom: 
Nem én 
Vagyok féltékeny, s húsom 
Leválik csontomról az égő vágyban 
Míg egyedül fekszem itt az ágyban… 
 
 
 



4….           A mi Zorrónk- Fletónak                   2009. 03.01. 
 
Látod:, Zorró tett a népéért valamit 
Ha nem is sokat- hát: keveset; 
Megtette: amit lehet; 
Legendák mesélték rég nem volt harcait 
 
Mégis szerette a nép 
Bár lehet: Ő is sarcolt, rabolt 
Szeretett volna  magának:- még … 
Ki tudja…:-oly régen volt 
 
De megérezték a szegények- 
-Mikor értük tett-- : Érted?! 
S felnagyították Jótetteid 
Tudom: messze volt, nem itt… 
 
Érezték, hogy velük van, s értük 
S Te úgy érzed: ÉRTED élünk… 
S nem fordítva- ez szomorú 
Kiben düh gyűlik- kiben ború 
Ellened 
Szeretteiddel mentened 
Kellene magad 
Míg el nem söpör a nép-akarat 
Vagy jótetteiddel konzerválni helyed 
Amíg nyakadon  van fejed 
Hisz Te sem akarhatsz rosszat mindenkinek 
Hisz Belőled élnek a multik,s a klikkek! 
 



1….               Hévízen                    2009.03 01. 
 
Békakoncert köszöntötte 
Március első napját 
Kik szerelmesek: 
Hírül adják 
A  Tavon 
Én is szeretlek; 
Nagyon! 
 
 
                        Életmód: 
   Szeretgesd gyengéden az embereket 
            Tevékeny szeretettel 
         S közben törekedj derűre 
(A szentek kivétel nélkül boldogok voltak) 
 



2….Húsvétra  a Görög Katolikus újságnak              2009.03 02. 
 
            Ott az udvaron 
 
Hány meg hány tettem után 
Szólalt meg a kakas 
Nem is csak háromszor tán’; 
Ezrekben számolt hasas 
Bankókért.-.- 
Pillanatnyi ítélő hangokért… 
Vagy jövő-féltés miatt 
Megtagadtam a fiad… 
 
S mikor hátrafordulva 
Rám nézett 
Éreztem bűnöm; hogy nincs végzet 
Csak az ördög győzött:-Gyula 
Újra! 
Neki engedtél, nem hallgattál Rám 
Az IgazHit tiszta tetteket kíván: 
Hisz gyümölcséről ismerszik meg a fa… 
S itt vagyok most is újra, s újra megtagadva…! 
Te is, nemcsak háromszor… 
Ne szabadkozz, nem mondd:, 
Hogy: -„ hát olykor”- 
Tudom: kereszted a gond… 
De vedd fel, s élj vele 
Hogy ne jöjjön:- NE ! 
A sötétség éjjele… 



 4….                  Március  tizenöt : /kétezer kilencben/             2009.o3.18. 
 
A kokárdámat levettem 
Úgy érzem: szegényebb lettem 
Egy forradalom-hiányos évvel… 
Egy szomorú valóval 
Egy nélkülözhetetlen hévvel 
Egy szabadság-vággyal 
Egy őszintébb világgal…! 
 
Nem keltek fel március idusán 
Az ifjak 
Legföljebb hőbörögve a kocsmában 
Ittak 
Szidták a Rendszert, de ellene  
Nem tettek 
Ettek, böfögtek, majd elégedetten 
Hazamentek 
Bekapcsolták a tévét-: nekik jár 
A Szórakozás: 
Kenyér és cirkusz- régóta; 
És semmi más 
Igénye a léleknek, s a testnek 
Lehet!… De ezek viselői olyan restek!! 
S nem olyanok, mint voltak az elődök!- 
-Ők  csak magyarok 
És nem Honpolgárok, és nem Hősök! 
Oldalukon kardjuk nem ragyog 
És szívükben sem él a Láng 
Mellükön nem kokárda; 
Hanem bumeráng! 
 



 1….                   Egy kollégám                      03 02. 
 
Egy kollégám felakasztotta magát 
Nem érezte, hogy becsülik, szeretik 
Nap-mint nap tudását adta át 
A betegeknek, nekünk, nekik 
 
S mégis eldobta életét: 
Valaki valahol nagyot vét 
A rendszer ellen 
S megroppan a jellem… 
 
Az Úr a megroppant nádszálat 
Nem töri el 
S nincs az az állat 
Ki úgy vezekel 
Hogy önmagát elpusztítaná! 
Az életösztöne nem hagyná! 
 
Csak az ember néz Káin vétkére 
-S köt csomókat kötele végére- 
Maga ellen, Isten ellen 
És sajnos segít a Világ:-ebben 
E Föld, mely a kígyónak adatott 
-Meg az emberpárnak- 
Mely gyorsan az almába harapott 
A bűnök nem várnak: 
 A Halállal lepaktálnak: 
A meggyötört egzisztenciák-: 
Bűnösen letépett 
Megtiport virág 
 
 



 2…..            Nagyböjtben                   2009. 03.02. 
 
Ahogy  rálehelek 
Egy téli ablaküvegre: 
Alig ismerem fel 
Vonásaim benne- 
-Istennél is így lehetek 
A maga képmására, szeretettel> 
Teremtett, s elfedem magamat- 
-Büneimmel,- mert az akarat: szabad 
S azok takarják bennem 
A Jézusi arcot; 
Minden helytelen tettem 
S a meg nem harcolt harcok… 
 
Megismer-e még?- 
Vagy túl vastag a pára, a mocsok; 
Mely elfedi arcom 
Ami nem is olyan rég’ 
Dícsér, vagy locsog 
S osztozik a sarcon 
Mely idelenn jár… 
 
Örök Élet, vagy Halál; 
-Választanom kell: minden percben 
De tisztul a kép a böjti időben 
Bízz Istenem! Hihetsz bennem! 
Segíts  Általad, Érted, Neked lennem! 
Hadd forduljak jó irányba 
E tisztító szelekben! 
 



 2……           Az almától a keresztútig                 03.02. 
 
A megharapott almában: 
Tudás- vagy Halál 
A bűnök trágya-halmában: 
A jó melegben 
Nyugalmat talál 
A süvöltő hidegben 
Féreg-létünk gyáva vágya! 
Hisz bűnre hajló természetünk 
A sátán teszt-próbája 
Választanunk kell: nekünk; 
Ganajtúrók- 
-Vagy fagyott angyalok legyünk 
S a porban arcra hullva 
Jézus tudta---, Mindezt  tudta! 
 



 1……                        A Férfi és a Nő                  2009 03 04 
                                 A férfi 
 
Minden hozzám illő 
Bugyiját szeretném nedvessé tenni; 
Álmaikban szerepelni; 
Ha Rám VÁGYna minden nő! 
 
Szeretem a kandi, falánk szemeket 
Melyekben látom a VÁGYat:-ami nem lehet 
Szeretem érezni ha forró  a lehelet 
Szeretem hallani:-„Szeretnélek, mert szeretlek!” 
 
Tudni, hogy VÁGYtól lángol sokak teste 
Ha Rám gondolnak sokat – este 
S—olyankor is eszükbe jutok 
Mikor talán  mással máshol futok 
 
Szeretem a lesütött szempillákat 
Mikor az elakadt szó csendje árad 
A levegőben érezni a sok VÁGYat 
Melyek tiszta szívekből-s másból állnak 
 
Szeretem a női; pajzán, kacér testet 
Mely talán – sokszor Értem reszket 
És szeretem a megélt szerelmet: 
S hogyha párom karján 
 Más tért vesztek: 
Nem indulok!…- 
Maradok veszteg… 
 
 
 



 1….                A Férfi  és a Nő                        2009.o3 o4. 
                       A Nő 
 
Karcsú derék 
Kis fenék 
Nagy mellek 
Ugye kellek?!? 
 
Hosszú hajam 
Lapos hasam 
Nem eszem,- bár 
Sok kaja van… 
De a Férfi nem vár… 
S—míg csinos vagyok 
Igényei: igen nagyok 
Az irányít: mi kézzel fogyható: 
Ruha, kocsi, tenisz-oktató 
Klubok, tánchelyek, szalonok 
Én az Értékek után futok! 
Hisz: befektetés az élet! 
Ez kis elfektetés…- Kéred? 
 
Ami érték van Bennem: 
Csak szépnek kell lennem! 
Szívem, s fejem: megbízhatóan üres, 
Testem a máz, de igen ügyes! 
 



 1…..            A gazdasági válság kapcsán                 2009.03.04. 
 
„Ahol a pénzed, ott a szíved” 
„Az ember nem szolgálhat két urat” 
Menj a bankba, s megméretik hited 
Majd a templomba, hogy utad 
Kárba ne vesszen 
A pénz uralma ne reszkessen… 
A mammonra épített Babilon remeg: 
Csőd, krach, válság- rengeteg 
Mint a tank: maga alá tapos 
S a kis emberek száza hull… 
Ki nem alapos- 
. Vagy kinek  hosszabb lába, mint a takarója- 
S ha nyújtózik, nyúlik az adója 
A kaján mosoly: vigyorrá torzul; 
S a sátán csak nevet 
Ajándék: 
Gazdasági válság;--- 
Nesztek Emberek! 
! A Pénz okozta boldogság:-ÁLSÁG! 
Sosem tanultok, sosem szerettek; 
Itt a széles út.- Gyertek!… 
„S a keskeny, mely üdvösségre vezet?!?” 
ÓH NE!!- Pénzzel legyen tele kezetek!!- 
Hisz mindene van, kinek pénze van!! 
A szemetekre tett obulus a Styx- folyón 
Eltakarja minduntalan 
A JÖVŐT, hogy hová tart e földgolyón 
A Jó- és Rossz örök harca; 
Ki akar, úgy boruljon arcra 
A PÉNZ előtt 
Tán’ van, aki más érték után kutat 
S érez még erőt 
Hogy a keskeny, meredek mezsgyén haladjon 
S Neki az Úr békét 
S Boldogságot  adjon 
Ha eléri az Út végét 
 
 
 



 1…..                Milyen a jó költő?                      2009.03 04 
 
Csak az a jó költő, kiből Isten  szava szól- 
Oly félreérthetetlenül, s olyan jól 
Hogy mindenki értse 
S a szeretetét senkinek se sértse 
 
Van, kinek Egóját a jó vers- bántja 
Nincs olyan lélek, ki mindenki barátja 
Nem ugyanúgy értik a sorokat: 
Van aki nem—van aki befogad 
 
Próbálom csiszolni elmémet 
Az Evangéliummal, mely belülről éget 
Mintha nyelvemre parazsat tennének. 
Ha nem írom le, amit érzek! 
 
Dallá válnak a sorok 
Rímelnek a végek, s a versszakok 
Jönnek, ki tudja honnan 
Én csak leírom, - Üzenik-:onnan.. 
Próbálom jól interpretálni; 
Hirdetni az Igét, s nem megállni 
Átfolyik rajtam a szó 
Tán’ biztat, szeretni tanít; 
Akkor jó 
S megtalálom jutalmam: ott, vagy itt.. 
 



 1….                    A vágyaim                            2009.03.04 
 
Érettségi tétel szeretnék lenni 
Ifjú szívekben lángot vetni 
Istenhez az ő szájukkal énekelni 
Mindenkibe Kegyelmet vetni 
 
Aratni is szeretnék, bár nem tisztem 
Noha meglennék bár egy maréknyi liszten 
Ha látnám, hogy általam jóllaknak 
S a fénysugár előtt kitisztul az ablak 
 
És mindenhova bevilágít 
Az, kinek minden lélek számít 
Tán’ sikerül letépnem a rolókat 
Hogy világosabb legyen a Tegnapnál a Holnap… 
 
Tán’ az Úr jó munkatársa lehetek 
Ha viszem, közlöm a szeretetet 
A Hitet, hogy ölelő karok várják 
Azokat, kik a keskeny utat járják 
S küzdve, vidáman járjunk  
Vele, Hozzá 
S a gáncsolót átlépjük, 
Ki vesztünket okozná… 
 



  3….                  Este                             2009.03.04. 
 
Hozzád bújnék Kedvesem 
Hogy tested melege járjon át-; 
Kihűlök  Nélküled- Veled, s velem 
Terve van az Úrnak;-puha takaróját 
Ránk teríti, átölel; 
Közös imánkra úgy figyel; 
Mint jó szülő a gyermekére 
Mondd: nekünk mi más kéne?!? 
 
Lusta, nagy , pihentető álom; 
Hogy csak mi vagyunk ketten a Világon, 
Egy felhő szélén ülünk 
Langyos szellő cirógatja lábunk 
Vagy együtt repülünk 
S alattunk a Föld, a mi világunk 
Majd isten puha tenyerébe hajtjuk fejünk 
S megígérjük- hogy majd holnap: 
Jobbak leszünk! 
 



1…..Woody Allen: Vicky Cristina Barcelona                                  2009.03 05. 
 
A meg-nem becsült lét 
A céltalan vágyak 
A megkívánás: arra, ami szép 
S a bűnre vetett ágyak 
Csak fokozzák;- „ami még 
Nem volt”-: -iránti imádat 
A szabadság szabadossá változását; 
Ezt látja, ki művészfilmet lát… 
 
S ez az: szenvednek 
Kik élvezkednek benne 
Nem tudni: hogy- fel- 
-Vagy megháborodott az elme 
Hogy a szívek szava 
Szomorú lenne 
Csapongva, ha mindenki 
Mindenkit szabadon szeretne…: 
 
Férfi más nejét, lány a lányt 
Csoportszexszel űzve el a magányt 
-Vagy leszbikus kapcsolattal; 
Hisz”-Nem perverz, csak gyengéd”- 
S közben megtelik a Nem-lét 
Sok-sok okkal, s okozattal 
Hisz nem látják acélt: a tisztaságot 
A bűn megfertőzte az egész világot! 
 



 1….            Nőnapi gondolatok                        2009 03 06. 
 
Búsan bandukolnánk 
E szelíd, kies világban 
Ha nem akadna meg szemünk 
Egy szépasszonyban, lányban 
Mi öröm is várhatna ránk; 
Nem lelnénk helyünk 
Vagy e hely nem kellene nekünk… 
 
Nem tudok elképzelni 
Egy férfi- társadalmat 
Asszonyok nélkül járni- kelni 
Férfi-ember tán elalhat 
Úgy is-, de álmában megjelen 
A Lány,, a Nő,A „Szebbik nem” 
Fűszerezvén a talmi napokat 
Míg ábrándosan gömbölyű vállakat lapogat… 
Minden iksz-ipszilon hordozó! 
Mert a Nő: szép, és jó 
S párunkul teremtetett! 
- Meglennünk nélkülük: nem lehet- 
- Sóvárgunk is Rájuk 
- Rengeteg energiánk köti hiányuk 
- S- minden férfi: párja mellé vágyik 
- Közös örömben: asztaltól az ágyig! 



-  2….           Veronika kendője                      2009.03.06. 
 
Valahol magamban 
Veronika kendőjét rejtem 
Szakadatlan 
Keresem, hogy hová is tettem 
 
Hogy lássam rajta vonásaidat 
Merre volt a tövis, a vér-patak 
S ha nézek: Téged lássalak: 
Ne takarja el tőlem e rőt salak: 
A Világ kiégett szíveinek halmaza… 
Hadd kívánkodjam még haza; 
Hozzád Uram- ugyan hogyan hasonuljak 
Engedd, hogy néha leboruljak; 
S érinthessem ruhád szegletét… 
 
Tán’ megszűnik szívemből a vér folyása 
Tán’ nem én leszek kezed rossza alkotása 
Tán’ megmutathatom néha másnak: 
Kik zászlót keresnek, s nem találnak; 
Arcod képét a kendőn, s bennem 
Kérlek segíts ebben: 
Jó emberré lennem! 



 1….                Figyelmesen                    2009. 03.07. 
 
 
Az Élet elhúz mellettünk 
De süket füleink nem hallják 
Heves dübörgését 
Csak az utolsó pillanatban: Ha hagyják 
Hogy kimondjuk::-„ Még”!-„Még!” 
S nem is tudjuk sokszor 
Hogy miért is lettünk… 
 
A perc szépségét 
Elnapoljuk bátran 
Testünk épségét 
Rosszul definiáltan 
Nem tekintjük kincsnek 
-Csak hogyha már nincs meg- 
 
Környezetünket, a természetet 
Leigázzuk: ahogyan nem lehet 
Egymáson csúszva, letiporva a sárba 
Fuldoklunk , mint ebihalak a pocsolyában 
S az idő: kiszáradással fenyeget 
Testünk gyötrődik, izzad, remeg 
Mégsem tömünk magunkba eleget: 
Félelmes a perc, fojtó a lehelet 
 
Lassul a mozgás, a szívverés bénul 
Még mindig nem értjük, s ha ajkunk elnémul 
Csak a nagy számonkéréskor döbbenünk rá: 
Az Értelmére, s szállunk föl,- vagy alá… 
 



 1….                 Hévízen                      2009.03. 07. 
 
Elvonult a napok sora 
Nem tettem semmi nagy tettet 
Felüdülni próbáltam: hébe-hóba 
S írtam harminchárom verset 
 
A Világ nem váltódott meg 
Csak öregebb lettem 
Kiket szerettem- tán’ szeretnek 
Elmélázom néhány tetten. 
Melyeket nem kellett volna megtennem 
 
Elrontott napjaimat- éveimet 
Nem tudom: ki is értheti meg 
Bűneimet tán’ meggyóntam 
Igen sokat magam voltam 
 
Öröm bennem: ritkán fakadt 
S mire vidultam volna: 
A röpke perc úgy elszaladt!- 
Szívemet a bú átkarolta… 
S nekem maradt 
Páros-társam..: 
E sivár lét pátoszában 
 



 3….                   Gondolatban                                      2009 03 07 
 
Gondolatban beosonok 
Hálószobádba 
Alvó ajkaidra csókot nyomok 
Tüzesen… Reád vágyva 
 
Te átfordulsz 
-A párnán pihen karod 
Ki tudja. Miről álmodsz, 
-Talán ott akarod…: 
Összebújó szerelmünk 
Víg táncát járni…. 
Fárasztó nap volt…-kell pihennünk; 
Nem merem megpróbálni 
Hogy felébresszelek…. 
Hadd pihenjenek e csábos szemek 
Melyeket takar szempillád 
S a fátyolos álmok…. 
Nemsoká’ virrad, gyönyörködve várok 
Jutalom-csókodra: mit ád 
A bizsergető reggel 
Mikor hozzám bújsz az ágy-.meleggel 
S átkarolod nyakam 
Míg imádat mondod; 
Boldognak tartom magam; 
Szerelem-hiányra nincsen gondod! 
 



2…..                   Van egy receptem….                                2009.03.07. 
 
Van egy receptem a boldogsághoz 
Az evangélium, odaadva a MÁ-hoz 
Biztosítja a Holnapi örömöt! 
Az Úr nélküli, bukott körök 
Rohanó életünkben 
Nyugtot nem adnak…: 
Mert mindent féltenünk kell 
A Sötét erői elragadnak 
Ha tetteink nem szolgálnak annak 
Ki gyengéd szeretettel  
A Létbe hívott 
Ha fülünk az ő hangjára nem nyitott 
S ha nem hagyjuk, hogy lelkünk 
Rezonáljon Vele 
S egyengesse utunk, s tettünk 
Ha nem hagyjuk, hogy hasson ránk 
Az evangélium ereje 
Úgy- a Mi hibánk 
Ha belesüppedünk a boldogtalanságba 
Deklarálva 
Hogy életünk 
Értéktelen,, s nem drága 
Nekünk… 
Keressük az Igét: 
S lesz mit védenünk: 
A Boldogság Hitét! 
 



 1….                      A káromkodó                              03 07. 
 
Ki szidja az Istent 
S cudarul káromkodik 
Úgy gondolja: itt lent 
Ő nincs, s ami folyik 
 
Azt az ördög irányítja 
Ezért bátran fröcsögi- nyitja 
Szidalomra mocskos száját 
Nem becsülve környezetét.-.- 
Persze aki akar: rajta átlát 
Isten tudja: Ő sem szemét 
 
Mert selejtet nem gyártott az Úr 
Csak nem bír rezonálni; 
Elszakad egy húr 
Néha- a kopott hangszeren 
S ha valaha dal volt, vagy bármi- 
Mely szép volt, jó helyen 
Kár most pocskondiázni! 
 
A szívben néha sok a fájdalom 
Ki imádkozik,- ki káromkodik 
Én igazán nagyon fájlalom 
Hogy ki dühöng, arra bátorodik 
Hogy reszkessen mestere ellen 
S hasonló segítőkre is talál ebben! 
Szomorú a tehetetlen lét 
Istentől elrugaszkodó magánya 
Pedig létünk a tét, 
S vak, kinek nem drága! 
 



 1….          A költősors ma                2009 o3 08 
 
Zug-firkászok netovábbja 
Tollát nyalja, körmét rágja 
Piszkítja a lapokat 
Rímet farag-  de sokat 
Nyargalva a Parnasszusra 
Hogyha bírna- de egy szuszra! 
 
Nem tudja, hogy az ottlévőket; 
Már elfeledték- bizton—Őket 
S azt sem tudják: hegy –e avagy völgy 
Mint a makkfát..: hogy az: tölgy 
 
Az emberek nem olvasnak 
Minden könyv: már túl vastag! 
Bulvárlapokba temetkeznek 
Amit adnak:- csak azt esznek… 
Házi sertés mitől hízik?!? 
Amit olvas:-.- abban bízik 
 
Sorvad a lélek, olvad a jellem 
Nem is tesznek ezek ellen 
S minél „ Egyszerűbb” a nép 
Gyomra elemészt  
Mindent ami pép 
S éljenzi a zenészt 
Megdarálják a jelent, úgy tálalják 
Hogy mi vérzik-a seb- : ne fájlalják 
Ne gondolkodjon, ne tegyen 
Senki, semmit:-- Béke legyen 
S a tollforgatók : Hallgassanak! 
Pályabérük: marék salak! 
 



 1….                     2009. Nőnapján                                    2009.03 08 
 
Rámkopogott a Nőnap 
Erőszakosan, kérkedve 
Ne légy büszke férfi- lényedre 
Ki kuncserál Tőletek- Ő kap 
Talán valamit…. 
Férfiasság?!- bohém, avítt 
Fogalom  
Véres női héják 
Osztoznak a kitört férfi- fogakon 
S az „ erős nem” tagjai oly bénák! 
 
Vagy megalázkodnak beletörődve 
És nosztalgiával emlékeznek 
A régen- volt nőkre: 
Kik nőiesek voltak, és nem vétkeztek 
Nemük ellen 
Nem törtek- zúztak a versenyben 
Melyet maguknak szerveztek 
Nincs apelláta! 
Edd ezt meg!!!- 
Mit főztél magadnak: Te Női Nem! 
S látom: mit a szem nem látna: 
Hogyan korcsosulnak a férfiak 
Igátok alatt: riad- 
És tönkremegy, mit szerettetek  
Régen…: 
Magatokra vessetek 
Tiétek az érdem! 
 



 1…..                    Nőnapi vízió                          2009.03.o8. 
 
A férfiakat adjátok- veszitek 
S azt hiszitek, hogy helyesen teszitek?!? 
Erkölcsösebb világot akartok 
S közben devalváljátok magatok’ 
 
Futó érzelem-rohamokért 
Jövőket áldoztok 
Összeköltöztök- nem tudni: miért 
Majd hosszasan átkoztok 
Minden nadrágot – viselőt 
Pedig: Ti viselitek azt: Ti Nők! 
 
Ezzel:beismeritek. Értéktelen voltotokat 
Hisz: ki kinyújtja kezét- tizet, s jót kap 
Minden ujjára 
Azokból: kik megégetve maguk-:-munkára 
S gyermekük nevelésére gondolnak csak 
Egy egyedülálló férfira : lecsap 
A sötét véres körmű nők sereg 
Le sem ült- már állva, hempereg 
A kínos forgatag… 
A sok mohó száj, s valag 
Mi: őt akarja… 
Tán riasztja 
Vagy talmi örömmel tölti el 
Egymás karmából hosszú körmivel 
Tépi ki az egyik 
S adja a másik 
Míg a rongybaba-férfi 
El nem vásik 
S nem lehet tőle többet remélni… 
Csak szapulni; 
Gyenge voltát 
Mint rossz zenészek 
A széttépett kottát! 
 



 2…                           A nagyböjti szelek                        03 8   
 
Huzat van 
A templomban 
Belül 
Fúj a szentlélek szele 
Mindent, s mindenkit 
Kiseper onnan 
Ki szembeszáll vele 
Csak egy számít: a HIT 
Mely a szívekben ül 
S jóra irányítja a kezeket 
Mindegy már a felekezet 
Ha Krisztus igéje 
Tanítója, és nem réme; 
Ki ellenünk nincs: az velünk; 
Szeretet a fegyverünk 
 
 
 



 2…..             Cursillós beszédem                            2009.03.08. 
Akárhányszor nekifogok                       Megírom hát a beszédet 
Mindig vers lesz belőle;                        Mert mint Nessus vére-megéget 
Rágom a tollam, ahogy lenni szokott    S dolgomat: elvállalom 
S csak nem jutok előre!                         Nem akadályos sem a félelem 
                                                              Sem a fájdalom 
Példa a Világnak,                                  Hisz Istenemé az életem! 
Krisztus úttörője lenni 
S a halmok síkká válnak 
Hogy: ne legyen akadály:-ezernyi 
 
Az evangélium a szívekbe jusson 
Kitéphetetlenül megfoganjon 
Hogy ne az Úr- tól, hanem vele fusson 
Hisz Ő indított el a rajton 
Mindenkit, csak sokan elfeledték 
Meg azt is, hogy akkor is, most is 
Szeret még 
 
Tanítója legyek; 
-Bár nem tanultam- 
Hogy fényét a hegyek 
Ne takarják: elé-nyomultan,- 
Gyönge lámpásom az Ő lángjából 
Gyújtson más mécseket 
S köszönhetem hálából 
Hogy engem választott e szerepre- lehet 
 
Bújnék, mint Jónás 
A cethal hasába 
S az indát elrágja más; 
Fejem izzik, lényem kába 
 
Nem kerülhetem el 
Azt hiszem 
Hiába futok el 
Sietős léptekkel 
S áltatom magam: még nem kell; 
Velem izen 
Az Úr 
Ajkaim parazsak 
Hiába hűtöm: 
Küld: fullánkos darazsat: 
Mely nyelvembe szúr 
Kivetem: nem tűröm 
A szavakat: 
Nem enyémek 
Csak kaptam, 
Megtartanom nem szabad 
Mint a súly, nehezednek rajtam 



 1…    Tavasszal                 2009é.03 27. 
Csókot nyomott homlokomra a napsugár 
A mai napon; szomorkodni kár: 
Hisz tavasz van, zsendül a határ, 
Megannyi öröm, szépség csak mireánk vár 
 
Hogy töltekezzünk a fényben, erőben 
Hisz szerelem illata száll a levegőben 
Fakadnak a rügyek, a madarak dalolnak 
Bízzunk a jövőben :majd jobb lesz a Holnap 
 
Szív a szívre leljen, társ a társra, 
Vígasztalódjon, s adjon jó írt bajára 
Kinek az kell, s merjen szívet nyitni; 
Hittel és reménnyel az Új Jövőben bízni 
 



 2….   Húsvéti szelek            2009.03.28. 
 
Messzire kell annak menni 
Ki próféta akar lenni; 
Nem szerettek Betlehemben 
Kicsúfoltak Názáretben, 
Jeruzsálem megfeszített 
Pedig 
Érte adtad épp a Hited 
 
Akik pedig bíztak Benned 
Keresztedhez el sem mentek 
Anyád, s János- voltak csak ott; 
Otthagytak a nép, s a papok 
 
Azóta sem kellesz  másnak; 
Csak pár lelkes tanítványnak 
Tudnak Rólad, de elvetnek 
Azok is tán:--kik.”szeretnek” ! 
 
Könnyebb a parancsok nélkül 
A bűnre új Babilon épül 
Oly régóta már 
A PÉNZ a szent 
Kit érdekel 
Mit az Evangélum megizent?! 
 
Jön a húsvét 
Nem tudják-azt hova tegyék; 
Dolgozni nem kell, pihen a lét 
Mindenki tojást, és sonkát egyék! 
-De hogy miért az ünnep 
Lassan elfeledi a nép 
Te tudd, hogy miért üld meg! 
 



  3….            Egy pár a padon              2009 03 28. 
 
Egy lángocska gyulladt szívemben 
Tegnap, mikor rám mosolygott a tavasz; 
Langyos sugarával cirógatott a ravasz 
Ahogy a Türr Istvánnál ültünk ketten 
 
Vállamra hajtottad fejed 
S én boldog voltam 
Békésen elszunnyadtál- lehet 
Míg derekad átkaroltam 
 
A szél fújt, csillámokat vetett a Dunán 
Felhő kacérkodott a nappal kora délután 
Két boldog szerelmes:-összeforrtunk csókban 
Az Isten velünk volt, dúskáltunk a Jóban 
 



                 A kormány-főnk                   2009.03 28 
 
Lemondott Gyurcsány; 
Keresnek új bohócot; 
Magukat furcsán 
Nem érzik,:-Találnak új kócot 
A résbe 
Hogy hajójuk ne süllyedjen feledésbe 
 
A háttérből a Tőke 
Új bábfigurákat tol előre: 
Nem számítanak a nevek 
Ki nekik dolgozik: – lehet 
Egy ideig büszke e szerepre 
S a kihasított sonka-szeletre 
 
Amiért megdolgozott a Nép 
-Ki hogy lop- Így, vagy másképp 
S átjátssza Annak hatalmát . Másnak 
Óh Uram ! adj erőt magyar hazámnak! 
 



 1….         A költészet napja 2009.-ben            2009.04.02 
 
A költészet napja 
Szomorú dátum már; 
Fenyegető sors tépi, marja 
Hazánkat, s nincsen már határ 
A Jó és Rossz között…. 
Az ördög a politikába költözött! 
 
S a költők hogyan mutassanak példát 
S a Hitet hogy tartsák meg ? 
-Mocsokba, bűnbe fúl az erény;-vérgát 
Nem véd, :zavarosak az emlékek 
Eltűnnek a legszebb gondolatok 
Sikítás, félelem marad- 
S meghalnak a dalok 
 
Öncélúan a rímek mekegnek, 
Mondanivaló nélkül: 
Üresek a versek 
Mint a szilva, mely a vegyszertől kékül; 
Álságos mellébeszélések helyett 
A versnek kell mutatni a lényeget: 
Az elnyomott értelmet, 
A  tépett szíveket 
A féltett Jövőt, 
Mely félelemmel fenyeget… 
 



 2….               Keresztút                 2009.04.03 
 
Mennyire más 
        Mindenki keresztútja 
Más stációkkal, 
        Másképp tudja 
Végigjárni, más kereszttel; 
De a szenvedés: nem ereszt el 
Ha becsülettel visszük terhünk: 
Példaképpé kell majd lennünk; 
Bukunk, kelünk… 
De Jézus velünk! 
 
Ha hull a vérünk 
        S nagy a bánat 
Enyhülésért 
        Szólunk Veronikának 
Vagy más, részvéttel aki segít; 
Letörölve a Lét véres könnyeit 
-Vagy átveszi :Simon 
-Éreztem néha útjaimon- 
 
De nekünk kell végigmenni Rajta 
Segít az Úr átölelő karja 
Hite az Emberben, megváló szent vére- 
De a sok fájdalomnak 
            Megváltás a bére ! 
 



2….                    Pünkösdkor                 2009.04.05. 
 
Szentlélek! Áradj szét 
-Mireánk, mert vár a nép; 
Mindenki külön lángnyelveket 
Mely jelzi: 
Isten veled, és hogy :szeret! 
 
Saját nyelvén hallani 
A tanításodat 
De jó lenne,: van ami  
Az Úrhoz csalogat 
Békére, örömre 
S bocsánatra sarkall 
Így még jobban vigyázna ránk 
Odafönn egy angyal… 
 
A lángnyelvek szívünket hevítve szállnának: 
Igazi új meleget adván ,a Holnapnak s a Mának 
Kiolvadnának a jégbe fagyott szívek 
S ki megtalálta féltvén őrizné a Hitet: 
 
A Jóban, Istenben, és a Szeretetben 
Tudnák, hogy megtenni nem is oly lehetetlen 
Ha a szentlélek tüze így kapna lángra 
A mennyország leszállna e derűs Világra! 
 



2….               Pünkösd előtt                  2009. 04.06. 
 
Az apostolok 
Bezárkóztak, féltek 
Nem gondolták: 
Hogy hirdetni mennének 
A feltámadott Jézust: 
Nem tudták még a jusst: 
Mely Őket illeti; 
Krisztust fogják hirdetni 
Úton- útfelen 
-Hogy velük lesz a Kegyelem…. 
 
Nem jött el a Lélek; 
Ajkukon még ének 
Nem fakadt 
S az ajtó—zárva maradt… 
 



 2….  Pünkösdi kérdés                  2009.04.06.            
 
 
Néztél-e már a fejed fölé? 
Látod-e a lángot? 
A szentlélek tüze ott lebeg 
Legföljebb Te nem látod! 
 
Vagy nem akarsz tudni róla: 
-Hogy a Világ megváltója 
Téged is kitüntetett. 
Küldött Neked-: egy lángnyelvet! 
 
Mely ott van fölötted 
És lobog 
Akarod – vagy nem akarod; 
És világít körötted 
Mutatva az utat:Neked, s Másnak: 
Kicsiny lámpása e sötét világnak! 
 



 2….               Pünkösdről               2009.04.17 
 
A szentlélek, mely kiáradt 
Szélzúgás közepette 
Az apostolokat 
Oly bátorrá tette, 
Hogy azután elbírták a vértanú-sorsukat… 
Szívükben a bú, s a bánat 
Harcos, hirdető erénnyé nőtt 
(kik gyávák voltak pünkösd előtt) 
 
Nyelveken szóltak 
Békét hirdettek 
Jézusról, s a szeretetről 
Tanúságot tettek 
Nem féltek, hogy mit hoz a holnap 
Nem törődtek azzal 
Hogy mások mit gondolnak erről 
Örömhírt mondtak 
Megdicsőült daccal 
És boldogok voltak… 
 
Életük értelmet nyert 
Bár számtalan pert 
Elvesztettek 
A Hit megmaradt 
S Ők Most általunk szeretnek! 
 



1….. Tóth Kálmán versei                         2009.04.16 
 
 
Kergetjük a Boldogságot 
Mint a kék madarat 
A vágyak kusza dzsungelében 
Tollából nem maradt 
Egy sem a kezünkben 
Rá gondolunk, amíg ébren 
Győzködjük e bús Világot 
S álmainkban felhevülten 
Megkapjuk, mit nappal:soha 
A maradéktalan Örömöt 
Melynek szelíd mosolya 
Szétterül párnánkon, míg nem zörög 
Az átkozott óra 
S visszahoz az Édenből a hóra… 
 



  2..            Békesség Nektek!                 2009.04.17. 
 
                    /Hubának a  prédikációja alapján/ 
 
Majdnem visszament halászni Péter 
Pedig nem is oly sok idő telt el ugyan még el 
A kenyértörés óta 
Épp csak most múlt el a gyötrelmes óra 
-Hogy az Úr kiszenvedett…. 
Volt ami volt,… s minden odalett ! 
 
Szomorkodtak, tanakodtak 
Nem tudták, mit hoz majd a holnap 
Féltek akkor(is) előljáróiktól-nagyon 
Szívüket üresnek érezték 
Nem tudták,hogy kincs rejlik bennük;vagyon 
Hogy Volt hitük, és Lesz még! 
 
Nem kopogott, de ott állt előttük 
Tamás szerint csak jó trükk 
Sokan mennyire hasonlítanak Tamáshoz- 
S a hit hiánya hányszor csak halált hoz! 
 
De ott volt, s adta a Lelket 
Mindenkinek, ki várta, s akinek kellett 
Hogy várjuk!- Sokan tegnap is, ma is… 
(Mutassa az igaz utat, mert oly sok a hamis!) 
 
 
 



 4….              Búcsúztató                  2009.04.10. 
 
Elköszönt a Ferink 
Kinek a tolla 
Kinek mandzsetta gombja 
Bánja… 
Felszívódott a BúsMagyar éjszakába 
Ott gyűjti tovább vagyonát 
S belevájja még fogát 
Abba, mi meglopható, ami link 
Amit átjátszanak a multik--- Neki 
Nem sírunk Utánad 
Viszont-ne-lássunk:- Feri; 
Elég volt miattad a Düh, s a Bánat!… 
Örülünk, hogy szedted a sátorfádat! 
 
 



1….                     Baja   Árpád tér 06.   6500...                   2009.04.21 
 
 
Van nekem egy antikvárius ismerősöm: 
A szakma büszkesége Ő; 
Vérbeli kereskedő!: 
Olcsón vesz, - drágán ad…, 
Nem henyél 
Hisz ebből él; 
Nincs megoldhatatlan feladat: 
Megígér mindenkinek mindent 
Ugyebár ami lehetséges itt lent… 
Elintézi, fölkutatja; 
Majd borsos árért Neked adja 
Te örülsz, mert megszerezted 
Ő is, mert látja pénzét:Benned 
Igazi filantróp,-szereti a betűt 
Boltjában zsúfoltság, leejteni egy tűt 
Sem lehet 
S szívet melengetőek a címek, s a nevek 
Büszke arra, hogy őt mindenki szereti 
A kultúra végvári vitézeként 
A Jó Harcot hirdeti 
A Betűben rejlő erőt, erényt 
Mit a régmúlt bölcsessége tartogat… 
Isten áldd meg az antikváriusokat ! 
 



 1….                    Anyák napján              2009.05.03. 
 
 Édesanyám, nyújtsd ki karod 
Oltalmazón körém: 
Hisz nem tudok én megnyugodni 
Csak jó anyámnak  ölén! 
 
Érzem most is 
És álmomban, ahogy simogatsz 
E sivár világban 
Valóban, csak ez a jó vigasz 
 
Mosolygó arcodban 
Fürösztöm lelkemet 
Mely bölcsőmtől elkísér 
Míg családom eltemet… 
 
E szelíd szeretet nélkül 
Sosem éltem volna 
Erőm, békességem 
Mindig kipótolta… 
 
Örök példakép 
-És fájó elszakadás- 
Igaz fiui szeretet 
Van szívemben – és semmi más 
 
E napon, melyen 
Anyáinkhoz bújunk 
-S mondunk egy imát- 
-Vagy csokorral búcsúzunk 
Mind, ki puszit kapva 
-Vagy temetőbe menve: 
Drága jó anyjáról 
Megemlékezve 
Szívében virág nyílik 
Mint napos domboldalon 
Melynek szelíd fénye  - anyánk 
Aki minket szeret . nagyon 
Hisz kincset rejt személye: 
Tudjuk: 
   Anyánk szeretete: vagyon! 
 



1…..                  Együtt Kíráért             2009 04 24 
 
 
Gyűjtsünk pénzt a gyógyulásra 
Ne költsék azt bármi másra 
Megérdemli gyermekünk… 
Nekünk is jó, együtt legyünk: 
A sok  népdal forrasszon eggyé 
Gyógyító reménysugárért 
Felemelő heggyé 
Hisz mindenkinek adott  :-ki kért 
A Mester is,  
S mi az Ő tanítványai vagyunk 
Ha kérnek : A Szivet 
                    A Hitet 
                    Az Erőt, a pénzt: 
Nem tagadjuk meg:-  Adunk! 
 



 2….               Ahogy küldtél                   2009.04.27. 
 
 
                Schindler Mátyás  2009.04.26.-i prédikációja alapján 
 
Szentté kell válnom: 
    Nem elég, hogy bánom 
Az utat, melyen 
    Nem Hozzád igyekeztem; 
Hisz Krisztus 
    Értem halt meg a kereszten! 
 
Békességre vágyom 
    Nyugodt boldogságra 
Bárhová is nézek; 
    Csak a keresztfára 
Vethetem tekintetem… 
Reményt, erőt ad hitem 
S az enyémet—viszem! 
 
Ősbűnös, rebellis szellemem 
A láncok ellen lázad, 
Nehéz, de szentté kell lennem 
Ezt várja el e század 
De nehéz az alázat! 
Az Úr iránt, az Ige mentén; 
Kemények a parancsok 
A szűk ösvényen menvén 
-S a széles út hívogat…- 
Álságos örömöt- sokat 
Ígér a Világ, és marad sok 
Kétely bennünk…. 
Mindig a jó úton mentünk? 
 
De a cél adott: 
Szentté kell válnunk! 
-Aki gyermekévé fogadott 
Jobban tudta nálunk; 
Hogy igazán mi kell nekünk! 
S ki ellenünk, ha Ő velünk?! 
 
                             Dr Szluha Gyula 
 



1….              Hajnalban a Türr Istvánnál           2009.04.29. 
 
 
Hajnalban a Türr Istvánnál 
Víg, dalos az élet; 
Minden madár hálát ad 
Az ő Istenének 
Az életért,a létért-melyet kapott; 
Dallal dicséri a felkelő napot 
Örömmel, hogy szólhat> 
Kijelölve helyét 
A Nagy Mindenségben 
Madárszóval: zenét 
Lop a nyitott szívekbe. 
Csak ülök a padon 
S gyönyörködöm egyre… 
A lassú folyó 
Elúszik mellettem 
Elgondolkodom: 
Én miért is lettem? 
Dicsérem-e—köszönöm 
Az új meg új napot?. 
Melyet Istenemtől 
Bőkezűen kapok? 
S mellé mindig befogadó szivet 
Reményt, Erőt, s békeváró hitet… 
 



 1….           A láncaink                2009.o4 29. 
 
Mily nehéz láncot 
Hordunk magunkon; 
Rossz tulajdonságaink 
Láncszem- sorozatát 
Nem javítva gondunkon, búnkon: 
Lelkünket feszítve járja át     
 
Mi kovácsoltuk: szemenként 
Nehéz vasból, keserves munkával 
S ahogy öregszünk; egyenként  
Küzdünk velük,s környezetünk fájlal 
Minden kárba veszett szót 
Mellyel próbálnak „megjavítani” – minket 
Édesanyánktól a sok jót 
Nem hallottuk, s keserítjük hitveseinket 
 
Húsunkba tépnek, 
Fekélyeket  vágnak 
Meggátolnak minden léptet 
Mellyel a Világnak 
Sietnénk elébe 
S életünk leélve 
Széppé tehetnénk azt- 
De miattuk csak csúf grimaszt 
Vágunk sokszor… 
Vérzőn, nyomorultan szenvedünk a „Sorstól”- 
Pedig önnön láncaink fájnak 
Uram, adj erőt 
Hogy lehessünk Ma: Bátrak! 
Bátrabbak, mint Tegnap 
S  a szemeket elfűrészelve 
A vágy a Jó, s a Helyes iránt , ha elkap; 
Teljen bennünk kedve 
Mindenkinek, ki lát, s szeret 
De jó lenne, ha a láncok helyett 
Ezt kaphatnám meg! 
 



 
1…..     Bölcselet pesszimistáknak                     2009.máj 01. 
 
  
 „A patak elvesztené a dalát, 
Ha Isten ledöntené a sziklákat” 
Nem tudom: miért van ennyi bánat 
Mely szívem járja át; 
Pesszimista lélekkel 
Nem értem az Úr szavát;- 
Elhiszem, hogy nincs bocsánat 
-S halódom a múló évekkel-: 
A kihívások nem lelkesítenek 
Nem mondom,hogy: „ Jó harc volt, remek!” 
És sohasem adok hálát Istennek, 
Csak dühöngök: miért visz ennek 
Vagy miért ad annyit annak 
S miért vannak 
Nálam boldogabbak 
Kik kevesebbel is beérik 
A Boldogságot mily mértékkel mérik 
S hogyan szeretnek, kik jobban szeretnek 
Adj Uram nekem optimista lelket 
Add, hogy válasszam az Élet Szépét 
S ne én követeljem 
     TE mutasd a mércét! 
 



 2…..                      Az igazság                  2009.máj .17. 
 
Csalódik, ki az emberekbe veti bizalmát 
Kinek szívét nem az Úr bizalma járja át: 
Sokszor, és súlyosan 
Mert az igaz szeretetnek súlya van 
-És nem ára- 
Így sokszor a megértésre vágyva 
Eladjuk magunkat egy jó szóért 
S nem halljuk Istent, ki szót kért 
De sokaknál nem kapott… 
A Mai Élet 
Gyorsan akarja a Szépet 
Keveset vetett – de aratott 
-És arat-; 
Olyannyit és úgy 
Hogy ki tudja mi marad?… 
-Te kisember csak aludj:…. 
Elhallgattatják Istent 
S a feltörő fájdalmat 
Küzdünk, szenvedünk itt lent; 
Magunk köré húzva új és új várfalat: 
Melyen belülre beengedünk néha 
Nagy félelem között—valakit 
Szeretetet, segítséget remélve, léha 
Vagy gyötrelmes lélekkel:--s a vak hit 
Beh sokszor megbosszulja magát! 
Nincs paraklétosz -: igaz barát 
S attól várjuk a megváltást: 
Kitől nem lehet 
Mindig mást keresünk,Mást 
-Pedig csak Istennél van a jó felelet 
Az összes kérdésünkre: 
-Hogy miért jöttünk le 
S hogy mi a feladatunk 
Őt nem kérdezzük; 
-Azt hisszük: magunk tovább jutunk 
S mindig visszatérünk a kezdőponthoz 
Létünk, életünk: Rosszat, vagy Jót hoz?! 
 



 2….               Uram!              2009.05.07. 
 
 
Hozz új üdvöt 
Megtört szívünkbe 
S ne adj tükröt 
Fáradt kezünkbe 
 
Esendő létünket 
Erőddel támogasd 
Csorgó, bús vérünket 
Szíveddel felitasd 
 
Ne hagyd, hogy rossz utakon 
Eltörjön a lábunk 
Hogy fertőzött kutakon 
Mit nem szabad:-szlopáljunk 
 
Tiszta fényre vágyjunk 
És a mesterséges égitestek 
Ne vonzzák el a megteremtett testet; 
Meleg sugarad legyen :pihentető ágyunk 
 
Saját szennyünkbe ne fúljunk 
Másokat ne bántsunk, ne fúrjunk 
S a kinyújtatott, segítő baráti kezek 
Összekapcsolódhassanak 
S érezze mindenki: 
Az Úr általunk szeret! 
 



 1….              Ápolónők napján 2oo9-ben             2009.05 11 
 
Ti: egy meg-nem becsült szakma 
                                       proletárjai 
-Vagy: a Világ kulákjai között: 
                                       a zsellérek- 
RÓLATOKszól, HOZZÁTOK 
                           száll most az ének: 
Sorsotok jobb lesz tán,-- csak amíg 
Hivatástok lángjában égtek; 
-El ne hamvadjatok! 
A Jó Isten szeme Rajtatok- 
-Ha másé nem is mindig… 
Sorsotok elgondolkodásra indít. 
 
Emberszeretetből Ti mutattok példát- 
Mert e társadalom oly könnyen lép át 
Ezernyi egyéni szenvedést; 
Próbáljátok beszőni a rést 
Mely a szociális hálón szakadt- 
Méltóságteljes, hősies feladat! 
 
Szembe az árral: 
Kitartón dacolva 
Az Örök Értékekért 
Végvárként harcolva 
Ellehetetlenülő zsebbel 
-És könnyes mosollyal 
Szembeszállva sújtó szellemmel 
A politikával, a korral 
Családdal, baráttal, 
A gúnyos ellenséggel 
Angyalok vagytok; 
Kiket csak az Ég ér el! 
Kérlek: 
Szárnyaitok érintsék  
                    A szenvedőket 
Percnyi enyhet adva: 
                    Szeressétek Őket! 
                                                    Dr Szluha Gyula 
       



3….                   Őrzöm az álmodat        2009.05. 10. 
 
Őrzöm az álmodat 
Szempilláid meg- megrezzennek 
Eszembe jut : mennyire szeretlek! 
Gyönyörködtettél már sokat, 
De most is Rajtad felejtem szemem; 
Az évek múltak, de a szerelem 
Mit sem változott… 
Csak az idő szalad, ó az átkozott!.. 
És ezüst szálakat húz hajadba…. 
Vágyunk a régi, hűségben maradva 
 
Meg-megszusszansz 
Megremeg kezed 
Álmodban mit tudhatsz 
Válaszokat adsz, avagy kérdezed 
A Mindenhatót 
Köszönve néki minden jót 
Mit Nekünk adott; 
Téged : nekem..; 
Így örömmel dicsérhetem 
Nevét 
S fürösztöm arcom Benned még 
Míg mellettem alszol csendesen… 
Régi Szerelmem, Nejem, Kedvesem! 
 
 



 1….          Négyheréjű lólevél                 2009. 05. 22 
 
 
Négylevelű lóherét találtam 
-Szerencsém lesz- tartja a népi bölcselet; 
Nyitott szemmel kutatva a Világban 
Az Értéket, a Jót keresve, amit lehet 
Mit ad az Isten nap mint nap… 
-Az ateista is, csak hiszi:-hogy nem kap 
Semmit sem… 
Neve: -ott lapul az Isteni tenyérben 
-És ott volt már a születése előtt; 
Gyermekeként szeretve!- 
Mert ki tudja, honnan jött…- 
De hogy öröme teljen benne! 
-Mint a négylevelű lóherében; 
Mely szerencsét sejtet 
-De csak annak, ki egész évben 
Buzgón műveli a kertet 
-Mely nekünk adatott- 
Nem prédálja fel a Földet, a Napot 
A Levegőt, s a Vizet 
S Annak, ki nem hagyja el a Hitet 
-Mely kell a mindennapi erőnléthez,- 
Kinek vonzalma van a Helyeshez 
-S a Széphez 
Annak, ki szorgalommal kitartást keresztez 
-S akkor szerencsét hoz e kis növény 
Mely különlegesen nőtt 
E szár tövén 
S azzal, ki megtalálta: 
Új reményekre tört 
De nem Ő, hanem annak szíve vágya.. 
 



 2….                        A példakép                      2009. Máj.25. 
     /    Sch. M.-nak elsőáldozási prédikációja  miatt/ 
 
Életemben ki a példaképem? 
Kit követek, ha minta kell éppen? 
Van ezer bálvány, mit a Világ nyújt nekem 
De sajnos válogatós a természetem…! 
 
Hogy megbuktak 
Kikre fel kellett néznünk! 
S még hány kört futhat 
A sportoló, kit oly soká becéztünk 
Az Okosok, a Zsenik: hányszor tévednek 
S mint mintaképek; szemétkosárba tétetnek 
 
Irigyelt emberek; 
Kik bűzlenek a pénz szagától 
Oly utakat követnek 
Mely az Igazságtól távol 
Esik, és még messzebbre vezet 
-Példaképeim nem ezek- 
 
Igazat, helyeset, valódit, jót 
Egy könyvben találok csak útravalót 
S egy töviskoronás fejre mindig felnézhetek 
Tanácsai, szavai a jó segítő kezek 
-Ha az Övét átszögelték is…- 
Egy út van csak, mely nem hamis: 
A Szeretet Útja 
Ki nem veszi észre:- 
A szemét becsukja! 
 



 1….          Egy guppi kapcsán                2009. Máj 26. 
 
Az akváriumban 
Elpusztult egy halam 
Léha, céltalan élet volt..? 
-Erre gondolok minduntalan; 
Csak evett, és lubickolt… 
 
Ki tudja: mennyit ér 
A Mi életünk 
Ha vegetálunk, létezünk 
S csak néha szeretünk, 
-S a salak a röghöz végül visszatér…? 
 
Környezetünk gyönyörködik-e 
Bennünk 
Tudjuk-e, hogy mit kellene 
S mit Kell tennünk 
Hogy valami utánunk maradjon 
S a Jó Isten  majd helyet adjon 
Maga mellett;… 
Hogy az a lehellet  Ne vesszen kárba; 
Melyet fújt Ádámba 
-S mit tékozlunk oly sokan; 
Hisz áldás van a sorsokban! 
-Átokká nem fordul magától- 
hisz vigyázna, őrizne bárhol 
Is vagyunk- mint szeretett gyermeke 
Ezzel a tudattal 
Jól élnünk kellene, 
Szépen telne minden éjjel, minden nappal 
Reménykedve, bízva Benne 
Szabad lelkünk szárnyra kelne! 
 



  3….                Az igaz szeretet                    2009. 05. 27. 
 
Mindig arra vágytam 
-Hogy délelőtt az ágyban 
Kit szeretek: 
A mellett ébredek: 
Akire vágyom; 
Ki betölti világom 
Kinek felvidít mosolya 
S kitől elszakadni soha 
Nem akarok… 
Úgy hiszem: vakok 
Kiknek mindig Más kell 
S nem törődnek az igaz értékkel; 
Ki mellettük fekszik 
S nem elégszik 
Szívük :eggyel- 
Nem teltek be azzal a keggyel 
Hogy szerethessék azt;aki adatott 
De minek mondtak-„IGEN-t”-legott?! 
 



   2….                    Majd                              2009. 05. 29. 
 
              „ Az igazság sorsa fölött 
                 Maga Isten virraszt” 
                                  (Pilinszky J.)     
 
Ha nagy a setétség – idelenn. 
Adj a fáklyásnak lángot; 
Akár közted van, akár idegen: 
Hadd mutassa meg a Világot! 
 
Emelje magasba a Fényt; 
Hogy elhúzódjanak az árnyak, 
Hadd adjon még reményt 
Azoknak, kik már alig-alig várnak 
 
Hadd keljen lelkünkben virradat; 
Örömünk :Urunk százszorozódjon Benned 
Nem kell minden igaz fiadat 
-Három napra- : eltemetned 
 
Lesz még fehér, ami fehér 
Igaz, ami Igaz, s a hazug: elbukik 
S a mennyország elér 
Minden szívet; 
  És lobog majd a Hit! 
 



  1….                 Ökológia                     2009.05.31. 
 
Lefelé fordított fáklyában ég a Világ; 
Ami hőt termel: magát folytja 
A zilált természet még kilát: 
Megvan rég az Égen 
        Az égető ózon- foltja! 
 
A villámok az aszott földbe sújtnak 
-Vagy özönvíz mossa sarát- 
Menekülnek kik-hogy tudnak, 
Mindenki csak önös javát 
Keresi, de nem találja; 
S ez az anyatermészet halála ! 
 
Önnön mocskába fúl az Ember 
S a Föld; az-nem bír, nem mer 
Ellenkezni véle 
Csak szenved: Tudja: vége 
Nemsokára a teremtésnek 
S—Helyet ad a temetésnek… 
 
Csendesen, mert mit tehet?! 
S az Ember: pusztít, amit lehet 
-S amíg lehet-: nem féli a Véget 
Mint vak bárány, ki legel, s béget… 
 



 1…           Dr Sz.P.-nak                     2009. 06 02.   
 
Kinek szeretethiánya van; 
Sokat kell adnia magából 
Mindig, Mindenütt, Bárhol 
És bárhogy él, elfoglalt, vagy dologtalan; 
Csak úgy arathat, ha bőven vet 
S reggeltől estig: Szeret, Szeret, Szeret ! 
 
Befektetés nélkül nincs haszon, 
Kamatoztatva bővül a vagyon 
Egyre nagyobb a Szív, ha szétosztják 
S egy a test, még ha megtörik is, mint ostyát 
A misén, s az adott falat : 
Ezerszeres jóllakást  adat 
S a szomjazónak adott cseppnyi élet 
BOLDOGGÁ tesz majd lásd  Téged! 



 4….    Böjte Csaba Tisztelendő Úrnak       2009. 06. 04 
 
         Trianon kapcsán  I. 
 
Széttépték az országunk 
Mint Sámson az oroszlánt 
Tán egységre még vágyunk 
De megfáradt már rég hazánk 
 
Trianon egy dátum lett 
A történelem könyvekben 
Gyalázatos- vagy hőstett?? 
Vérben ázott, vagy könnyekben 
Szép hazánk : tudják a diákok; 
A sok fájdalomból hullott átok 
Meg nem fogant…: 
A gyűlöletet borítja a hant… 
 
A nemzeti érzések 
Lassan elvéreznek 
Június negyedike még seb, 
De az unokák alig kérdeznek 
-S az ünnepségre el sem jönnek! 
-Hódolnak a bús közönynek     
-Vagy alkoholba fojtják bánatunk 
Óh! Ilyen lett a huszonegyedik századunk! 
 
                       Dr Szluha Gyula Antal 
             www.szluha.fw.hu 
 



4…..         Trianon kapcsán II.             2009. O6.05. 
 
Magyarország nemcsak volt; 
Lesz is 
Ha a határok leomlanak,a holt 
Parancsok elavulnak, 
A baráti kezek egymás felé nyúlnak 
S összefonódnak, egységes Világot alkotva; 
Európa nem lesz a népek pokla 
 
A vezetők egymás ellen 
Nem uszítanak 
Aki gyenge jellem 
Nem kormányoz: 
Egyedül marad 
S a csatlósok is a jó oldalra állnak, 
Jó lesz végre Magyar Hazámnak! 
 
A nyitott határokon át 
Bejárhatom a Régi Hazát 
Megkereshetem az ősöket, nem bántanak: 
Magyarságomért, s ki az is marad 
Nem háborgatják többé 
Mert a szív  nem válik röggé 
S egymást támogatva, segítve 
Épül majd az Új Világ,: Szeretetre, Hitre! 
 



  1…               Ó, az én fiam                2009. 06. 03. 
 
Haragszom fiamra 
Mint Saul : Jonatánra, 
S mi ez a harag ma 
Mely belém táplálta 
A kétségbeesést;- ha nem Bűn! 
Úgy érzem,: hiába szolgáltam hűn 
Az Urat- 
Fiam nem a jó irányban kutat 
És szavaim semmibe vesznek Benne 
Fájdalmakkal dőlök a kerevetre 
Nap- mint nap 
Könnyeim csorognak 
Fájva üti szívem agyon 
A néma percet 
S én:- nem küzdök már- Hagyom 
Eltompultan vesztek … 
S a küzdelmet: feladom… 
Bár nem tehetném 
Mert a tűz őrizője vagyok 
S oly nagyon szeretném 
Hogy a fiam lelkében 
       Kikeljenek a magok 
-Miket vetettem 
S táplálta: Isten esője, s fénye 
Hogy ne vettessék félre 
A nagy számadáskor 
Sőt! – legyen példa 
     Az élet vállaláskor 
Sokaknak, sokak előtt… 
Uram! Adj erőt, időt 
Erőt: hogy Hozzád vezessem 
S Veled a jó úton; 
Boldog lehessen 
Ha szemem lehunyom 
 



  1….              Ha meghalok                2009.06.06. 
 
 
           / Népies-műdalosan/ 
 
Ha meghalok 
  Török szegfűt 
    Tegyetek a síromra 
 
Könnyebben majd 
   Csak megtalál 
     Úgy az Égi lajtorja 
 
Párnám legyen illatos 
  Fűszeres, lágy, szép;lila 
    Úgyis amit itt hagytam 
      Én-- magam  mögött: 
       Volt elég nagy galiba 
 
Próbáltam én 
  Sok jót tenni; 
    Nem sokszor ment:- 
       bevallom 
 
Síromnál most 
  Elmondjátok: 
    Úgy hallom 
 
Búbánatos nagy szívemet 
  Sokszor sokak :megrágták 
    Felajánlom Úrjézusnak 
      Lelkem minden fájdalmát 
 
S-Most: legyetek vígak itt lent 
  Ha én többet nem leszek 
    Szeressetek, alkossatok 
      Isten legyen veletek! 
 



4…..             Trianon után   2009. 06 06. 
                    III. 
Kettévágott városok, és falvak 
Dacosan összezárt szájjal- 
-Vagy hangosan jajgatnak 
Megvénült, keseredett vággyal; 
Néznek az évfordulóval szembe…: 
Mint aszott tetemre 
Látva : szétkoncolt földünket 
És bús sóhajtás járja át 
Június negyedikén a Magyar Hazát 
Mily fájdalmas e gyilkos ünnep!… 
 
Tán feledjük el, ne is emlegessük 
Most is: a nagyhatalmak döntéseit lessük: 
Kik felettünk, Rólunk határoznak; 
Amit érdekeik kívánnak- 
Nos : azt hoz a holnap 
Nekünk… S Nekünk, a Magyarnak: silánynak 
Majdcsak …: beleegyezési jogunk van 
S foroghatunk majd holtunkban 
„ Idegen ország” földjében 
S eladják Hazánk ; most is- -zömében 
 
Minden eladó, de talán 
A lelkek : NEM, s az igazság asztalán 
Azokra,kik felettünk  ránk kockát vetnek 
Őseink; a Magyar szentek 
Esdeklik a büntetésük 
S mi lessük majd a gyászos végük!! 
 
Megadatik majdan-Már úgy van?! 
Ha máskor nem majd álmunkban 
Hogy az igazság pallosa 
Utolszor nálunk van 
Mária országát megvédi az Isten 
Édes Hazánknál 
            Magasztosabb nincsen 
Magyarnak lenni nem szégyen:- 
           -Dicsőség! 
S csonka országunkban 
           Beköszönt a bőség! 
 



 4…         Miszilisz levél O.V.-nak              2009.06. o6. 
 
                     /Köszönöm, hogy felhívtál/ 
 
 
Beleöregedtél a rendszerváltásba; 
Válladat lehúzza, mint a táska 
Az öreg diákot… 
Nehéz megváltani a Világot! 
-Pláne, ha magyar ! 
Mely tétova, s hogy mit akar; 
Ritkán tudja 
Csak ami fáj 
Untalan önköreit futja 
S ha muszáj 
-De csak akkor!- Megy el szavazni 
Úri huncutság!! 
Majd  fenyeget a kaszni!! 
-S hogy  Jövőjük, vagy múltjuk Rád 
Bízzák:-- Bizony félnek! 
Számtalan vasfogát érezték a télnek 
Mely beléjük harapott… 
Mutasd meg nekik a Napot! 
Mutass Fényt;- kiutat e káoszból 
S az Igazságra építsd terved 
Elég volt a káoszból! 
Mit tegyünk, hogy letegyük a terhet 
Mit hatvan év ránk rakott… 
Ne ránts az istrángon nagyot! 
Engedd, hogy a szekér szaladjon… 
S add, hogy vezetésed nyugtot adjon 
Barátaidnak, s az ellenfeleknek 
Jó vezérünk légy 
S akkor majd szeretlek! 
 
                      Dr Szluha Gyula Antal 
 
              www.szluha.fw.hu 
 



 3….          Ma egy versem kapcsán           2009. 06. 08. 
 
Leszakadt az Ég a földre 
Dörög, csattog, mint az ördög ökle; 
Sötét szemmel villog arám 
Haragszik, úgy lövell reám 
Tüzes, gyilkos nyilakat 
Szívem úgy fáj: 
Majdhogynem megszakad! 
Mit is ér a Világ, 
Ha dühös a nejem 
Megfagy bennem 
A kárvallott szerelem! 
 
Én tehetek róla?!: 
Mást is észrevettem! 
Isten a megmondhatója; 
Mást sohase szerettem 
Mióta ismerem Őt 
-Noha sok más nőt 
Megcsodálok; 
A hűség pártján állok 
S ezt Ő ne tudná?- nem értem 
Dühöng, zakatol élénken 
S ez fáj nekem, mert szeretem 
Ne akard, hogy vak legyek Kedvesem! 
 
 
 



              A párom verse                       2009. 06 09. 
 
Rájöttem: kincset találtam : 
Életem párja szebb verseket ír nálam 
Tűz van Bennük, és erő- 
Tudtam mindig, hogy nagyszerű egy nő 
 
Lelke, ha tajtékot vet; 
Csodás rímekbe faragja 
Ezt a szép tehetséget 
Köszönöm, hogy Isten adta 
 
És hálás vagyok, hogy Ő 
Az enyém lehet- 
Hisz nincsen más nő! : 
S kérdéseimre :Ő a felelet! 
 



2….Uram, nehéz                    2009. 06. 10. 
 
Nem bírom el, Uram 
Védelmed, 
-Mint Dávid: Saul harci mezét- 
Terved szerint tán;így gyógyultan 
Nem engedem el teremtőm kezét… 
Sajnos, szomorú lelkem 
Csak panaszt dédelget. 
A fájdalom dalnokává lettem! 
S a Hit üzenetét 
Képtelen vagyok vidáman dalolni 
-Pedig úgy lenne helyes; nem holmi 
Bús jajjal verni fel a csendet 
Kacagva kéne hirdetni a Lelket!; 
Mely örömet ad mindnyájunknak 
S lassan már mind rámuntak 
-Kik régóta hallgatnak; 
Szomorú dalok, szomorú szavak… 
Nem ezt várják tőlem; 
- Elég volt belőlem!- 
 
 



2…..Ahogy látom              2006. 06. 14                
 
Krisztus volt 
      Az első forradalmár 
Körülötte akkor is mind: 
      Kufár, kalmár; 
Szolgalelkű népek voltak 
      Úgy is éltek, mint a holtak ! 
Ő hirdette meg 
      A szeretet forradalmát 
Kikapva Éva kezéből az almát- 
     -Visszaakasztva azt a fára: 
Imígyen tekintek az Isten fiára… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
1….Az ember-virágok             2009. 06 15 
 
A virágnak sincs más feladata 
Csak dicsérni az Istent 
Színei, az illata…-; 
Ezzel a szépséggel izent 
Lelkünknek boldog harmóniát 
Teremtönk , s pedig mint Góliát : 
A kis dolgokkal nem is számolunk ! 
Hisszük, hogy erősek, nyerők vagyunk; 
Fegyverzetünk, páncélunk megvéd minket 
Győzők vagyunk, s zsebeinket 
Megtömhetjük, mert . „ megérdemeljük”! 
S boldogságunk e” biztos” tudatban leljük 
S a szerény virág 
Csak mint a dudva: 
-Nőjön csak az 
Isten éltető erejét tudva… 
Mi meg,- ami kell:- 
Megteremtjük saját erőből; 
Nem kérünk az „Égből” 
Bennünk a Föld előtör 
Majd Mi !- gondoskodunk a fényről; 
Majd Mi !:-megmutatjuk; 
Istennek – ha van , s egymásnak; 
Hogy mily jók vagyunk: 
Önállóak, bátrak- 
- Csak baj ne jöjjön-! 
Mert akkor : fogadkozunk 
Gyáva szívvel újra 
Urunkhoz futunk: 
És szeretnénk ha  gyönyörködne bennünk. 
-Mint mi a  virágban: 
Áldásért szól a fohász 
E csökönyös világban ! 
 
 



2…..Binszki- Gál  Keresztelő  
   2009. 06. 14.-én 
 
Mily szerencsés az a gyermek 
Kit Isten gyermekévé fogad; 
Az ősbűntől tisztult lelkek 
Öröme : boldog áradat 
 
Mely a keresztelőn megérinti 
A jelenlévő híveket : 
Ahogy a  szent víz  fehéríti 
Az őssel szeplős lelkeket 
 
De jó tudni, hogy átkarolta 
Kisdedünket a JóIsten: 
Akármilyen vágyak foglya 
Nem lehet,kitartván a jó hitben 
Megsegíti, pártfogolja; 
Hisz Övé is, nemcsak mienk; 
Megjelölte szent jelével, 
-Odaátról neki izent; 
Ő az angyaloknak seregével 
Ünnepli e boldogságot 
Óh Te gyermek: legyél áldott! 
Életedben tedd: amit vár 
A jó Atyád Tetőled 
Léted: öröm, s sziporkái 
Megszépítik e földet 
 
 
 



2…….Szent Antal, a ferences barát                           2009. Jun 17 
            / Sch.. Mátyásnak/ 
 
Egy életet leélni 
Tisztaságban, szegénységben 
S engedelmességben 
S: remélni 
Hogy boldogok leszünk: 
-Mint Szent Antal az Égben 
De jó lehet; 
Kinek a szamár is térdet, s fejet 
Hajtott; 
Az oktalan állat esze nem szalajtott 
-Csak a Miénk, mert nem követjük! 
Esztelen elvekért 
Magunkat lövetjük- 
Kergetjük a Mammont, a ledért 
S nem halljuk meg a jó tanácsokat; 
Feleslegesen futunk, de sokat 
S lelkünk tiszta liliomát 
A bűn vérvörös tövisei járják át 
Sokszor be nem gyógyuló sebekkel 
Megalkuszunk 
Mint ügyvéd a perekkel; 
Megvagyunk 
S nem keressük az igaz utat 
Mit szent Antal ujja mutat! 
 



 3….            Bizony!                      2009. 04. ?. 
 
Ellop a munka Tőled;- 
Nem Veled töltöm időmet; 
Napok telnek el Nélküled; 
Életemben hűlt helyed 
Szívem forrósága nem pótolja- 
Bús fejem öledbe hajtanám, 
Szépségednek vágyam hódolna 
Érezném: Tied vagyok, mint hajdanán 
S nem keseregnék egyedül 
Mert most a bú egyedül 
Sötét szárnyai alá húzott 
S testemet  nyúzott 
Csontvázzá rágja: 
Hitvestársam kínzó vágya ! 



 
 
Sírvers Váry Attila kérésére 
 
Itt nyugszik Váry Attila 
Ki a jogait úgy tudta: 
Hogy érvényesíteni lehet hazánkban… 
Ezért ravataloztuk fel e házban 
Melyért élt- halt…. 
 



3….    A hársfaillatú estéken          2009. 06 14 
 
A hársfaillatú estéken 
Hozzád bújok oly gyengéden 
Ahogy tudok, és simogatom hátad; 
Vajh tényleg megbántad, 
Hogy az enyém lettél 
És huszonnégy év óta szerettél? 
S talán most is szeretsz… 
Bennem oly biztos lehetsz 
Mint barlang sötétjében  
A fénycsóva jele 
-Vagy a Föld méhében csírázó mag ereje 
Mely feltöri a burkot 
S az Ég felé vágyik…: 
Szívem szerelmeddel gyújtod 
És semmi nem hibádzik 
Ha átölellek csendben 
A JóIsten megadta : 
Boldognak lennem 
Veled 
 



  1….   Ha én egyszer….- Nyugdíjas találkozóra           2009. 06 15. 
 
Ha én egyszer nyugdíjba megyek 
De jó lesz! Mennyit pihenhetek! 
Nem ébreszt sötétben a vekker 
Nem én leszek, ki elsőnek felkel! 
 
A három műszakra, és ügyeletre 
Majd mosolyogva emlékezem 
Melyet ifjúkorom ereje 
Bírt jól, és egészen 
Tűrhető volt – Akkor!- 
De nem kívánja az agg –kor 
 
Számtalan gondolat kelt 
Zsendülő szívemben 
Időm: sose volt, mert 
A Kórházkapun belül viseltem 
Az élet súlyának : zömét 
Az örömök, és a fájdalom özönét 
 
Tudtam jó lenni, és kedves 
 - Hogyha akartam 
S ha a beteg néha faragatlan 
Volt is, homlokáról nedves 
Kendővel a fájdalmat : letöröltem 
Nem vele, az Élettel pöröltem 
 
Egyre másképp hívtak 
Ahogy telt – múlt az idő; 
Hajamban ősz szálak sírtak 
Bíztam . majdcsak kinő…- 
De megritkult dús hajam 
- Bár úgyis útban volt minduntalan… 
 
A harminckettőt is pótolták : itt-ott 
Járásom sem a régi . kipp- kopp 
Szelíden előreengednek az ajtóban 
Van rossz is- persze a jóban 
 
Kezem  fejét megették 
A kesztyű, s a szerek 
Elvékonyodott bőrén 
Átütnek az erek 
S olyan jó, ha simogatják néha 
Hisz a szeretet szeretetet szül 
Ha hangos – ha néma- 
 
 
 



Nagyszülők mutatnak rám-(sok)- 
- Engem Ő gyógyított!- 
És hálás unoka-mosolyok 
Tűnnek fel itt- ott… 
 
Boldog véget ér e pálya 
Ha kíséri gyógyult betegek hálája 
Ha kíséri az öröm, s a sok jó tett . 
S boldog az aktív kor 
Ha a nyugdíjas élet is jó lett! 
 
 



                  
 1…..       A számítógépfüggő                  2009. 06. 21 
 
Kiharapta a Gép a lelkedet 
És nem érted meg  
Hogy tovább így nem lehet 
Élned: 
Mert eltűnik az éned 
És megabájtokká degradálódik… 
 
A számítógép  
Behálóz: 
Mint pók az ártatlan bogarat 
Felszívható lesz:- emésztett agyad 
Gerinctelen leszel 
Üres, ízetlen pép 
Mindenről megfeledkezel 
S az emberi- emberek néznek: 
Mint Faustot 
Mert te csicskása lettél a gépnek 
S akkor megúsznod… 
 
Segítségre van szükséged 
Elvonókúrára ! 
De istennek hála: 
Van még öklöm, hogy 
Földhöz vágjam 
Még ha megráz 
Is az áram 
Azt: mi Téged tönkretesz 
Lehet hogy étel 
Helyett sovány macesz 
Lesz,- mit látsz : magad előtt 
Az álomvilágból 
Vulkánként felszínre 
Tört  
A sár, és salakja 
Fojtogat…. 
Tedd hát szabaddá magad! 
S tedd félre a látszat- létet 
Saját életed éljed! 
 
Valódi örömök járják át szívedet 
Érezd magadban, hogy mily jó is a tett 
Amit Te teszel: magadért, s másokért 
Ne két dimenzióban lásd az életet ! 
A valónak örülj, küzdj- vagy onts vért 
 De szakadj ki a gépből: gyorsan 
Amíg csak lehet!! 
 



1…..        Tanítanálak…           2009. jún. 22. 
 
A technika  arra 
Való, hogy az ember 
Életét segítse egyszer 
S nem pedig, hogy megrabolja 
 
Kellenek 
Élőbbé tenni az életet 
S ne Mi legyünk a gépek   
Zombi-holtja 
A gépekért élő bábfigurák; 
Azok szerves- bolondja: 
Kiknek horizontját 
A képernyő jelenti 
S nincs tovább 
Faustként az ördög menti 
Az elidegenítő pc.-be szerződését 
S nem látod már hogy  az ég kék 
Csak a  
Monitorra 
Bámulva- : tompult aggyal 
S mi körülötted van: 
Nem törődve azzal 
Álságos örömmel 
Csaló kalanddal 
Elkábítod magad,  
S nem törődsz magaddal 
Sem  azokkal,kik szeretnek 
Sem kiket szeretsz 
Egyszerre két Úré nem lehetsz! 
- A magadé , s a Gépé 
Szakíts Vele,  
S válj Emberi lénnyé! 
 



1….. Önmagunkon nevetni                   2009.  Jún. 20.                  
 
Ha még önmagadon 
Tudsz nevetni 
Akkor Téged 
Mások is tudhatnak szeretni; 
Nincsen véged 
Egód nem győzött le: szabad vagy 
Nyitott szívvel: tiszta az agy 
Így nem hiszed, hogy  : körötted 
Forog minden, s attól könnyebb 
A Lét. Hogy TE- vagy ! 
Élted: semmi nyomot sem hagy 
A nagy mindenségben!- 
- Csak itt vagy:- éppen- 
Napjaid, s dolgaid : számosak 
Az önteltség bűnei: csábosak ! 
És számtalanszor bukhatsz,  
Ha nem figyelsz 
Még ha éltető csatlósokra 
Is lelsz könnyen 
Ne fürödj később  
Megcsalatott könnyben ! 
 



 1…..         E Világ bábjai                2009. Jún. 22.           
 
Nehéz palástolni 
A belső ürességet holmi 
Külső cicomákkal 
Egy-egy jól tetovált vállal 
Egy-egy piercinggel a köldökben 
- Holmi hennával- 
Bár bizonyos körökben 
Ez a menő 
S egy- egy piros sállal 
Az akarat is megvehető… 
 
Kell a bégető nyáj ! 
Az üresen fénylő szemek 
A sónak folytatódni: muszáj 
-S a szavazatok is kellenek- 
   
Jól szétzilált  a Társadalom 
Ügyesen szétszabott a Család 
Sok el nem olvasott dalom 
Elnyomták azok a hangos, galád 
Hangzatos jelszavak 
Melyekben eltűnik az emberi akarat 
  
Hol tűnt el az Ember? 
Hol tűnt el a Lelke ? 
-Csak a divatos modellekbe 
Gyömöszölt vágy nem mer 
Ellentmondani a Világ szavának… 
Most állj! Ne tarts szamárnak 
- Hadd tegyem, amit valóban akarok! 
Ó ! Mily sok a megalkuvó - 
 -  S mily sokan . vakok! 
 
 
 
 



 
 2….          Nem a por….                    209. 06 23. 
 
Nem a por marad belőlem 
Hanem a fény, melyet tőlem 
Kapott környezetem… 
- Melyet nem én gyújtottam 
- Csak vezettem: 
Átjátszó állomás voltam 
Mit rám bíztak – sáfárkodtam 
Bevallom: lehetett volna jobban… 
Félek is az elszámoltatástól ! 
S nem mondhatom majd : 
-Másképp!- Máshol!- 
Ezért jól kell tennem dolgomat 
Mert az élet robog, mint a gyorsvonat 
S a váltókat is nekem kell állítanom! 
A Jó Irányba : hajt 
A lelkiismeret 
S—vágyaimon 
Módosítani kell:- amíg lehet; 
Igazítanom kell a mércét 
Míg az Idő Vasfoga nem tép szét 
S hallgathatom a búcsúzó beszédet…: 
 Csak szépet akarok a sírom fölött, szépet! 
De ezért most kell megtennem mindent 
Akár fönt leszek,-- akár itt lent- 
Vagy még lejjebb, ha méltatlan volt létem… 
Óh Uram. Add, hogy éltemet 
                                Neked éljem! 
 
 
 



  2….              A küszöbtől- az utakig               2009. O6. 23. 
 
Ha a küszöbben lakoznak 
A rossz szellemek 
- Akkor a szobában: 
Csak a jókra lelhetek! 
Ha keresztet találok 
Valahol a falon 
Jó kedvemet az Úrnak: 
Felajánlhatom 
Ha szép, s egymást szerető 
Emberek vesznek körül 
Feloldódom, s szívem 
Igencsak örül 
A békességnek, harmóniának: 
Így nyugalommal kezdünk neki 
A MÁ- nak 
S derűvel nézünk a Holnap 
Elébe 
A szeretetért munkát, áldozatot 
Cserélve; 
Felajánljuk szívünk : egymásnak 
S az Úrnak 
Biztos útjaink akkor 
Jó irányba futnak ! 
 



 1….                A visszhangom           2009.06. 25. 
 
Van egy visszhang: bennem    
Mit látok:- nem kell lenyelnem ; 
Visszajön:- vers-alakban: 
S felismerem: mint üveget a salakban: 
Énem, s a világ rossz oldalát… 
Vígasztalom magam: 
-„ Majd csak jobb Odaát”!- 
S így akkor hasztalan 
Keseregnek gyötrődő soraim 
Mint a gilisztán ha átmegy a kerékpár 
Tekeregnek, mert sok a kín 
Mely derékba tör,s kiáltom: elég már! 
 
Elég volt:-- mindenből 
Kilépnék, mert elég! 
De tovább forog a mókuskerék 
S mégis: itt lent dől 
El minden, hogy mi lesz azután is 
Tetteink szerint: kénkő, avagy ánizs 
S aki kilép . eldobja tálentumát 
Tán az utolsó percben 
A vágya fut át 
A vergődő testen 
Mely az életért kuncsorog 
De jön a Fény, az Igazság 
Nincsen már plusz dolog 
Csak bűnhődés, vagy vigasság 
De jaj annak, ki könnyűnek találtatik 
Vagy kiben nem a kapott lélek lakik: 
-Mert életében megsenyvesztette- 
Majd eldöntetik: Arra, avagy Erre… 
 
Így hát vigyázok a visszhangomra 
S ha ráborultok egyszer a sírhantomra 
Gondolataim hadd éljenek 
Veletek- Bennetek: 
Mihaszna nem voltam ! 
Ha higgyem, ha elmegyek… 
 



 2…..     Mit mikor Kire                2009. Június 26. 
 
Mennyire bízzuk sorsunkat 
Istenre, s mennyire magunkat: 
Örök kérdése a létnek; 
Sokaknak úgy mutat 
Utat 
Teremtője 
Hogy ne menjen veszendőbe 
A gondoskodás, s a neki adott jellem 
Bár lehet, hogy lázadozott 
Egész életében a kapott 
Tálentumok ellen 
S nem látja az áldozatot 
Mit környezete Érte hozott… 
 
Nehéz Hűnek, Jónak maradni 
A szabadság, s a szabadosság talmi 
Erénynek pókhálóján függ még 
S az élet szele erős, 
Ha fenyeget a szükség 
S ha a környezet sem erényes 
Bizony a becsület kényes 
Jószág 
Noha Istenünk csak jót ád 
Sokszor fordítjuk azt rosszra: 
Nyelvünk sarat vet 
S nem ügyelünk a Gonoszra 
Melynek csellel eszközévé válunk… 
Csalóka ez a mai világunk! 
S a tudatos csalók: 
Felhasználnak minket 
Noha vérünk adnánk a jóért. 
Ereinket 
Lassan elmetélik, 
Vagy vámpírként szívják 
Hogy adjunk az új nemzedéknek 
Tisztaságot  így át ?! 
 
 
 
 
 



1…..    A 2009. évi Ünnepségünkre            2009. 06. 29. 
Semmelweis Ignác. 
Hitem szerint: Te látsz 
Minket-: 
Ne hagyd, hogy kezeinket 
Megkössék a béklyók; 
Hagyd, hogy legyünk: még jók 
A betegekhez, ahogy lehet ! 
 
Hogy eskünknek 
      Megfelelhessünk, 
Ha lenyomnak,: 
      Újra felkelhessünk 
Hogy kitartson erőnk, 
- S hivatástudatunk 
Míg utolsó erőnkkel 
- Ügyeletbe futunk 
Egyenként, a Sok helyén… 
S ha dolog van,: 
Mondhassuk :Én, majd én… 
Én megpróbálom, meggyógyítom… 
-Bár néha egyedül a hídon- 
És zavaros lent az örvény: 
Változik, mint naponta a törvény 
Hónunk alatt 
       Kiürített kasszával 
Úszunk… 
       Csak úszunk: szembe az árral… 
 
Spártai türelemmel 
Harcolunk, mert senki sem mer 
Abbahagyni Igaz harcot; 
Nem vesszük fel a Júdás-arcot 
Kórházunk védjük, 
A betegekért élünk.: 
Az Ő segítőjük, de nem cselédjük 
Vagyunk, s néha félünk. 
Hogy mit hoz majd a Holnap…. 
Mint Te, ahogy mondtad: 
„ -A kitartó igaz munka 
Eredményre jut”- 
 Lásd: nyomodba lépünk 
S jutna 
Bár kevéske elismerés nékünk 
Mindenki gyógyít, ahogy tud ! 
 
Nos, ha látsz, 
Tekints a Bajai Kórházra : 
Utódokat itt találsz; 
Ez a mi sorsunk háza! 



 1…..  Így az élet gyönyörű            2009.o6. 29. 
 
Gyönyörű az élet 
Ha másokért élned 
Lehet 
S célod: a szeretet 
 
Boldogságod megtalálod: 
Ha látod. 
A mások szemében gyújtott világod 
Örömének fényét : 
Szívednek ez ad békét! 
 
 Reményeid tápláléka 
Ha minden nap;- s nem csak néha: 
Jót teszel… 
Tudod Te azt;hogyan kell 
A szíveket vidítani- 
Ez az, mi Neked kell; 
Ami 
Igazán érdekel ! 
 
Jót akarsz magadnak? 
Tedd azt Másnak! 
Az örömkönnyek megtalálnak 
S így érzed igazán szabadnak: 
Lényed 
Így kellene élned! 
S akkor: gyönyörű lesz az Élet! 
 
 
 



 1…                    A barátok              2009.07. ol. 
 
 
Ne mondd a barátomnak magad 
Ha a bánat elragad 
És nem sírsz velem…. 
Fontos Neked az életem ? 
 
Vagy csak hasznot vársz a közelségtől 
Szeretsz- mondtad- milyen régtől 
S elfutsz, ha bajban vagyok; 
Szavaid  : Hozzád igen nagyok ! 
 
És eltörpülsz mögöttük  : TE 
Ki barátnak hívod magad 
Mily szerencsétlen a madár röpte 
Ha tollába bogáncs ragad 
 
Így érezlek Én is Téged magamon 
Nem hagysz, hogy szárnyaljak szabadon 
Fáraszt jelenléted, nem vidítasz fel 
Légy barátja másnak, ilyen lélekkel! 
 



 1….                 Az én professzorom               2009. 07. 01. 
 
 
Professzor a nővérem 
Istenem, köszönöm,hogy megértem 
Ezt a dicsőséget!… 
S adj neki minden szépet 
És jót 
Erőt, kitartót 
Igazságos, határozott kezet. 
Mely a Te tenyeredbe rejtezett 
Neve alapján vezet 
Majd egy intézetet…. 
 
Ne hagyd, hogy felőrölje a munka; 
Adj időt pihenésre is, tudva: 
Az erőt újratermelni: kell, 
Ne hagyd, hogy meggyőzzön érvekkel 
Mely a huszonnégyből huszonöt órát csihol 
Karold át valamikor, 
Nyugtasd öledben fejét; 
Ha álomra hajtja 
S ha lehet : ejtsd szerét 
Hogy szívét Neked hagyja 
S ne lopja el e világ szelleme 
Óh Uram, add hogy szeretve 
Maradjon mindenki által 
S lelkében egy csokor virággal 
Feküdjön, s keljen 
Add: hogy a vezetésben  
                        Öröme teljen ! 
 
 
 



2….                     Útjelző  utadra                  2009. 07. 03. 
 
 
Nem tudjuk megölni az Istent 
Csak magunkban a lelket: itt bent 
S lélektelen gépekként zakatolva 
Megrendezzük, ami igazán az ember pokla : 
A Hit nélküli létet 
Mely nem biztat,  s nem éltet : 
Csak önmagad felé irányít 
- Vagy  fogyasztásra hív, és ámít 
És álságos boldogságba ringat 
S míg órád ketyeg: kitt- katt…. 
Időlegesen: lehet: jól érzed magad 
Használnak, s használsz másokat; 
Veszel, s megvesznek, 
De boldogságod így nem lesz meg 
Csak telnek a hétköznapokba fúlt ünnepek 
És szíved a halál gondolatára megremeg: 
Mert érzed, hogy többre hivattál…. 
De eddig  másoknak, s Teremtődnek 
Mit adtál 
- Mit ne kaptál volna?! 
Hisz a megajándékozott dolga 
A tovább- adás ; 
És nem más 
És nem a birtoklás 
Mert a szívedben gyomok nőnek 
Ha csak begyűjtesz, s nem osztasz  
Bizony tiszta volt lelked, tiszta volt az ! 
S minden nap nekünk kell kimosnunk: 
Ebben áll az ember- mivoltunk 
Jó cselekedetekkel, szeretettel 
Hidd el: környezetednek ez kell- 
- Ami Neked-! 
Szeresd az embereket! 
 
 



 
3…..               A Mi versünk               2009.07 .04. 
 
 
Szerelmes verset írtam Hozzád 
Más ne lássa- azt akartad 
Ne tudja senki, hogy forró ajkad 
Míly tüzes csókokat ád 
Nekem 
S hogy a házastársi szerelem 
Milyen meghitt nálunk 
S hogy mindig megpróbálunk 
Újra, teljesen egymáséi lenni 
Hisz a szerelem nem több: - csak ennyi 
Egyszerű, s végtelen. 
Mint isten tenyerén az életem 
S a kettőnk élete házasságunk óta 
S  mióta jött a gólya. 
Már hármuké; s köszönöm Neked 
Szerelmem gyümölcsét: a szép gyermeket 
S hogy még mindig szeretsz…. 
Te vagy nekem az Első, s nem is lehetsz 
Más sohasem ! 
Nejem, szerelmem, Kedvesem! 
 



1….          A világunk                                               2007 07 13 
 
Rám zártad a körülmények hadát: 
Mint Noéra a bárka ajtaját 
Fogva vagyok; környezetem foglya 
Pedig szabadon… De Jó volna! 
Itt hagynék csapot- papot….- 
De a körülményeim  rabja vagyok 
 
Ha újrakezdhetném 
S megváltoztathatnám 
Ha egyszer úgy lenne… 
- Úgy biz ám: 
Ahogy : ÉN akarom 
Jó lenne bizony, jó nagyon 
De így most nem szabad kezem 
Amit kell:-- csak azt tehetem… 
 
S hogy én mit szeretnék?!? 
- Kit érdekel- 
S hogy mi is lehetnék: 
Halovány érvekkel 
Meggyőznek a körülöttem állók 
A:”körülményeid”-igazán:- lásd-: jók! 
 
Ne várj hiába másra 
Tűrj, és dolgozz!-ne ágálj a 
Percek bánata, vagy öröme ellen; 
Légy magasztos, nemes jellem 
Örülj: mit kapsz 
S mit adsz: 
- Annak jobban 
Környezeted dőzsöljön 
Ott is, hol nyomor van 
Kezed által boruljon virágba 
A Lét 
Fáradozásaid sosem vesznek kárba; 
S megtalálod boldogságod : 
Mert megadja az Ég ! 
 
 



1…               Mementó                          2009. 08 01         
 
Tíz éve halt meg apám 
Az ám! 
- S engem itt hagyott 
Megfáradt talán 
S hagyva csapot-papot 
Jobblétre szenderült; 
Lelke a Világon elterült: 
S most: mindenütt ott lehet 
Hol baj van, és ahol a szeretet 
Segíthet, annak aki kéri… 
Ő  ugyan már fentről nézi 
A Föld Sarának szenvedését 
Csak én kérném: Ó-hogy élj még! 
Csak én szeretném, hogy itt legyél 
Velem, nekem…: önző egyén 
Tudom, hogy az vagyok…! 
- Visszahoznám;-ki halott 
Csak magamért, s nem őérette 
Pedig ki útját bevégezte 
Annak jobb odaát!… 
Igen, siratom Apát 
S magamat 
Lásd: itt van elárvult fiad; 
S most is szeret Téged ! 
- Mert a szeretet a lényeg! 
 



 1….             A célok                   2009. 08 02. 
 
  Az életben egy a célunk: 
Boldognak lenni!.. 
Sajnos, nem az hogy: 
Másokat boldoggá tenni ! 
 
Célt tévesztettünk: 
Önzővé váltunk; 
Sajnos ezért alakul így 
A Mi Világunk ! 
 
Ha akarjuk, hogy lépéseink lendülete 
Kisöpörje szívünkből a telet 
A meg- nem valósult álmok szeretete 
Megváltoztatja azt- lehet- 
 
Csak bízni kell: 
Önmagunkban, s társainkban 
Nyitott elmével, s lélekkel 
Rendet rakni a vágyainkban 
Örömös örömöt adva- 
- S ezáltal kapva- 
Nem :-„ Majd holnap”;-csak ma!: 
Nem leszünk becsapva 
Sem magunk:,- sem mások által; 
Így törődünk igazán 
E gyönyörű világgal ! 
 



1….                A szeretet               2009. 08 02. 
 
 
  Szeretni tudni kell 
Bár mindenki tud:  a „ maga módján”: 
És igen ritkán változtat a kódján 
- Még akkor sem, ha érvekkel 
Győzi meg, ki kapja azt:- 
Hogy: nem érzi!,-és sovány vigaszt 
Jelent, hogy. jó szívvel adták… 
Mert: nem kellett, avagy csak bajság 
Származik belőle 
S ki adta: nem fogta körültekintőre 
A dolgot 
S kiért tette: 
Most nem boldog… 
 
Mert a szeretet 
Tett 
És nem érzelem 
Cselekvés: Érte 
-És nem kényelem!!!; 
De biztos, hogy megérte 
Ha Ő ragyog 
És mosolyognak a csillagok…! 
 
És akkor is, ha nem tudja: 
Ki tette 
Érzi, hogy szeretik, 
S kiteljesedve 
Élheti további életét…! 
A sok kihűlő szív miatt 
Sok szeretet kéne még ! 
 



 2…         Nagyboldogasszony napján           2009.08 15. 
 
 Oltalmad alá futnak-e 
A Magyarok Szűzanya ? 
Máriás imák jutnak-e 
Eszébe e népnek; mert valaha 
Jutottak! 
És templomba futottak 
Ha keserveik hajtották Őket 
Tisztelték az anyaságot,a Nőket 
A Hitet, a Reményt, a Bizalmat 
De még most is 
    A”fortélyos félelem” igazgat 
Csak sokkal szervezettebben! 
Mint a huszadik századelőn; 
    Akkor szeptemberben 
Ma már nem kel fel a nép, csak morog 
S azt is, :csak ha a hasa korog, 
Szétzilált, s lusta lázadni is 
Bár minden , amihez nyúl, ; hamis 
Az igazi értékeket, s égi anyánkat 
Nem tiszteli már 
/Lehet, hogy sajátját sem/,s az apákat 
Nem is ismerik:—s így hiába vár 
Kegyelemre az egyén, 
Rothad a társadalom 
A Lét: lényegtelen; csak a vagyon! 
S egymás hátán- hegyén 
Tiporja halálra egymást: 
Bűzlő halmot alkot; 
Lihegő, fuldokló, mocskos dombot 
Ki fordít most Máriára gondot ?! 
 



 2….                    Oltár                                  2009.08.17. 
 
         / Sch. Mátyásnak/ 
 
Üljük körül az asztalt, 
Az Úr asztalát 
Legyünk újra együtt 
Mint régen egy nagy család 
 
Mely összejött a nagy asztal körül 
Ahol béke van,; s ez olyan jó, 
Biztonságot ad, megnyugtató: 
Hol egymás örömében 
Oldódnak a bánatok: 
Ily boldog család körében 
Hol  kell, hogy jobbá váljatok! 
 
Mert nemesül a szív, s kinyílik 
És őszinteségben fakad az igaz szó 
Mélyül a szeretet, s a hit;- irígyli 
Is, ki erre nem kapható… 
 
Áradjon a szeretet köztünk 
Mint a nagy, családi asztal mellett 
S ide, kinek a nyomában jöttünk 
Vezessen Jézus, kinek a szívünk kellett; 
Melyért erőt ad, béketűrést, bátorságot 
Hogy szebbé tehessük az elárvult Világot! 
 



 2….                 Az önzés               2009.08.27. 
 
Az ÖNZÉS- a bűn igazán; 
Erről szól a tízparancsolat 
Minden egyes pontja, 
Ezt bár én vitatnám 
De nem lehet:  
- Pedáns volt a szeretet-: 
Volt gondja 
Ránk, ki összeállította 
E tanításokat : 
 
 
Melyek rámutatnak önzésünk 
Minden fajtájára 
S tanítanak: miként jó nékünk, 
 S hogy Éva almájába 
Ne törjön bele az összes Ádám foga 
S földünk igazán otthona 
Legyen az Embernek, 
Ki nem öntelt 
S megmutatják: milyen a lélek, 
Mely megvert 
Önmaga önző vágyaival 
S a lemondásokra  
Képtelenné tévő átkaival 
Mely Káintól gázol 
Vérben a huszonegyedik századig 
-Csak tíz parancsolat az önzéssel szemben, 
De lehet kilencvenkilenc is, s a századik, 
Hogy: -Sohase Légy Önző- 
Mert mérget termelsz. 
Önmagadnak, s a körülvevőknek; 
Hiszed, hogy szeretsz,: 
- Pedig csak:- Önmagad:- igazán 
És ahogy fennakadsz mások igazán 
Gyötörtté és gyötrővé válsz. 
Ne légy önző, és megszűnik a gyász! 
 



 
                  
 
 3….         De jó!                                     2009.08.27. 
De jó, hogy Vagy nekem: 
Másik felem!: 
Párom, ki nélkül páratlan lennék, 
Nélküled az elmúlt huszonöt év 
Csak mélabús, szomorú emlék 
Lenne 
Ha Te nem lettél volna benne 
S a házasságom boldog rév: 
Nem lehetne 
Ahol kikötöm hajómat 
Nyugodt vizeken 
Mely a Világtól megóvhat 
Békésen, csendesen 
Pajzsomat, kardomat : sarokba dobom; 
Szépséges nejemet az ölembe vonom, 
Belekarolok fiamba, gyönyörködve benne 
Nélküled Istenem ez nem is lehetne! 
 



 
 
 2….         A harangod                    2009 09,ol 
 
 
Hadd legyek harangod Uram: 
Zengjenek bennem a szavak 
Mit a Szentlélek a nyelvemre ad 
Hogy az általad kijelölt futam 
A kedvedre teljen 
Kérlek : bátoríts ebben 
 
Add, hogy segíthessek 
Megóvó, vígasztaló szárnyaid alá 
Terelni azt, ki nem hagyná 
Megrontani magát; 
Hogy elfeledjék a mammon szavát; 
Add, hogy az lehessek 
Amire hívtál engem:  
Engedd  meg : 
         Harangoddá lennem! 
 
 



 1…             A bajai költő: Tóth Kálmán    2009. O8 10 
 
Tóth Kálmán a szerelem halnoka 
Nem tudott; csak sírni ,és volt oka 
Vagy ha nem, hát tett róla 
S megszületett egy vers, vagy egy óda 
Az elérhetetlen, megfoghatatlan szerelemhez 
Az a vergődő lélek nem értett, csak ehhez 
 
Költői nagyságát 
Vércseppjei jelzik 
S a Nőktől nem kapott mást: 
Csak intőt, vagy fegyelmit 
Széplelkű balek…- Óh a balga 
Ki sírt cselekvés helyett: 
Fölmagasztalta, és elsiratta 
A nőkben a szerelmet 
 



 2…..           A mindenek útján             2009. 09. 10. 
                   /ima/ 
 
Ha én a mindenek útjára lépek 
Mit hagyok itt; 
Mit mondanak az enyémek: 
Megtartott-e a hit? 
A jó úton, s a küldetésem 
Vállaltam-e : azt hogy fényben 
Tartottam a rámbízottakat 
Teljesítve lett-e a feladat: 
Hogy a gondviselő fénye 
Melegítse Őket 
A nyomorban, s a lelki bajban szenvedőket 
Hogy lehessen még reménye 
Annak is, ki nem találja 
Érezhesse, hogy az Úr keze 
Nyúl utána 
S  ha félve is, remegve 
Megfoghassa azt 
S ha mást nem is, de vigaszt 
Találhasson a bajok közepette 
 
Fényed Uram sugározzon egyre 
És egyre- másra 
Terítsd Uram szereteted 
E kihűlő Világra 
S add, hogy sok kallódó gyermeked 
Megtalálja útját Hozzád ; 
Akkor nem veszek kárba 
És vár a mennyország… 
 
 
 



 2…           Oltárt építek                   2009. O8. 31 
 
Oltárt építek Uram 
Hol sokan lehetnek Veled 
Hisz nélküled semmi az utam 
S rádöbbennek erre- lehet 
Ők is, kik láthatják 
Hisz emlékeztetnek a keresztfák 
 
Oltárt építek Uram 
Hogy igazságaid fénye 
Messze világítson 
Korunk sötétjébe 
 
Oltárt építek Uram 
Hogy eszünkbe jusson a szeretet 
És javítsunk magunkon 
Amíg csak lehet 
 
Oltárt építek Uram 
Hogy Reád emlékezve 
Megbocsátva a bűnt ugyan 
De mindenki újra kezdje 
A Jó Utat 
És szemük ha kutat : 
Tekintetük Rád függesszék 
Szívük örüljön, azon ami Szép 
Ami Jó, s amit követni érdemes: 
Legyen  Szent Erzsébet a kegyes 
Útmutató most e fürdőben 
Mely a nevét viseli most, s a jövőben 
Talán Szent Erzsébet fürdő lesz: 
Mely a megtörteket istápolja; 
Testünket a fürdő : Ez 
Lelkünket az Oltár ápolja ! 
 
                      Dr Szluha Gyula Antal 



 1…..               Csak ennyi              2009. O9.11 
 
Szeretni, s szeretve lenni 
Az életcélunk nem más: 
Csupán csak ennyi 
És ostoba lázadás  
Az élet 
Ha szerető szívedet félted 
És nem Adsz, csak Elvársz 
Boldogság helyett: a gyász 
Lesz osztályrészed ; 
Nem kapod az Egészet 
Ha a kevesedet félted ! 
 
 



 1….     Lázas látomás         2009. 09 11. 
 
Egy rossz hordágyon fekszem: 
Nagybeteg a testem… 
Ütött- kopott, nyekergő a kereke 
Hazánk teljes fájdalma van benne; 
Én vagyok az Ország 
És akik most tolnak 
Folyton csak hazudnak, és mosolyognak 
Álságosak, és nyomják, 
Fújtatnak, szuszognak 
Gurítják a kordélyt a szakadék felé 
S amit lehet:-leemelnek róla 
Lassan csak a váz, ami a mocskos kezeké 
Már nem lehet, s mert nekik :ócska 
- Nem is kell igazán 
E nagybeteg testem :az én Hazám: 
Mert mi Neki fáj-Nekem is 
Túl sok a  hamis  
Próféta 
Úgy cirka  Ötven év óta 
S a rozsdás kordély csak gurul, 
A megtévesztett nép butul 
A hazafiság kivész, az erő elszáll- 
S a nyikorgó  hordágy megáll 
A pokolnál  a  csupasz csonvázzal 
Megvárjuk, - vagy egy husánggal 
Megakasztjuk  gyorsuló kerekét ? 
… Ha lehet még..- 
 
 



 
 2….                  Az alázat                   2009. 09. 12 
 
            /Retkes Zsolt prédikációja alapján/ 
 
Az alázat a legnehezebb 
Az Isteni parancsok között. 
Csak az tudja megélni békében 
Kibe igazán a szeretet költözött 
 
Pedig a legfontosabb erény lenne 
És kimeríthetetlen tartalék 
A jó szív tiszta nyugalmához . 
Ha meg tudna hajlani a derék… 
 
A Boldogság nektárcseppjeit 
Csak Hozzá lehajolva ihatjuk mohón 
Ha szívünket  nem tölti ki a dölyf 
Tisztul a jellem ezen izzított kohón 
Az igaz hitnek nyújt házat 
A nemes öntudat, melyet ural az alázat ! 
 



 2…                     A biblia                      2009.o9.13 
 
Kevesen olvassák az Igét : 
- Csak jelzőnek látják 
Pedig cselekvésre szólít : 
- Attól, ki mindent átlát 
És Jót akar, Nekünk, és Mindíg 
- Sose rosszra, csak jóra indít 
 
Mégis csak keveseknek hiányzik 
Bár sok polcról a könyv sarka kilátszik 
Mégis: por borítja a sárguló lapokat! 
Nem korszerű…. : Nem tanít sokat 
Nem életünk szemléletét tükrözi 
De igaza kinek van?-Nekünk,- vagy Neki ? 
 
Ki kérdőjelezi meg tanításait? 
Ki mondta is valaha, hogy helytelen a Hit?! 
Ki mondta, hogy erkölcstelen a tanítása? 
- Mégis kiment a divatból mára ! 
 
Pedig Az az erkölcs, és  :a Jó 
Akkor: a Ma Szelleme mihez fogható ?? 
Ki diktál ma, ha Azt elvetjük 
A helyes elveknek hol a helyük ?: 
-A polcon olvasatlanúl –: 
Avítt legendák között 
Hova sohasem nyúl 
Senki, csak ha könnyek között 
Elrontott valamit … 
Csak ha nincs már remény 
Csak akkor marad a hit ?! 
 
Ez a világ ilyen kemény 
Vagy csak megfertőzött jellemünk 
Pedig itt van : itt van velünk: 
Az Ige is, s Atyánk védő keze: 
    Csak szerető gyermekeként 
                  Símuljunk bele ! 
 



 1…     Dr Huszár Pál Főorvos emlékére       2009.09. 13. 
 
Orgonazene szálljon Hozzád: 
Nincs illőbb, mi körülölelne 
Hisz abban éltél TE 
És a fények útjain most ád 
Neked Isten örök, gyönyörű zenét 
Csak nekünk:- TE nem adsz még… 
 
Elmentél, itt hagytál, s fáj a csend 
Mint mikor a zenész kottát keres 
S újat nem talál,  
Keze remeg, szíve repes 
Az új, és csodálatos dallamok szárnyán, 
De a némaság idelenn marad 
Hisz Te megnyugodva a szeretet oltárán 
Elvetted tőlünk,  
S uradnak adtad magad : 
Ki ebből a létből elcsent : 
Hogy vidámítsd az Égi Kart 
Zenéddel, s magaddal 
Legyen hát a dal 
Újra Övé, : ki teremtett 
S hol megtalálod örök helyedet 
Mellette; Neki; Érte 
Legyen a poraid fölött: szeretet, béke! 
 
                        Dr Szluha Gyula 
 



 3….                   Öregkori  szerelem                 2009 09 20. 
 
Kigombolom inged- 
Lágyan megrezzenő melleid után nyúlok: 
Hozzád bújok 
Senki sem lát minket… 
 
Békességben, szerelemben 
Lassan megöregszünk 
A vágy marad, mind teljesebben; 
Igazán a szeretgetésre törekszünk 
 
Ismerjük egymást évtizedek óta 
Tudjuk mi a jó, s azóta 
Nem sietünk már 
Oly jó, hogy párunk mindig reánk vár 
Nem másra, mert nem csapodár 
De mireánk nagyon : 
Ez az igazi szerelmi vagyon; 
Szabadon szeretni, s szeretve lenni 
A Boldogság nem más: 
           A titka csak ennyi ! 
 



 1….               Ma                                            2009. 09.22. 
 
 Egy rossz priccsen az orvosi szobában 
Zöld, szakadt műtős-ruhában 
Nézek magamra;hivatásom foglya 
Rab az egészségügyben;csicskás szerepbe tolva 
 
Megtiport hivatástudattal 
Papírok, rendeletek mögé zárva 
Úgy, hogy a gyógyítás szabadsága 
Már viccként sem vígasztal… 
 
Kényszerpályán, üldözések közepette 
S a sok kollégát 
A burning-out szindróma megette… 
És nem jelent problémát 
Az új rendeletek eszement rendje… 
 
A szegénységből kovácsolt erények 
A kiürült büdzsé, s az elveszett remények 
A „Még így is jó”-hoz a hozzászokás 
A helyettesítő helyettesítők, 
És még sok…- van más 
S az egészséget vesztett férfiak, és nők; 
Akiken lehetne segíteni; 
Nem csak a kívánságaikat teljesíteni! 
Hanem sok tudással felvértezni, fejleszteni őket; 
Megszakítani az önpusztítást, 
Vidámítani a kesergőket 
S lehetne annyi minden Mást 
Is tenni 
Mert a hivatás 
Nem csak ennyi !! 
 



 1….              Dr G.I.-nek                2009. Szept. 24.           
 
Gyógyuljon meg Főorvos Úr 
- Mert a betegei várják 
Gyógyuljon meg, mert 
Személyében így 
A példaképet látják: 
Ki eldobta a cigarettát; 
Kiben a vezetést 
Az akarat vette át ! 
 
Aki lemondott a cél érdekében 
Akire felnézhetnek: Hát Ő igen! 
Biztató akkor is,:- ha én még nem… 
- Aki leküzdötte a baját 
Erejével, kitartással 
Gyógyuljon   meg 
És ne törődjön semmi mással! 
 
Te barátom csak küzdj, és szeress 
És hagyd, hogy szeressenek! 
A környezeted szeretete 
Legyen a napi kenyered! 
 
Belső erőd 
Tépje le a láncokat 
Örülj mohón 
És gyújtogass lángokat: 
Melyek Érted égnek 
Adj minél többet: 
És nem kell félned! 
 
Szívedben a reményteljes béke 
Erősítsen mindig 
Szebb napokat remélve 
Kitartó küzdelmed példakép lesz másnak 
Gyógyulj meg, hogy örvendjünk Neked 
És Te is a Világnak ! 
 



                        
 2….   A tűrni tudók                   Szept. 25 
 
Boldogok a tűrni tudók; 
A békességben járók; 
A szeretetért futók; 
A soha meg nem állók ! 
 
A szelíd türelmesek; 
Kik vigasztalni tudnak; 
Kiknek szíve nem remeg; 
Akiktől boldogsághoz jutnak 
A stresszben élők; 
És a békétlenek, s a henyélők; 
Kik ócsárolva lopják a napot, 
Melyet Nekik is szerető Istenük adott! 
 
Boldogok a tűrni tudók 
Mert bölcsességük átnyúl a pillanat felett 
Ők tudják: a feltett kérdésekre 
Nem mindig az azonnali válasz a felelet 
Boldog, ki tudja viselni 
Az Élet kínjait 
Nem lázad, nem acsarog 
S ehhez kell a :HIT ! 
 



  1….                   A ’Jó’akarók          2009.o9. 25. 
 
De sokan vannak 
Kik anyagilag tönkretesznek: 
Abból élnek; 
Hogy zsebeid apadnak 
És a végén rajtad csak nevetnek 
 
Vannak lélekveszélyesek; 
Kik véredet rontják 
             Mint a métely 
Súsárlók, 
        Félrebeszédesek; 
Az igaz dolgokat átfordító kétely 
Hintői, hazug világot festve; 
Elveszejtenek lelkedre lesve 
Magukkal ragadnak, hited megrabolják 
Betűik hamisak, igéik csonkák, 
S a féligazságaik másik fele 
Az ő zsebeiket teszi tele 
Nap- mint nap hiteddel, pénzeddel… 
S úgy érzed: még Neked kell 
Támogatnod őket?!? 
Köszöntsd az igaz hírvivőket 
Akik évezredek 
És Isten igéit adják Neked! 
 



 2…                Zúg a harang               2009.o9. 27. 
 
Zúg a harang: 
Misére hív; 
Hol tisztuljon a szív 
És múlik a harag 
 
Zúg a harang; 
Hív misére  
Lelked fájó terheit 
Ugyan: hol is tehetnéd le?! 
 
Zúg a harang; 
Várja gyermekeit 
Az Úr: örömlakomára, 
Kikben világol a hit 
 
Zúg a harang 
Jöhetnek a megtiportak; 
Kik ebben a bús világban 
Nem találnak szebbet- jobbat 
 
Zúg  a harang: 
Dicséri az Istent 
Az Ő tiszta, jó akaratát 
S figyelmeztet, hogy itt lent 
Parancsait ne hájuk át, 
Ne hajoljunk el szavától 
Bármi csábít, bármi gátol; 
Egyenesen járjunk 
Vele a jó úton, 
S tudjuk: van egy házunk: 
A templom, s hogy megújuljon 
Lelkünk : az Igében 
Térjünk be Oda- sokszor 
Ha lehet: mise idejében 
Vagy amikor csak gondol 
Rá az elárvult lélek 
Zúg a harang 
   Tán indulnak a népek…. 
 
 



 2….           Kaptam….         2009.o9. 27. 
 
 
Kaptam egy verset 
Az Istentől; leírom hát 
Nem gátolom meg 
Az Ő akaratát 
 
Diktál nekem 
Én lejegyzem; 
Jó a munkakapcsolat; 
Így együtt vagyunk igen sokat 
 
Nem hagy békén: 
Ha lusta vagyok; 
Ha nincs tollam 
Vagy beteltek a lapok 
Vagy fáradtságra hivatkozom… 
Számon kéri : mi van soron 
- S mi van a sorok között … 
Új remény, 
S hányan látják, hogy újra fény 
Gyúlt az éjszakába 
Mikor Krisztus megérkezett e világba 
A dolgomat kell tennem: 
Telnek a sorok 
Igaz öröm gyúl bennem 
Ha Neki dolgozok! 
 



 1….               Dr Borsós Ilonának           2009. 09. 3o. 
 
Látod-e a fényt a sötétben 
Pont most, hogy nem vagy optimista: 
Én megértem… 
Van olyan még 
Aki megfordítsa 
Az Egészségügy szekerét ! 
S Mi megnyugodhatunk 
Egymás körében 
Ha együtt vagyunk 
 
E sok küzdelemnek 
Kell, hogy eredménye legyen ! 
Hogy tudjunk segíteni 
A sok beteg emberen !- 
Kik Ránk várnak, és szeretnek 
Hisz hivatásunk: ennyi 
 
Próbálkozunk, küzdünk 
És LESZ eredmény ! 
Nincs elfecsérelt szó, 
Mert él e remény 
S a cél , amit magunk elé tűztünk 
Egyértelmű, és jó 
S az irgalmas szamaritánus 
Évezredek távolából Ránk tekint, 
Szeretetre, türelemre 
És végtelen kitartásra int 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1….                 d. P.É.                      2009 10.01. 
 
Próbálkozunk a Boldogsággal,: 
- Külön utakat keresve 
Nem  az Isten szavát lesve; 
Nem törődünk a tegnappal, s a mával: 
A Holnapra biztosítunk… 
A mai „elég” : nem jó…:sírunk; 
Mindig több kell, mindig más 
S nincs megállás, 
Csak a  rohanás… 
 
Új parancsokat írunk, 
A régi szabályokkal nem bírunk, 
S nem jó néha semmi sem… 
Mégsem boldog-; azt hiszem 
A mai nap embere: 
A csalódások tengere 
Elnyeli; 
Mocskos iszapjából  
Húz reá szemfedőt, 
Lelkét nem leli, 
Mivel áldani nem tud; 
Hát átkoz minden felmenőt… 
 
 
 



 1….     Mint egy…                            2009.10 02. 
 
Sokszor mások vétkeit 
Soroljuk 
Mint egy elakadt diavetítő 
Bűneinket másokra toljuk: 
Mindenkit, s a ’Sorsot’ okoljuk: 
Nem akarjuk ismeri lépteit 
Nem akarjuk tudni 
Hogy mit is akar Ő… 
 
Tán nem hagyna nyugodni 
Talán restségünk zavarna 
Nem kószálhatnánk erre- arra… 
Utat kellene választanunk; 
S ha lehet: a Jót, a Helyeset: 
Melyen nyugton járhatunk; 
Nem bukunk 
- Vagy legalább ne sokat 
Ha lehet… 
 
De rest a test 
És késedelmes a lélek 
Ezért Világunk -ahogy,:- így fest 
És ilyen, -amilyen-: az élet.. 
 
 



 1….             Hűség                     2009.10 o3. 
      / R. Zso.- nak/ 
Elavult szó mostanában; 
Egyesek passzív szókincsét sem képezi 
S ha elindulunk az elárvult Hazában 
Értetlenül néznek megtévedt gyermeki 
          Házastárshoz, Hazához, Baráthoz, 
          Hűség az ember adott szavához: 
          Nevetséges vágy: mely kutatja. 
          Értékrendünk Bennünk- 
                     A nihilt mutatja!… 
Nem ér a nevem, nem ér a szavam…: 
Minden álságos lett 
És jól érzem magam… 
Viszonylagos, labilis a tett 
S az adott szó 
        Visszavonható… 
 
A bizalomhiány örvénylő mélye 
Napjaink lelkeit rántja a szemétbe 
S a hűséggel- csak adomáznak: 
Kell a cikornyás szavakra; 
Elfedő, jó máznak, 
De senki sem szaladna 
Hűségéért láncnak 
Sem tűzbe, sem kútba; 
Mert hűtlenség az útja 
Sokaknak, s lassanként már természetes 
Hogy sem a jellem, sem az út: 
- Már egyik sem egyenes, 
Csak: ki mire talál több tanút… 
 
S a hűtlenség : már sikk 
Meghirdetett: „ morál” ! 
Élvezik is az üres pasik 
Melyek jó része odébb áll 
’Öregecske’ felesége mellől 
Az értékrendek sora  eldől 
S nevet a sátán 
A megnyert csaták láttán 
 
A hű Barátság, a Szeretet 
A Haza, mely Miénk lehetett 
A fél emberek, melyek másik fele 
A Hű párja; 
Ki jóban-rosszban visszavárja 
Hol vannak már 
Hiszen tele 
HŰTLEN emberekkel 
A láthatár! 



4….    Október hatodika              2009. 1o. 04. 
 
 
Ki lesz Ma már vértanú 
A Hazáért, vagy bármi másért ?!; 
Inkább a pohár után nyúl 
S nem hal meg az igazságért… 
 
Megölték szívében a Magyart; 
Nem érzi honának e teret 
Mert e nemzet: kit karjában tart, 
Börtönnek érzi azt, és mehet 
 
Nyugatra, keletre : 
Megvalósítani önmagát…- 
És sírva, vagy nevetve 
De elfeledi a Hazát…! 
 



 1…..       Egy horgászverseny kapcsán   2009 10 14. 
 
A vizek ajándékát 
Ki viszi haza ? 
Ki a legügyesebb? 
Kinek lesz hala? 
 
A Szerencse: egy hal létében 
Ki mellé áll? 
Vagy trófea képében 
Egy szerencsés halál 
A Nagy Hal életútja végén 
Ki lesz a szerencsés bajnok:? 
   Én!- Én! 
 
A levegő ura 
A víz alá : fura 
Horgokkal, zsinórokkal kéretőzik 
De a halak a békét, s a létet őrzik; 
Bár mohóságuk legyőzi a félelmet 
Biztosítva a pecásnak az élelmet… 
 
Szép ez a sport : 
És nemes gesztusokkal teljes 
Horgászni kaland : 
Mely sokszor rejtelmes: 
Türelmet, kitartást kíván, 
Nem mindenki jó pecás- nyilván 
Nem is mindenkinek való…: 
Van aki üres hozzá; -sajnos- 
Mint a trójai faló 
Heves, zajos,  
Vagy idegbajos… 
 
A pecások összetartanak, 
S mint a jó halat, vadat…: 
Élvezik az életet 
S minden mást…: amit lehet ! 
 



 2…..             Hitben         2009. 10.10. 
 
Hévízen ér az ősz: 
Ferdén esik a fény a fejemre 
Feladatomról még nem tettem le, 
Mint tarolt földön az öreg csősz: 
-Ezredévi üzenet;- 
Mit népemmel közölnöm kell- lehet… 
Rángasd, csak rángasd az istrángot 
Ugyan habzó szájjal rázhatod a zablát 
Úgyis fölötted hajtják a Világot 
A kétes Jövőbe; mit a szemed nem lát… 
 
Engem Hévízen ért az ősz 
Hajam deres, még nem ősz 
De hajlott a hátam 
És fájó a  lábam 
-Bottal, mankóval is megpróbáltam:- 
Ferdén esik a fény fejemre 
Vártam, vártam sokáig a Jelre: 
- Hogy majdcsak kapok- 
Az Úrtól ezredévi üzenetet 
Valami csekélykét- ha lehet, 
Mellyel küldene : 
Hogy a fagyoskodóknak  
A szívemmel fűtene 
S üzenné: 
Rángasd csak, rángasd a gyomot, 
Nekem hagyd a betakarítást; 
Majd Én aratok ! 
 



 2…..       Mikulás               2009.lo. l3. 
 
 
Szent Miklós, kérlek : 
Ne hozz édességet, 
Inkább hozz a szívekbe 
Mindig békességet 
 
Ne ajándékosztó 
Ünnepünk legyél 
Elveidből tanuljunk: 
Ki szeret: az nem henyél 
És megosztja másokkal 
Örömét- bánatát 
Ajándékba adva 
A szeretet zálogát: 
 
Ami lehet ugyan édesség 
De lehet más is; 
Amíg szívünkben az érdesség 
Felsért, vagy kétszínű, mint a jáspis 
Addig ne a traktálással  
Törődjünk 
Gondoljuk át: hova megyünk 
 -S honnan jöttünk 
Miben hiszünk,  
S mit szeretnénk Másnak 
Így adjunk ajándékot 
A szeretett társnak! 
 
 
 



1….        Szoliva Jánosnak          
 
Balatonpart 
Széttépett fény- foszlányok 
Emlékek ködén áttűnő 
Régen-volt lányok 
 
Az elmúlt ifjúság 
Boldog szövevénye 
Átsejlik, mint felhők közt 
Az őszi nap tompa fénye 
 
Hangos kacagások, 
Tüzes vágyak:- 
Elmúltak… 
Októberi napsütés 
És jól megvetett ágyak;- 
Hogy bebújjak 
 
Akkor-volt kitartó erőm- 
-Most fájó lábam,- 
Elmúlt a Múlt; 
Mit lehetett 
Én már megpróbáltam ! 
 
2009. lo ll 
 



 2…           A szenvedés              2009 10 15. 
 
A szenvedésben nemesül a lélek 
-Ha jók az alapok 
-Ha megvannak a hittel telt remények 
Melyet az Istentől kapott! 
 
A fájdalom, a betegség 
Nem volt, s nem lesz az Úr átka 
Nem kudarc, és vereség 
Mellyel gyermekét próbálja: 
 
Hanem Áldás 
Mely során színt vall az ember: 
Vele, vagy Ellene; kiáltás: 
Hozzá…- vagy csend 
Mert nem tud, vagy nem mer 
Megszólalni a szív 
Bár zeng 
Az Ő jelenlétében,-- mert hív 
Magához, s terelne a helyes útra 
Míg a tévelygő nyűtt köreit futja 
Hasztalan… 
Ki fájdalmában vigasztalan 
Önmagára néz, s nem előre, és fel; 
Nem veszi észre: hiába ott a jel 
Mely Neki szól; 
A szenvedés int,- 
S a bűn eliszkol… 
 



 2…              Az alázat   2009 10 16. 
 
Alázat nélkül minden erény 
Véges és elégtelen 
A sok elrontott végeredmény 
Mutatja, hogy reménytelen 
Farizeusi gőggel szeretni: 
Kizárják egymást!-ennyi 
 
Több a szeretet az igénél 
Több a betűnél: az ami igény él 
Bennünk: mások ,s az Úr iránt 
Egyedül ez mutatja az új irányt 
Ami mentén haladnunk kellene; 
Ez amit úgy hívunk: 
Az igaz szeretet szelleme 
-És akárhogy újítunk  
A századok során 
Mindig oda jutunk Hozzá. 
Ki meghalt a Golgotán.. 
 
 
 



1…..Budai Mihálynak    2009 10 27. 
 
 
Akkor jó a levegő, 
Ha  szembeszél van 
Istenért jót tenni 
Minduntalan 
Ez az igazi célja életünknek 
Nem másért, ezért lettünk meg 
Ezért hívott létbe az Úr 
S bizonyítást vár hasztalanul 
Hogy ne  haszontalanul 
Múljék az idő felettünk 
Ne pazaroljuk, s Hozzá megtérve 
Tudjuk, hogy mit tettünk 
Érte és nem ellene; 
Tudatosan élni kellene 
Mérlegelve tetteink, szavaink súlyát; 
Feloldani környezetünk búját 
Hites örömöt, és reménységet adva 
Hogy bízzon mindenki, aki azt megkapja 
A fénysugarat rajtunk át 
Jó helyre tükrözni: 
Nincs más értelme e harcnak: 
A sátánt legyőzni 
Egyszer, százszor 
S hetvenszer hétszer… 
Sok kis győzelemmel 
Mellyel megelégszel 
S kitűzni az újabb 
Célocskát Érte; 
Így életünk szép lesz 
S tudjuk, hogy megérte ! 
 



 2..      A látogató       2009. 11.ol. 
 
Szeretnék bekopogni Hozzád 
Jézusom 
Megbeszélni ezt- azt: 
Szívemből hogyan irtsam 
Ki a gazt 
És hogyan döntsek 
Amikor nem tudom 
Hogy mi igazán jó nekem…: 
Ha a vigaszt 
E világ hangjaiban nem lelem… 

 
Válság van 
Az igaz értékek válsága 
Napjaimban…. 
S a hiúság vására 
Irdatlan méreteket öltött; 
Ereszkedik a sötétség, a köd 
S alig lát valaki helyesen….. 
Megfagyott szívvel ülnek a lesen 
Oly sokan 
Kikre felnéznek, 
S gonoszan 
Rossz példát mutatnak a népnek! 
 
Ezért bekopognék Hozzád 
Szolidan, csendesen 
Hogy reményt adj nekem 
Tudatom formáld: 
Hogy ne keseredjek el 
Hanem vidám léptekkel 
Távozzak Tőled, bízva, és szeretve 
Csalódott szívembe új reményt eresztve 
Megmutatva.: a-MÉGIS- , bizalommal 
Hogy ne a kor bánjon el velem; 
Én bánjak a korral ! 
 



1…   A régészet bizonyítékai    2009 11. 01. 
 
A Neander-völgyiek 
Kétszázezer évig éltek itt 
S mi csak negyvenezer éve jöttünk…: 
Ki tudja  : minek?- 
S kié lesz majd e földünk…? 
Isten majd megsegít… 
- Vagy elpusztítjuk hamarabb 
S nem lesz faj, mely megmarad 
Sem helyettünk, sem utánunk 
Ha nem szeretünk, csak utálunk… 
- Ha elválaszt az önzés:- 
Nem kapunk már több részt 
Melyet elherdálhatnánk; 
A Neander-völgyiek sorsa 
              Vár Ránk  
 
 



 4…    Egy vörös nyakkendő        2009 10 20 
 
 
Egy vörös nyakkendőt 
Leltem a kukában 
Megsajnáltam,  
De nem bántam… 
Régen ott volt már a helye; 
Hogy ott van most is: épp ideje: 
Elmúltak a fényes szelek 
El is fújtak: amit lehet: 
Erkölcsöt, és Igazságot; 
Felforgatták a Világot 
Felforgatták,  
- Rendet nem tettek 
Megvezettek, hitegettek: 
Álságosan bűnbe vittek- 
- .Csalódtak is, akik hittek 
Kidobták a vörös hurkot 
Lefosztották a mázas burkot 
S mi rothadt:- elvetették: 
Ej,a Vörös nyakkendőt:- 
 - A jelet, az elrettentőt 
Bizony: - a helyére tették ! 
 



2….   Baja, Görögkeleti Szerb templom        2009. 1o 21 
 
 Lelkem az Úrhoz emeli 
E templom, dicsőség Neki ! 
Gyönyörködik a szemem, elnémulok 
Hisz utam végén Hozzá futok 
Majd: tudom… 
Kérem : tartson meg a jó úton 
- Hogy a harcot megharcoljam 
Nyugodt szívvel, mert tudom: ott van 
- És vár : engem… 
Itt megnyugszik a lelkem 
És elrévedek az ikonokon; 
A bűntől ahogy iszonyodom: 
Képekkel tanít e hely: a Jóra 
S a sok angyal a megmondhatója 
Melyek itt körülvesznek: 
Próbálok megfelelni; 
Azt mit akar, és úgy tenni 
Az Úrnak és az Embernek… 
 



1…  Gerinces megalkuvás         2009. 10 26 
 
Az önző érdekek 
Oly leleményesek 
Az önzetlen érvek 
Gyártásában!;- 
S a múló évek 
Várt sávjában 
Vakvágányra tolatunk : 
Tudjuk miből 
De nem tudjuk : minek vagyunk 
S múltunk kidől 
Mellőlünk, mint korhadt fa 
Ha életünk céltalan koptatja 
Környezetünk idegrendszerét 
Immunrendszerünk mit nem véd: 
Lelkünk bársonyos selymét 
Mit angyalok szőttek az Úr asztalán 
Érezzük, sejtjük azt talán 
Hogy többre van hivatva az Ember 
A profánnál, 
De kutakodni nem mer 
- Csak tovább áll… 
 



 2..    No, igen                       2009 lo  26 
 
Isten néha hagyja 
Hogy sötétség legyen körülötted: 
Azért, hogy láthasd 
Az Ő igazsága fényét 
Ő, aki mindent átlát 
S ki Neked akar békét: 
 
Gyermekét  látja, melybe erőt csöpögtet 
És nem  a szörnyszülöttet 
Amit e világ szelleme formálna 
Nem holnap…- Már:- MA!.: 
- Mutatja a reménysugarat: 
Hogy dönthess: 
Hisz az akarat: szabad 
  A mammonért pöröghess 
- Vagy többre tartod magad 
És nemesebb célok felé tarthass 
Hat- e Rád az örök vers 
Az evangéliom 
- Vagy Téged a pénzszerzés súlya nyom 
És lesújt, és röghöz köt 
És rád száll a sötét köd 
És nem tudsz, és nem akarsz 
Kiszakadni belőle 
ÉS …– röhög a sátán: 
Eggyel több a dőre! 
(és enyém lesz: majd-időre!) 
 
 
 
 



 2…. Az imám       2009. 1o. 28 
 
 
Adj Uram ennem 
Mint Illésnek a hollók 
Szeressenek engem: 
A jók, és a hol jók- 
- Hol rosszak…. 
Add, hogy sok igéd megosszak 
Környezetemmel: 
Hogy ha új nap kel 
Új reményt tudjak sugarában 
- Hogy  bízzak a Holnapban 
S láthassam célomat a Má-ban: 
Hogy a szeretet ideje Ma  van! 
     
Adj erőt, és küzdelmes szívet 
Benned mindvégig kitartó hitet 
Táplálj Uram: szavaiddal 
Hadd szülessen ma is dal 
Ajkamon, mely dicsér Téged 
S élvezhessem közelséged! 
 
 
 



  1….              Kuka- túra             2009. 10 29 
 
Össznépi társasjáték 
Vette kezdetét 
Városunkban 
Új szokás,  
Nem tudom honnan 
Jött, no nem erkölcsös 
És nem szép! : 
Hogy: Ki hová teszi szemetét?! 
 
Lopakodó autók kerengnek 
Hulladékkal telt zsákokkal 
S a sofőrök merengnek: 
Üres kukát találni már sokkal 
Nehezebb mint régen! 
Más szemetesébe rondítani: Éden! 
 
Nem tudom 
Hogy mikor kezdődött 
És ki kezdte… 
Igaz, ebből senkinek sem 
Lett még veszte: 
De ocsmány szokás 
És gerinctelen fajta 
Ki a lelke szebbik részét Így 
Más kukájába rakja! 
 
 
 



_2….    Hol vesztettem el?                    2009. 11. 04. 
Mise után otthagytalak  
A templomban 
Vagy az utcán?-Nem tudom… 
Hol az Isten?- Hol van? 
Oly sokan elhagyták, és nem lelik 
Tulajdonképpen 
Nem is kell nekik… 
 
S a lélek, mit Ő adott?!: 
Elhagyta sok hitehagyott… 
Vagy eladta, mint Faust- ha kellett: 
Valami, mely tán bálványa lett 
Azóta 
De eljön majd az óra 
Mikor a szerződés érvénybe lép: 
És elsötétedik a kép 
Mely mögé nem látunk…: 
Csak hiszünk, vagy negálunk 
S napjaink elsuhannak mellettünk 
S az Isten, akit nem leltünk 
Ottmaradt a templomban… 
Ki nem viszi magával : 
- Annak Ott van ; 
 
Szomorú ez,  
S Ő is szomorkodik ezen 
Olyan ez, 
Mint egy egyoldalú szerelem: 
Melyet Ő érez irántunk 
-S mi nem: 
Hiszen más az irányunk 
S nem érezzük vágyát: 
Az Ő szerelme hiányát 
Mi teljessé tenné létünket 
A létbe hozó erőt 
Gyalázó vérünket 
Mellyel mindent aláírunk 
Csak Őt 
Kerüljük,--Sőt! 
„Szabad” akarattal bírunk 
Élünk, és visszaélünk az élettel 
Nem hiszünk, mert még nem kell,- 
És sokan lekésik az ébredést… 
 
Mert a világ öröme elég sikk 
Nekik 
De jó, hogy elégedetlen vagyok! 
- Mert még kérni tudok 
                S ha kérek:-- Kapok! 



 2….       E világ                        2009.11. 04. 
 
Embermilliók 
Sírnak Utánad 
Pedig csak egy kereszt alá 
Görbítetted hátad;! 
Ha nem lettél volna 
A: Megváltó 
Akkor megvan mindenki békéje: 
Akkor jó!-: 
Bárki bármit tehet kedvére! 
- Csak szívünk megrabolta  
Egy vallásos ármány; 
Kétezer éves járvány 
Mely ’légből’kapott értékekre épít 
Megépül a Bábel tornya még itt! 
 
Jertek csak hitetlenek 
Ki mit képes : tegye meg! 
S úgy, ahogy csak bírja 
Tudva: 
A sebeknek ütés a gyógyírja! 
S ki ügyesebb: nagyobb leszen! 
Vadásszunk csak az ember-lesen! 
S érték az.: 
- Mit fogunkhoz verhetünk! 
Az a biztos!:- az kell nekünk! 
Ne bódítsanak a papok--- 
Álmaink ne rontsák meg 
Majd Mi leszünk a Nagyok! 
S a többiek: bárányok, s kezesek! 
                         X 
(Majd elunják a sztrájkot és hazamennek 
Hasznos lesz a hidege a jó decembernek) 
 



 
 
 
 
 
1……..Felháborodva          2009 11. 01. 
 
 Tökkel’ütött 
Halloweenesek 
Én a halottaimról 
Emlékezem meg! 
November elsején: 
Meghalt apámra gondolok, 
És nem szellemriasztós 
Bulin tombolok… 
 
Virágot hozok 
Nagyanyám sírjára 
És nem riogatom a szomszédot: 
Sírtál ma-?! 
És sikerült-e 
Rád hoznom a frászt; 
Inkább a megholtakért 
Mondok egy fohászt 
 
Játszanak a kultúrákkal: 
Pogány babonát, mágiát; 
Feledik a Hont, a Múltat 
És védőanyánkat: Máriát; 
 
Üresfejű utánzók 
Hit nélkül, tudat nélkül 
Baál bálványai is jók lennének; 
Nékik az Új Babilon épül 
Csak nincs hová menekülni, 
Mint Lótnak 
Korpa közé keveredett 
Emberek kínlódnak 
S szomorú mosollyal 
Nézik e táncot: 
Halottak napján 
A halloween viháncot! 
 



 2…..                  Együtt  2009. 11. 08 
Álmomban Krisztussal 
Beszélgettem az éjjel 
Tök jó fej, hogy lejött 
Dumcsiztunk: nagy szenvedéllyel; 
Vitatkoztunk egész délelőtt… 
          És délután is; azt mondta: 
          Nem értik, és nem értették 
          Az elv jó, de sok a szoknya* 
          S a ködösítés 
          És  így már nem  olyan szép 
          (Túl sok az önösítés): 
Ki- és felhasználják Őt 
Méltatlan érdekekhez 
Ki a tudóst, ki a nagymenőt 
Igencsak értenek ehhez! 
         És én sem értem pontosan; 
         A megváltásnak útja van 
         Melyen végig kell mennem 
         És mindig helyesen cselekednem! 
S a  szenvedést közben 
Nem Ő adja: 
Hiszen  okos a gonosz fajta 
És bizony egyre többen 
Annak segítenek, és nem Neki…: 
Így most itt a barátait keresi…: 
       Nem azokat, akik csodát várnak 
       Nem, akik henyélnek 
       Kik üres frázisokat kiabálnak 
       Míg mások véréből megélnek 
A békés, dolgos, nagy hiteket 
Keresi, és felkutatja 
A jóvá tevő, megértő nyűtt szíveket: 
Erőt adni.:-jött azokba 
 
      Csöppnyi  mosolyt 
      Édes mézet 
      Csepegtetni álmukba…; 
      Hogy meg,-és túléljék a kort 
      Őrizzék a Jót, s a Szépet 
      És megértsék: bár munka 
      Az egész; 
      De csak ez ad igaz boldogságot, 
      Ezért a kapott ész; 
      Hogy ujjá tegyék a Világot! 
 
 
                                                   * A nők, s a papok



 1……         Apám sírjánál           2009.11. 01. 
 
Sírodnál nem sírok apám 
Elmentél, el ám..: 
Mert magához szólított 
Aki szavára lettél: légy ott! 
Most már végleg Vele…- 
Itt az öröklét ideje 
 
E földkupac előttem 
Borostyánnal benőtten 
Csak emlékeztet engem: 
Sok mindent kell tennem    
Mire én is ide kerülök… 
Felbukkantam, majd lemerülök 
Én is, az enyéim közé 
Örök rendben, hisz minden az Övé 
Csak a dolog a miénk: 
Vele, vagy Ellene: miként 
Töltjük e pár évet; 
Hisz oly múlékony az élet! 
 
Megboldogult apám, ki most: boldog- 
Nem bántanak földi gondok 
Hitünkben élek, s Te énbennem 
Segíts Hozzád,-; 
- S Hozzátok méltóvá lennem! 
 
 



3…..A rossz TV   2009.ll.08. 
 
 
Elromlott a hazugláda; 
Lakásunkban meleg csend lett 
S újra egymásra találva 
Megint felfedeztük a szerelmet 
 
A hideg tumultusok kint maradtak 
Összebújtunk csendesen 
A hírek: a csend torkán akadtak 
Ó ,de nem hiányoztak nekem!… 
 
Csókra csók csattant 
Ölelésre ölelés 
Megnyílt az Ég itt: alant 
S megszűnt a sátáni cselvetés 
 



 
 1…..      Őckölők                                     2009 11. 10. 
 
A mindennapjaink  
Boldogság- darabjaiból 
Kell összevarrni életünk 
Hiába várunk nagy csodákra 
Ennyi jutott ; 
Ez van nekünk 
 
Bolond, ki csak vár, 
S nem élvezi: mi adatott 
Mert elbújik a napsugár 
És lekési a pillanatot 
 
Kicsiny örömök 
Kell, hogy melengessenek 
Őrült, ki mindig csak pörög 
S nem érzi, hogy szeretni lehet 
 
S hogy Őt is szereti 
A Világ, és Istenünk 
Nagyra leső boldogság- vadászok 
Golyóra töltünk, 
     Pedig sörét kell nekünk! 
 
   
 



 
 
         2….                                            Fohász     .kórházszenteléskor 

 
Szent Rókus óvd meg 

Kórházunkat: 
Minden bajtól, 

S ha elrebegjük búnkat, 
Keservünket,: hallgass meg minket 

És segítsd ügyeinket 
Hogy sokáig jól tehessük a jót 
Hogy biztosítsunk gyógyítót 

A szenvedőknek 
Mindazoknak, akik hozzánk jönnek 

És bíznak bennünk 
Segíts biztatónak lennünk 

És példaképet látva Benned 
Új megbecsülést adjunk nevednek! 

 
 
                                                                                 2009. ll. 12  Dr Szluha Gyula 



2…..Ima a derűért                  2009 11. 17. 
 
 A nevetés 
Szárnyakat ad a reménynek 
Add Istenem, 
Hogy jókedvűen éljek! 
 
Létem  minden percében 
Büszkén fürösszed bennem arcod 
Hogy jókedvűen, és szerényen 
Küzdjem végig e nagy harcot: 
Mit rám bíztál, és nekem adtál-; 
Sorsom Érted 
Lényem: Neked van már… 
S ahogy kérted: 
Neked dolgozom;- 
Vigyázz rám!, s adj  a sorsomon 
Könnyítő derűs perceket…- 
És add, hogy adhassak én is 
- Másoknak;-ha lehet.. 
Biztathassam őket: 
A megtörteket, a csüggedőket: 
Hogy: „ megéri mégis!” 
S hogy szivárványt 
Lophassak szívükbe 
Mely Közted- és közöttük 
Ível át- 
Adj e világ szenvedőinek 
Némi derűt, 
           és harmóniát! 
 
 



3……Huszonöt éves szerelem        2009 11. 17    
 
   Huszonöt éves szerelemmel 
Kívánom csókjaid záporát 
      Pedig néha az ember 
Nem mer … 
Vágyni sem… 
Pláne a  szenvedély mámorát! 
 
Bársonyos bőröd 
Hajad selyme simítja: 
Mágikus varázs-körök…; 
Most sem tudom; 
Szíved mi nyitja! 
 
Isten gyönyörű párt adott 
Szívem örvend benne 
Boldog vagyok 
S maradok 
Te legyél még 
Huszonöt év 
Beteljesült, nagy szerelme! 
 
 
 



 
3…..Álmunk álmod álmom  2009 11. 18. 
 
   Álmodban 
Csókot loptam 
Ajkaidra, s mily jól esett! 
Majd gyorsan elaludtam 
S álmodtam egy édeset: 
 
Megesküdtünk, gyermekünk lett, 
Örök pároddá fogadtál 
Természetes Love Story eset 
Túl szép álom?- Ugyan már! 
 
S azóta fel sem ébredünk 
Felnőtt, huszonéves a gyermekünk 
S csókra vágyik 
Majd minden éjjelen 
Ifjú szívemet  viselő 
Őszülő vén fejem… 
 
 



-*     
3….    Hálás szívvel     2009 11. 20. 
 
Köszönöm Istennek a lelkedet 
S Neked 
Hogy rám sugárzod fényedet 
Szüleidnek jellemed 
Nagy szívednek a szerelmet 
 
Köszönöm, hogy velem vagy 
Hogy elviselsz, és el nem hagy 
A hit . közös jövőnkben 
Hogy megbízhatok erődben 
Mellyel átkarolsz, ha félek 
Örülök, hogy Tiédnek 
Vallasz engem 
Édes kis szerelmem!… 
 
 



 1….        Iszonyodván            2009 11. 21. 
 
 
Elkényeztetett hisztérikák 
Kiknek  az összes értéket 
Az előző generáció adja át- 
- Anélkül, hogy kérnétek!! 
 
Tenni érte nem kell- 
- Nem is tesztek 
Pedig üres fejetekbe ezerrel 
- Öntik az eszet 
S többek mégsem lesztek: 
- Felesleges igyekezet 
 
Kifolyik belőlük 
Lyukas vedrek, Tőlük 
Nyugodtan kínlódhatunk, 
Csak az számít: milyen a hajuk- 
 
S a körmük hossza, fénye 
Ők lennének a Holnap reménye?!? 
Borotvált mellkasú ficsúrokkal párban 
Halódunk a Jövő-Várás 
                       Zavarában…… 
 
 



  2….        Re.Zso.-nak 
 
 
Adventre készülve: 
      Az Igazság               2009 11. 21 
 
 
Ha nem testesült volna meg, 
És nem tesz tanúbizonyságot 
Az Igazságról, melyre hivta e világot 
Elfeledték volna az emberek… 
 
Hisz választott népe 
Is el-eltért Tőle 
Noha megígérte 
Nekik a Kánaánt, de dőre 
Szívük sokszor elragadta őket. 
A kiszemelt boldogság-tevőket 
 
De közülük jött 
Értük, s Értünk; 
A bűn felett győzött 
Mert megmutatta 
Hogy hogyan kell élnünk; 
Élte, s tanított az Igazságról 
Nem kutatta: 
Mikor miként, mi tart távol: 
 
Az ős-parancstól: 
Mit a szívekbe írt: 
Mely megszüntetné  
Idelenn a kínt; 
De nem tudták elviselni 
És most sem bírják 
Keresztre vele!—Ennyi… 
S azóta hol az Igazság? 
 
 



 
 2….   Jön az advent            2009. 11 20. 
 
Jön az  advent, 
S most sem tudom eldönteni 
Hogy sikeres volt- e jöttöd; 
- Majd Te eldöntöd – 
Vagy ötlet volt csak:-Isteni- 
Melyre maga is ráment… 
 
És itt mi változott? 
A lét új formákat hozott; 
Precízebben gyilkol már az ember 
Nem karddal:- gépfegyverekkel 
S Káin apánk ősi vétke 
Ismételve lett- csak ismételve… 
 
Aktívan, vagy passzív módon 
Az ősi átok a halandókon 
Mit sem változott… 
Az új- meg új évezred: 
Új kudarcot hozott 
Csak a robot…. 
Hogy érezd meg 
Az Úr irgalmát, s kegyét 
Az nem változott: 
A küzdelmes Lét 
 
S az emberek jelleme 
Két évezred alatt… 
Bizony , össze lehetne 
Cserélni a szereplőket: 
- Csak a ruha más- 
Az önzés megmaradt 
Gyűlölet, harc, rablás 
Biztos, hogy itt voltál 
S hagytál magad után nyomot?!?; 
Egy kereszt alatt;Mária- szobornál 
Keresem a hitet, mely kikopott 
Napjainkból – nagyon 
Pedig a forró  vér 
Mindig győz a fagyon! 
 
 
 
 
 
 
 
 



S a kereszt, s a tanítás 
Reményt ad annak, ki rátekint 
És tudva tudja, hogy más 
A Sötét, és más a Fény 
Mert elválasztotta a Fiú 
És nem Te vagy én 
Mondjuk meg,hogy mi a helyes,  
S hogy élni miért érdemes 
Bármennyire is hiú 
Ábrándja ez azóta bárkinek; 
Kellett a Fiú, hogy erősítse a hitet 
Most pedig kell sok segítő Neki 
Aki példát ad, s őt szereti! 
 
 



  
 
2…….Ima a templom előtt         2009 nov 29. 
 
Itt vagy a szívemben Uram 
S én nem jutok be  templomodba 
De jó volna, ha utam 
Mindig Tehozzád vezetne 
Óh, kérlek; házadba engedj be! 
Majdcsak keresztem megszokom ma 
Vagy ha nem, talán Holnap…; 
A halandó máshol hol kap 
Igazán vigasztalást?! 
Bezárva az ajtó… 
Ha kinyíló lelkemmel Feléd fordulhatok 
Nyittasd ki templomod ajtaját 
Hogy a szentlélek járja át 
Elárvult kicsi szívemet 
- majd ott! 
 
 
 
 



 2….        A dolgunk 
 
Isten nem a képzettekhez jött: 
Ő képezi az elhívottakat 
Ő a szegénységgel, alázattal győzött, 
Nem kellett, harc, háború, kard 
- Akkor sem, ma sem;- 
Csak hogy kinyissam szemem, 
S megébredjek hívására 
S felismerjem: 
Nincs szükségem semmi másra 
- De Reá:- nagyon! 
Nincs az a talmi vagyon 
Mely többet adhatna mint Ő 
Boldog mind, ki hívő 
S boldogok kik Benne remélnek 
Sajnálom, kik nem hisznek,: szegények 
S gazdagságot Nekik nekünk kell adnunk 
Vetnünk kell, hogy boldogan arassunk! 
 
 



 
2….Amikor hívjuk              2009 ll. 29 
 
Nem kérésre jön az Isten 
- Ő mindig hív- 
S ha Neked szavad nincsen 
Ha halk hangjára nincs válaszod 
Mikor hívod:-Tán nincsen ott: 
- Úgy hiszed- 
Óh a Te hited 
Mily gyenge lábakon áll! 
S mikor Neked úgy kiabál?!?: 
- S -A Lelkiismereteddel?- 
Olyankor legyőzöd eszeddel 
S választott társaddal: 
Kiről tudom, hogy ki;- s hogy csal 
- - De édesen hiteget… 
Ne hagyd el érte a hitedet! 
 
Hívd az Urat 
A kísértés idején 
Szíved ha kutat 
Esdekli más, 
Vagy én 
Hogy ne legyen remény-fogyatkozás 
Hogy erősítsen, bátorítson 
Világunkon tettünkkel jobbítson 
S ha elárvulva sírunk, 
Vagy vét kezünk 
Tudjuk: hogyan kell hívnunk 
Hisz 
Tenyerébe írta nevünk! 
 
 
 



 1….              2010.- ben       2009 12 03. 
 
Kettőezer- tízben majd jobb leszek; 
Okosabban élek; 
Majd  mindenkit szeretek 
És bátorítom, akik félnek ! 
 
Mosolygós leszek, és adakozó 
Gondot rajtam sosem látnak 
Minden szép lesz, és igen jó 
Hiteles példát adunk e világnak 
 
Mindannyian, kik hiszünk, és remélünk 
Pénzünk majdcsak lesz 
Hogyha nem henyélünk 
S intő jel lesz majd a kereszt 
 
Vidám szívvel, könnyű léptekkel 
Haladunk, s elbírunk az évekkel 
Melyek múlnak, s gyűlik a Szép:- bennünk 
- De a Boldog Jövő Évért 
           Nekünk kell sokat tennünk! 
 



 1….    A szeretetről   2009 12. 02 
 
A szeretet majd mindig önző; 
- De akkor nem is úgy hívják-; 
S a szeretet szent nevében vívják 
A legnagyobb csatákat, hol nő 
A halott szívekben a rémült győzelem 
Sok helyen… 
A „ Szeretet”- megcsúfolva megterem… 
 
Tán nincs a szeretet önzés nélkül? 
S hogyan szeret az 
Aki majd belekékül 
Az erőlködésbe, de tavasz 
Sosem nyílik ki szívében, kis virágként 
Tépi a szirmokat;- Mi mást kért 
Is volna?! 
Beleizzad a virág-kaszás mivoltba… 
 
De szelíden 
Az Úrra hagyatkozva 
Gyermeki-meghitten 
Bizalommal volna 
Jó szeretni… 
Mert a Boldogság nyitja. 
- Csak ennyi!- 
De tényleg csak ennyi! 
 
 
 



 2……    Rabként           20109. 11. 3o. 
 
Évek óta már 
Hosszasan töprengek, mélázok 
Ugyan:- az Úr mit vár 
Tőlem; 
Áldás- e vagy átok 
Hogy itt vagyok 
S a temetőben; 
Akiket itt hagyok 
Mit gondolnak majdan rólam- 
- Mire emlékeznek- 
Mert napjaim már fogyandóban 
S mire hívott:- tán nem lesz meg! 
 
Mire hívott? 
Minek jöttem? 
Börtön, vagy rét a Világ 
Köröttem 
S ha mező; virágokkal itt-ott… 
Szemem miért rácsokat lát 
Melyek visszafognak 
Miért érzem magam fogolynak? 
 
Álságos minden 
Mi körülvesz 
S míg növekednék a hitben 
Látom, őrült lesz : 
Ki fejjel rohan a közöny falának 
A bűnre épült falaknak 
Évezredek óta oly biztosan állnak! 
- És le nem omlanak… 
 
A sumákság rácsain át 
Nézem a kék eget 
Járom a napi kálváriát,- 
- Amíg még lehet- 
Az ötször négy lépést 
Fel, s alá 
Sebeimre friss tépést 
S naná 
Hogy reszelem a kulcsokat a zárhoz 
Cellámból szöknék egy más világhoz 
- A Másvilághoz 
 



1…..  A közmunkások nyomán         2009 12 01. 
 
A közmunkások a Türr Istvánnál 
Gyűjtik az avart 
Hogy ez az ország 
Honnan merre tart…? 
Mozdul, vagy inkább áll? 
Nem is tudom… 
Nem is látom….: 
Csak túl sokan kelnek át 
A határon 
Most is, keresve új hazát 
- Hol munkáért pénzt 
S becsületet kapnak, 
És nem  a gazemberek aratnak… 
 
De most csak söprés van 
És  sok szemét… 
Széles e hazánkban….! 
S keresi  az eszét 
A szívét, s a lelkiismeretét 
Ki még nem romlott: 
- Ki még nem beteg 
S visszanézve a határról 
Szívük megremeg. 
Valaha otthonuk volt ott… 
S csak gyászol 
Tettük, léptük; 
 
Mi mit tettünk értük?! 
 
 



 
 
1…. Most a költők   2009. 12 o1. 
 
       Most nem kér senki 
A költőktől verset-; 
Nem divat…. 
A sok szív nem esendi 
A megnyugtató percet 
Mely kihat 
A nap óráira; 
Nincs már fia 
- Sem leánya; 
De nem bánja 
Ma e nemzet 
Hogy lélekemelőt szerzett- 
- Vagy nem szerzett 
 Vagy hogy soraiban élnek 
És írnak e szegények… 
 
De minek 
Ha nem kívánja senki 
Tollukba a tintát 
Senki sem cseppenti, 
Nem keresi 
A szívörömet, melyet okozhatnak;.. 
Csak szállnak 
     S hallgatnak a darvak…. 
 



2…  A tekintetünk         2009 12 02. 
 
   Amire állandóan nézünk: 
- Azzá válunk 
    Ha csak magunk köré: 
- Ím- ilyen e Világunk! 
 
 Ha fölfelé nem 
Emeljük tekintetünk 
S csak egymásra nézünk 
Úgy kell nekünk! 
 
Bár néha érezzük: 
Úgy kell valami Más!: 
- Tiszta és nemes 
Nem csak megalkuvás… 
 
- Amiért élni érdemes: 
Melyben tiszták lehetünk 
- És nagyok 
Add a hit reményt adó fényét, 
Melyben Isten reánk ragyog! 
 
 



 
 1….     Jaj így!            2009 12 02. 
 
A nyomorúságaink tengerében 
Néha egy szigetre érkezünk 
A romlás felé sebes suhanás során 
Néha fékezünk; 
A horgonyt kivetjük 
Felnézünk az égre, s hihetjük: 
Isten velünk van 
Minduntalan… 
 
Ez igaz, de tetteink 
Szignálnak minket 
S ahogy szeretteink 
Elhagynak, és sebeinket 
Nyaljuk , mint elárvult kutyák 
Nem félünk, hogy Fönt elunják 
Tévelygéseinket; 
Őrző angyalunk: leköp 
És hátat fordít nekünk; 
Mert élünk, 
És semmit sem ér az életünk…! 
 
 
 



 1….         Verseim 
 
 
Hadd dobjam az emberek közé: 
- Verseim 
Mint Elizeus folyóba :  
- A fejsze nyelét: 
Legyenek biztató szavak 
S azok útmutatást adjanak 
Mert nem elegek a tetteim! 
S ha így a felszínre kerül a Lét 
Valódi célja, és megtalált öröme 
Nem gondolkodom,  
Hogy  a „tövit töröm-e” 
„-S a gallya jut”- 
Lelkem Jákób létráján 
A mennybe fut: 
S nem kérem az urat 
Hogy.- „ Nézz már Rám!” 
S-  hiába szemem nem kutat 
Talmi örömöket;- 
Tudom, hogy tenyerébe írta a nevem 
És hogy írhatok; nem érdem. 
- Pusztán csak kegyelem ! 
 
 
 
 



1……Elmélázván         2009 12 09. 
 
Indulataimat, vagy lelkem fájdalmát 
Verseimbe fojtom 
Bár általuk sosem lesz 
Se több, sem kevesebb a gondom 
 
Mégis:- megnyugtatnak a sorok 
Mert e Föld  Isten tenyerén forog 
Még ha egyesek  
Nem is a tanácsait követik… 

Sajnos úgy kell nekem!! 
 -És úgy kell Nekik ! 
Csak Ők ezt tudomásul 
Ugyan nem veszik 
Megrontva életem, s életünk…. 
A Pénzt, a Hatalmat szeretik 
- Velünk vannak, de nem nekünk; 
S tán önmaguknak sem 
A sok-sok szerződésen 
Szárad : vér- aláírásuk 
Sok kis Faustként: 
-Halljuk sírásuk- 
Csak ők nem hallják még 
Mert vigyáz Rájuk az Ég 
S mögötte 
Az általuk tagadott Isten 
- Aki volt, vagy lesz 
De most : Nincsen 
S eltűnik a kereszt 
Az erkölcs , az érdem: 
És egyre messzebb lesz az Éden! 
 



  2…..     A tábla a fej felett               2009 12. 07     
 
A táblából 
Mely Krisztus feje fölött lógott, 
Hirdetvén: a zsidók királya volt ott- 
Vajon mi lett?; 
Hirdette- e bárhol : 
Az üzenetet: 
Hogy a megváltó :-meghalt 
Pedig Értünk született…. 
 
S kiáltott-e 
Az anyján kívül 
Valaki:- mindig:”Jézust!”: 
Így adván hírül 
Hogy Barabbás kapja a jusst 
Melyet érdemelt…. 
Állandóan Jézust ki mert 
Kiáltani? 
Mikor körülötte Barnabásról 
Zajoltak, hogy nem is az:- ami 
Hanem jó ember… 
A közhangulattal ugyan ki nem mer 
S ki mer szembeszállani ?!? 
 
Összetört e tábla is 
Mint Mózesé, s a hamis 
Próféták egyre csak jönnek 
S öntözik a földet 
A keserves könnyek…. 
 
 



 2…..        A kutyákat és istent   2009 12 08 
 
„ A kutyákat és istent 
Az iskolába behozni -Tilos!” 
Akkor taníthatjuk itt bent. 
A vérről, azt hogy : „Zöld” 
Noha tudjuk:- piros 
S miénk lesz tán a Föld 
Ha megtévesztjük az ifjúságot; 
Fényes szelek fújják szét 
Az erkölcsöt, s az Ó világot; 
Így lesz a hatalom: Biztos, s szép 
S kik belenőnek: hisznek benne; 
Mily egyszerű a megtévesztett elme 
-S az ifjúság felnő: 
Mint a dudva, lom 
S lesz megannyi kérődző barom: 
Felnőtt korára 
S ha Isten fia eljő; 
Boldog lesz, ki árva: 
Mert az ő szülei 
Tán nem tagadták az Istent 
S űzték  el az iskolából,: neki 
Jót akarva itt lent … 
 
 
 
 



 1… Vereses kötetembe – Nővéremnek   2009 12 17 
 
Az én drága Nővéremnek 
Aki kincsem, s támaszom 
Közös vér ojtotta bús vadon; 
Az indázó napok dzsungelében éltem meg 
Szeretetem Irántad… 
Kisöcsédhez!- Jó vagy ahhoz 
De engedj közel magadhoz: 
Hogy mit ránk ad 
E nyűtt Világ,- 
Összebújjunk – vajh ki lát?! 
S aludhassunk, mint régen, csendesen…. 
Verseim most vegyenek körül kedvesen! 
 
 
Verses kötetembe- Apósomnak 
 
E könyvet küldöm apósomnak: 
Kinek lányát szebbnek, jobbnak 
Tartom bárki másnál 
Köszönet érte:, hogy vártál 
És Őt nekem adtad… 
Szerelmünket elfogadtad 
Örömünkben lelted kedved 
S e kincsedet: rám bíztad 
Áldjon Isten, míg édes ízt ad 
Nyelvedre e jótettedért 
Vejed-fiad szeret ezért! 
 
 



 1…   Rajtunk múlik              2oo9 12 14. 
 
Ha a megbocsátás új borát 
A keserűség régi tömlőjébe töltjük 
Szétfeszíti azt, és nem örököljük 
A megígért Szebb Jövőt! 
Életünkön zúgjon át  
A Szentlélek tisztító szele; 
Nem baj, ha felkavar,-- Sőt! 
Jobb, ha mindent kisöpör vele 
Az Úr belőlünk-: 
Mi ránk rakódott- 
- Vagy melybe bele nőttünk- 
Hogy ne legyen csalódott : 
Ki  küldött:--tálentumokat adva: 
- Nem elásni,Ő:-kamatoztatni akarta 
Őket! 
Nekünk adva az Időt 
                          S a Földet … 
 
 



2….Nevetve imádkozni          2009 12 14 
 
Ha a nevetés 
Szárnyakat ad a reménynek 
Add Istenem 
Hogy nevetgélve éljek: 
Élvezzem az összes pillanatot 
Melyet nekem 
A Te jóságos kezed adott 
S meg nem köszönhetem 
Meg sem hálálhatom ; 
Csak szeretlek 
    Nagyon- nagyon! 
 



 1…     Ez igaz!              2009 12 15 
 
   Ki az irányjelzőt 
Nem használja 
Nem hat rá a jó modor 
Sem a KRESZ szabálya 
Az más disznóságokat  
is elkövet 
Embertársai ellen, 
Mondatni, hogy szemét jellem 
Ki semmibe vesz másokat 
 
 
 



2…Lelkem rácsai előtt térdelve    2009 12 13 
 
        Belebámulok  
A sötétségbe 
        Isten arca  
sejlik föl előttem 
        Én eléje járulok 
Hittel és remélve: 
        Biztat a harcra 
Tudom: nem győztem 
        Még magamon 
Túl sok az : „Akarom” 
És túl kevés a : „kérek” 
Öntörvényűleg élek 
És nem az Ő meghagyásai szerint 
Sokszor figyelmeztet;-óva int 
De dacosan felkapom fejem 
Pedig csak Ő tudja: 
Hol a helyem 
S mi a helyes és helytelen 
Hozzá kívánkozok, --de futva 
Menekülök Tőle sokszor… 
Pedig szívemnek Ő a doktor 
A megváltó, a Kapcsolat 
Mint komisz gyerek, ki sokat 
Kér, mert tudja ad, aki szereti 
Bocsáss meg neki… 
Gyónom, és fogadom: 
Megmaradok utadon! 
 



  
 2….         E világ                    2009 12 20. 
 
Bizonyosságra törekszem 
De elfogadom a bizonytalanságot 
Hisz Isten Ránk bízta e világot 
Nem kételkedem ebben… 
 
Hogy jól sáfárkodunk 
Vagy elherdáljuk: mink van 
Bővelkedünk, avagy fogyunk 
Holtunkiglan, holtukiglan 
 
A Mi döntéseinken múlik: 
Átkozott, ki prédálja a Földet 
Dúskálunk, vagy halódunk itt: 
Mohó a száj: többet!- Többet! 
 
És vágyóak a szemek: 
A Mindenek kellenek: 
Amit megkívánnak 
Az ész helyett: ők döntenek 
Talmi örömökért 
Színt is vált’nak 
Bár ki angyalt akart 
De ördögöt kért 
Nem kap mást: mit érdemel 
Hisz senkit sem érdekel 
A Hit, a Remény, a Szeretet 
Isten:- e világ hol találkozik veled ?! 
 
 



 1…    Valakinek – ismered !            2009 12 21. 
 
Szegény üzletemberek 
Emberek mikor lehetnek?: 
Hullámvasút életükbe 
A Hit, a Remény 
Vajh hogy jut be 
S a végeredmény:          
A jól kiszámolható számok! 
És elmúlnak az álmok 
Elmúlik a szeretet 
Elmúlik a jóság 
A lélek nem szárnyal- 
- Nem lebeg- 
Csak a hideg valóság 
A Profit;a Pénz kellenek! 
 
…S egy ponton kezdi 
Nem szeretni: önmagát sem! 
Mert a mammon nem ereszti: 
Övé lesz végérvényesen 
Eladta lelkét forintért:-- kilóra 
S nem lesz többé fogékony 
Sem a Szépre, sem a Jóra… 
 
 
 



             
           1. 
  2…      Betlehem                      2009 12 24 
 
És vajúdott Mária. 
( A védtelenek éjjel szülnek) 
Mécs világnál, hisz várnia 
Nem lehetett, mert elrepültek 
A hónapok, s mit megjósoltak:. 
Itt feszít…, S mit hoz a Holnap 
Az Idő, s a Kegyelem 
Nem értette, nem tudhatta: 
Szenvedése: mit terem 
Hisz férfiút meg nem ismert 
S nem szeretett, csak az Istent 
 
 
Vajúdott Mária 
Fájdalom-hullámok 
Vágtak gyermeki arcába 
Mélyen szántó ráncot… 
 
A sötétben 
A trágya-szagban 
Hol egy köpeny csak: 
A meleg paplan 
Leterítve a szénára 
A mocsok tetejére, 
A szív-hideg föld sarára 
 
Nem is értette, nem is tudta 
Az ártatlan, tiszta szívű fruska 
Hogy mi az, mire igent mondott; 
Ki is az, akit ő kihordott 
 
Fájdalmak közt 
             Nyögve- fúlva 
Fejét a jászol szénájába 
                            Fúrva 
Hozta Isten fiát a világra 
József legnagyobb csodálatára; 
Aki nézte, és simogatta haját-: 
Várta a segítő Úr angyalát 
 
Ki ott állt némán 
De nem látták 
A segítséget: 
Mástól várták… 
((S várnak azóta tán énrám)) 
 



 
 
             2. 
Csak Jézuska nevetett 
Merthogy csak ő látta 
Hogyan játszik az angyal. 
Szárnyait hogy rázza 
 
Csücsörít, grimaszol, 
Mókázik nagy hévvel 
Hogy Isten fiának 
Szép legyen az éjjel 
 
Majd fehér-nagy szárnyaival 
Betakarta Őket 
Mint évezredeken át majd 
A szegény szenvedőket 
 
 
 
 



 
  2….    Hivatástudatom              2009 12 23 
 
 Az Isten küldött e világra 
Hogy dézsába fojtott fáklya 
Ne legyek 
Világítsak;-ha kell: a víz alatt 
Bizonyítsak;-hogy az akarat 
Győz az anyag felett 
 
Fürkészi minden harcomat 
Nyomomban jár, figyeli vetésem 
Szórom-e a kapott magokat 
Vagy lustálkodom éppen 
 
Jártányi erőm sincs, de Tőle kapom; 
Néha nem értem az egészet 
S csak kérdem: mi a feladatom 
Míg el nem emészt az enyészet 
 
S visszatérek Hozzá : elszámoltatásra 
Mit kaptam: mire fordítottam 
A Jóra, vagy bármi másra 
S adventi volt-e az életutam? 
 
 
 
 



   1….     Generációs csúszda               2009.12 13 
 
A generációs csúszdán 
Lesiklott az ifjúság 
Most miért nézel  énrám? 
Tudod Te is 
Hogy bizony: ez az igazság! 
Nekem is, neked is 
Más példát kellett volna adnunk: 
Megalkuvás nélkül haladnunk 
A Törvények szerint; 
De most az Isten megint: 
Engedékenységünkre, 
Mely helytelen 
Rámutat 
Majd minden gyermekben 
Mely kezünk között nő fel 
Túlontúl sok joggal 
Akarnoksággal, légvár- szobrokkal 
Kötelesség-hiánnyal 
Eldobott reménnyel 
Rengeteg vitával 
Devalvált erénnyel… 
 
S hiába mondjuk: 
Az Érték nem kell Nektek!! 
Egy-egy Jézust 
Néha megvetettek! 
Másikat meg letagadtok!! 
Azok az anyák és az apák 
Voltak latrok 
Kik Titeket így neveltek: 
Megadva mindent, mert szerettek… 
Jaj elrontott Élet ! 
Jövő Nemzet ! 
Fáj a lelkem, félve élek 
Mire vágytam: csak az nem lett…! 
 
 
 



  2….       Kenózis I.            2009 12 22. 
 
Kiüresítem magam 
A lomokat kiteszem 
Mert bensőm nyugtalan: 
Oly sokszor nem vagy velem 
 
Nem férsz be 
Vagy túl sok: mit tőlem akarsz 
Kicsi lelkem puha fészke 
Más fiókákkal telt; s a harc 
 
Nem a Te dolgod; 
Nekem kell helyet keresnem 
S össze nem illő fiókákkal 
Bíbelődni: semmi kedvem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2….Kenózis II.              2009. 12 22 
 
Tudnom kell: mi az érték 
S e Világban mi a mérték 
Mi szükséges, és mi nem 
Mi a helyes, s mi helytelen 
Mire vágyom… 
 
Mit el nem érek 
Hisz kevés s a szeretet 
És sok az érdek 
Sok a por 
S a hervadt virág 
Mit lelkem raktárában mérnek 
S a zugba ugyan.- ki lát 
Fényt:- ki más is adhatna?! 
Itt a lomtalanítás alkalma! 
 
MOST kell: frissel, jóval 
Feltöltődni: adventi szóval 
Az Istenvárás örömével; 
Bús lelkünket megtölteni fénnyel 
Rátalálni az útra: 
Melyet a csillag mutatott 
S kitisztított lelkünkbe újra 
Beengedni a megváltás csodáját 
Hisz karácsonykor kopog ugyanott 
És ugyan úgy az Úr,: 
Tovább élő vágyát 
Talán meghalljuk Ünnepek alatt: 
Helyet keres szívünkben: 
Reméli: nincs lakat 
Azokon 
Ismerős, barát, vagy rokon 
Majdcsak beengedi… 
Vagy újra csak a jászol 
Marad Neki…. 
Hisz ünnepekkor a Világ viháncol 
De meleget Rá csak az anyja tereli… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  2….    Kacatjajban              2009-.12 23 
 
Mint lombjavesztett 
Fenyőfa a szoba közepén 
Melyről a díszeket leszedték: 
Úgy érzem én 
Magam, :ez van, ez a helyzet: 
Kár volt a slung,  a sok  verejték… 
 
Lassan kopaszon és árván 
Csak a gödör vár rám- 
Vagy örök tűzben  
Hamvadok el 
Melyet érzek: most is űz benn 
Ha szembenézek a lélekkel 
Melyet kaptam: nem enyém 
Ő az egyedüli díszem: a fa hegyén 
Mely tán nekem… 
Tán másoknak világol 
S—habár undorodnak 
Csupasz fámtól…: 
Annak szépségét talán elismerik 
Megbecsülik 
Vagy mint a talált pénzt: 
El is verik 
S értékére esküszik 
Kinek nincs:  mert elvesztette 
S csak E világot kapta helyette.. 
 
Haszontalan lomnak 
Érzem magam: 
Kit meguntak 
És minduntalan 
Tudatják is vele: 
Értéktelen: üres a belseje 
Kopott a külleme 
Sok a kínja; 
Csak a gondot gyarapítja 
Útban van már 
Nincsen haszna 
Hol az ócskás?! 
Az üres kassza 
Tán pár fillérrel 
Gazdagabb lesz… 
Ha eltűnik: 
S nem lesz itt: EZ ! 
 



 
2….       A fenyőfa árnyékában         2009 12 25. 
 
    Ha az Ég felé nézünk 
S onnan várjuk az Istent 
Akkor nem látjuk meg itt lent 
- Ha beleütközünk sem- 
Inkább szellemet idézünk 
Faragott képmásokba csókolva lelket 
De tiszta szíveket Be nehezen lelhet: 
Ki azt keres: 
Aranyszínűvé válik, ki veres 
- Főleg karácsonykor- 
Ki hitet üldözött olykor: 
Most megjátssza magát 
Templomba megy – nahát ! 
S önmagát bizonygatja 
Akkor is, ha a mammon rabja, 
Akkor is, ha hatalomra tör: 
Gerlicét játszik a durva ökör 
Ájtatos képpel hajbókol és kántál 
Holnap majd gyilkol- 
- Ma még jobb a lehető vártnál 
S elégedetten nézi  
A Betlehemi jászolt 
Ki tegnap a hitedért 
Megtiport, és rád szólt:…. 
 
Furcsa kígyó-gerince  
Van e népnek 
Istenem, Megváltóm! 
S a bűnük oly temérdek! 
 
 Én eléd sem merek térdelni 
Orcád elé állni 
Így a fenyő árnyékában 
Merem megpróbálni 
A :jobb-ember- létet 
Ha már értem is születtél… 
De …   kevés itt csak térdet 
Hajtani,: tudom mit szeretnél 
A Jövőben és a Mában: 
De ….nehéz ígéretet tenni 
Hirtelen, egészen,… 
Nem mérlegelni 
Hogy lelkem tiszta fényben éljen 
Tovább,….mit teremtettél:  
Az Időtlen Mindenségben! 
 



 1…     Generációs csúszda                2009.    dec. 21. 
                  /talán pedagógus nap- ra/ 
 
Gyermekeinket nem Úgy nevelik: 
-Kikre felnézünk,  
S büszkék vagyunk Rájuk-: 
A pedagógusokat leláncolt kezeik 
Fémjelzik, 
S olyan a munkájuk ! 
               A nemzet rabszolgái Ők; 
               Minimális, vagy csekély bérrel, 
               Vajmi csekély elismeréssel; 
               A kitartók, a túlélők… 
Nem is megy annak: 
Ki oda való lenne 
- Nem háborodott meg az elme..!!- 
Hisz templom egerei maradnak: 
Kik megalkudva 
Vagy-a: „ Mégis”:- hivatás-vágyból 
Nem tudnak elszakadni az Iskolától, 
Anélkül, hogy rendes darab jutna 
Nekik : bármiből, mi számít : 
Csonkjuknál rágják az olcsó szalámit! 
              S a gyermekek 
              Kézen- közön vesznek el 
              Vagy olyanok lesznek, 
              Amit látunk: 
              Férfi-példa nélküli a  világuk: 
              Egyoldalú szerepek 
              Útvesztőiben vesztegelnek; 
Hisz nincs is . Tanár Úr-… 
No meg nem Úr a tanár… 
Az identitás megborúl – 
S a fruska csak „ macsóra”-vár 
              A kisfiú meg elvált nők özönében 
              Lébecol,: de köszöni szépen: 
              Ilyen nem kell majd neki 
              Ő akkoron az együttélést kedveli…: 
Lehetőleg gyermek nélkül 
S a kihaló társadalom:”épül”!.:. 
S a „megbecsült” pedagógusok végül 
Elmennek bármi másnak 
Búcsút mondva a katedrának; 
 
             A megváltó álmoknak 
             A fényes gyermek- szemeknek… 
             S utódaink rászoknak. 
             A gépekre….. Mit is  mást  tehetnek?!… 
 
 



  1….   Félve, és gondolkodva                                   2009 12.30 
 
Szemétből-: Értéket!-: 
Ez a Jövő útja! 
A mocsokból:-szépet!: 
Győztes, ki ezt tudja; 
S az üzem: a Jövő ásza!-: 
Ki hulladékból táplálja, 
S állítja elő a nyersanyagokat… 
Ilyet kellene építeni: -sokat! 
És segíteni e törekvéseket: 
Újrahasznosítani mindent:. 
Amit  csak lehet 
Takarékosan, mert ki herdál 
Az itt menthet 
Talán valamit, s nem áll 
Be a VÉG- oly hamar; 
Mert a szenny bőrünkbe mar, 
Beteg tüdőnket fujtja- 
S midőn időnkből, erőnkből futja 
Építsünk hamar 
Hulladék- feldolgozót! 
Míg van fa, és bozót, 
Míg látjuk a füsttől a Napot, 
S a Világot, melyet tisztán kapott 
Az ember 
El nem koszoljuk, ki nem irtjuk 
Mert e veszedelemmel 
Egyre jobban szembenézünk 
S már gyengül-sorvad nemzedékünk… 
Lássunk előre, s cselekedjünk ! 
Ne csökkenjen erre kedvünk! 
 



 
 
1….   Az egyesek élete            2009.12 29. 
 
Mindenki maga 
Takarítsa el a havat 
A portája elől; 
A szennyesét 
Magának mossa ki 
Sem gondolni, 
Sem hirdetni 
Nem kell szerte szét: 
Hogy nem az én dolgom… 
Majdcsak valaki!… 
 
A magunk portáján tegyünk rendet! 
Bűnös, ki mindig másra vár; 
Fel kell venni a napi keresztet: 
Győzelmet ígér a tág határ: 
 
Önmagunk felett… 
S ez a legislegnehezebb: 
Legyőzni magunkban a restet, a lustát 
Mi századok óta alszunk át 
Egy csodás folyamatot 
S alig teszünk érte…..! 
E földnek, melyet Isten nekünk adott 
Örökre nem , de  igen féltve: 
Munkánk által kellene 
Édenkertté válni! 
És nem mindig másra várni, 
De a tunyaság szelleme 
Oly gyorsan győz 
A tettek előtt 
Hogy már gondolatban 
Megelőz 
S ellopja az erőt… 
 
Mi biztasson, mi hajtson? 
A bennünk-volt csökött majom: 
Kinek ha jó a fekhelye 
Tele hasa, csukva szeme: 
Örül az állati létnek: 
És nincsen akarat, nincsenek igények; 
Neki ennyi: Jó, szép az élet! 
 
 
 



 2….   Összekötözött kezek                 2009. 12 27 
 
 
Megkötözték Jézust: igen: 
Ne tegyen több jót 
Maradjon meg abban a hitben: 
Hogy a Világ nem kér megváltót, 
Sem megváltást, sem békét: 
Nem kell látni 
Az Emberi sors végét 
Barabbást kell kiáltni. 
Hogy bukjon el: ki mást akar! 
Emberek közt legyen  a viadal, 
Isten szava nem kéretik!… 
S a nyáj torúl a gazok után, 
Azok szavait bégetik. 
Azóta is, borgőzösen, vagy bután; 
A helyzet meg nem változott. 
Sokszor győz a sátán 
- Az átkozott!- 
S nem tudom: így az új évet várván: 
Szabad lenne-e 
Jézus áldó keze 
Napjainkban, vagy Holnap 
Szólj Istenem! Hol vagy?! 
 
 



 
 2….      A pillanatok          2009. 12 27. 
 
Isten nem csak a pillanatnyi 
Örömeidre figyel: 
Mindig békében maradni: 
A Te dolgod, s ha hiszel: 
Az a Te örömed; 
Hisz Krisztus ott van Veled! 
 
Ha nem érzed, és nem tudod- 
És úgy véled: 
Életed egyedül futod- 
Akkor is meghalt Érted 
Megváltott;döntésed szabad: 
Jóra vagy rosszra visz az akarat?.. 
 
S ha néha úgy hiszed: elhagyott 
Csak testben, de lélekben nem vagy ott 
S helyedet keresve 
Nem jut eszedbe 
Istened keserve: 
Mikor  hagytad el Te Őt… 
Holnap, ma, vagy tegnapelőtt…. 
 
Mert nem teljesítette vágyadat; 
Nem bírod lemosni a port: 
Mely Rád ragad : 
Az ördög dalában sok a szép akkord, 
S túl sokat énekelsz neki,… 
Míg Isten a szívből fakadó dalt szereti 
Mikor zeng Hozzá a Te dalod?!? 
Csak Rajtad múlik: Mindig ! 
                  Ha akarod…….. 
 
 



 
 
 1…         Ők /B.E./          2009 12 29 
 
Oly sok  
A meggyőződés nélküli ember              
Ki hinni nem tud 
Vagy nem mer; 
Sem Istenben 
Sem az ideákban 
Egyre többen: 
Sem a Holnapban, sem a mában… 
S összetörten 
Vagy hamis mosollyal nézik a még bízókat 
De levágják rögtön : akár a hízókat 
Ha érdekükben áll: 
Sem Isten, sem ember: nem diktál 
Jobbat, szebbet: 
Annál, hogy: „ tömheted a zsebed”- 
S majdcsak megélsz valahogy… 
Lélek, és Tudat nélkül, ahogy 
Bármely porból gyúrt féreg. 
Kiben az ösztön, a vágy a lényeg: 
A lavírozás művészete; 
A -„ felszínen maradni”-: 
Hogy ne halj bele 
Se eszmébe, se hitbe, se jogba: 
Gerinctelen légy 
Kifejlett korodba’, 
S mint dögszagra a légy: 
Rögtön megjelenj, ha konc van, 
Melyből cseppen valami Neked; 
Csak ez a fő! 
Mert Ez az életed 
A többi: kerülhető… 
 
És ez nem változott évezredek óta: 
Bármilyen is volt a dal 
Bármi volt a nóta: 
A hitványa csak nyal, 
És tipor a porba… 
 
 
 



 1….        Szilveszterkor         2009. 12 31        
 
Megbecsülést reméltem 
Mire negyvennyolc évet leéltem 
S nem kaptam, csak új küzdelmet; 
Napról-napra nem pihenhet: 
Ki az Úrnak adta szavát; 
Nem rejtheti el a javát 
Annak, amit Tőle kapott… 
Csak vetnie kell a magot 
Szüntelen, mert ha rejti: rohad- 
S ha veti: úgy kalászt ad 
Minden erre éhes szájnak… 
Sok munkás kell e Világnak!: 
Sok szántóvető családtag 
Ki nem hagyja a Földet  
A csalánnak 
- Hanem megműveli: 
S a többlet 
- Mellyel beülteti 
Kertjét, gazdagságát 
Dicséri; szorgos vágyát: 
Ím: dolgom közben –Istenem; 
Felnézek most: Légy velem! 
 
 
 
 



 
 
 2…          2010.         
A kis Jézus megszületésének 
És egymás szeretetének 
Örvendő meghitt karácsonyt, 
És  megvalósult reményekkel 
Átitatott Új Évet Kívánok! 
                  Gyula 
 
 
 


