
      
A pénzváltók 
 
A Pénz irányít 
S hogy ki mászik a zsákra? 
Előbb- Utóbb a pénz szolgája 
Mindenki: ki számít! 
 
Nem Isten gyermeke 
A pénz rabszolgája! 
Hogyan is lehetne 
Két ura, kinek egy a vágya?! 
 
S a pásztor… 
A bégető nyáj felett 
Megmutatta párszor 
Hogy: Úr, mert nem a szeretet 
Irányítja!-: 
Csak azért nyitja 
Szívét és ládikáját- 
Hogy megtömje! 
És bárkin és bárkit vág át 
Az a legtöbbe 
Kerül annak 
S hasznot húz- Neki… 
Igen vannak 
Olyanok 
Kiknek szíve csak a mammont élteti…! 
És azért születtek 
Hogy Neki s Érte haljanak… 
Szomorú, és Ők vezetnek 
 Nagyon vigyáznak 
Nehogy kudarcot valljanak 
Igaz, vérben áznak 
De Őket ez nem zavarja 
Az emberek apraja- nagyja 
S azok utolsó sóhaja 
Nem bántja Őket 
A pénz uralmára törekvőket 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Isten szavára 
Süketek füleik 
Csak a maguk javára 
Figyelnek 
S ami kell Nekik: 
Megszerzik, s vernek 
Gyilkolnak, tönkretesznek 
Mellékesen, hisz Ezeknek 
Sem Isten, sem ember nem uruk 
Ők: a pénz-mágnás guruk ! 
 
 
2011.01.06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erdélybe                 2011.01. 10. 
 
Küldöm a Magyaroknak 
Kik Magyarabbak 
Mint a Honnak 
Árulói, kik itt vannak 
S csak szóban tesznek 
Míg zsebeik tele lesznek 
 
A kitartóknak, 
Akik bíznak 
S nem eladott 
Magyarokból híznak, 
Akiknek türelmük végtelen 
S akik remélnek a végeken 
 
Kik sírnak a himnusz alatt 
Kiknek Csaba királyfiuk sem maradt 
Kiknek dalából merít 
A hitetlen, hisz ott van még a Hit 
 
Küldeném a reményt, a sugarat 
Hogy a fogarasi bérc alatt 
Lesz még vidám  magyar nótaszó 
Testvér a testvérrel… 
Együtt volna jó! 
S ne kéne mosni 
Állandóan vérrel 
A városházák mindent beivó 
Udvarát 
S az utcák csatatérré soha át 
Ne váljanak… 
S maradhasson  mindenki 
Aki Magyar marad! 
 



      A tűzálló                       2011-01-31 
 
„ A szeretet nem harc, 
Hanem olyan valami 
Amiért harcolnunk kell!” 
S a nyitott szív sem lehet sarc: 
Mert meg lehet hallani 
Ha a lélek őszintén énekel! 
 
Hasznos a párunkért küzdeni 
Minden nap!- A szerelem: ennyi, 
S akkor örökké tart; 
És két ölelő kart 
Kapunk: 
Mely segít az Élet árjában 
Így szerethetünk 
S bízhatunk életünk párjában! 
 
MEGTENNI! 
- És nem elvárni 
TETTEKKEL SZERETNI! 
- S nem megállni 
ADNI!, és nem kérni… 
-  S akkor a házasság 
Bizony megéri! 
 
Jó, és biztos haszon lesz belőle 
Boldogságot ad, s ha delelőre 
Ér az életünk 
Tudunk hálát adni Azért, 
Kit adott nekünk 
                   A mi Istenünk 
 



Ötven                  1011 01 31. 
 
Ötven tavasz 
 És ötven nyár 
És a hajam, a gaz 
Már őszben jár 
Megcsalva ifjú szívem; 
Szinte el sem hiszem 
De egyesek már öregnek néznek 
Míg én elveszett múltat idézek… 
 
Próbálom őrizgetni magam 
Lopva visszanézni:mit is tagadtam 
- S mit tartottam meg 
Voltak- e hiába ígéretek 
Meghazudtolt álmok 
Kicsalt bűnök, felhorganó átkok 
S a szeretet ellen 
Hányszor, s hogyan vétettem 
 
Megtartottam-e a hitet 
S adtam-e másnak 
Ki félreért- kivet 
De adtam-e esélyt a megbánásnak 
Tizennyolcezer kétszázhatvankétszer 
Tudtam-e 
Mi az itt-létem 
Célja, s értelme? 
 
Sok ez az idő 
És sokat pazaroltam 
- Nem leszek…- és nem voltam 
És míg -Vagyok,- vajon Ő: 
Mit vár Tőlem 
Hisz alig semmi,- s már ötven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ha meghalt a szívem  2011-02-02 
 
Ha meghalt a szívem 
Értelmem hiába keresi a kiutat: 
Téziseket gyárt, megfontol, kutat 
Ha nem tud kapaszkodni 
Valakiben 
Ha nem volt, vagy kimúlt a hitem: 
Mit sem érek 
Vegetálok, majd átadom szemétnek 
A testem 
S felvetődik a jogos kérdés: 
Vajh én itt mit kerestem?! 
 
Ha a lelket 
Száműzöm magamból 
Vagy megtagadom;-mert lehet 
Mi hasznom nekem abból? 
Erősebb leszek, s értem a Világot??- 
Ateistát  ugyan ki látott 
Halálos ágyán mosolyogni?! 
E baljós időkben holmi 
Anyag..:- könnyen elvész… 
Az elvek, s a lélek gyümölcsei:              
Mindig megvannak! 
Hogyan is képzeli az ember 
Hogy egyedül maradhat? 
- Csak felfelé nem néz,  
(Vagy nem mer)?! 
 
 



Valentin napon  2011-02-02 
 
Valentin-napi ajándékom 
Mi is lehetne Édes Párom? 
Nem oly különös a szándékom: 
Nyűtt, bús szívemet ajánlom! 
 
Tudom: nem nagy dolog, 
Nekem csak ez van, ezt adhatom 
De az mindig Érted dobog 
S ez most egy kiváló alkalom: 
 
Hogy újra Neked kínáljam 
Huszonöt éve szolgál,hibátlan 
Őszinteséggel, szeretettel 
Ím újra adom: vedd el! 
 
Lehet, nem mész vele sokra; 
Más kellett volna …:csokrokra 
És édességre költenem…. 
Csekélységek! Nem lét-elemem 
A vásárolgatás, s a társadalmat 
- A fogyasztóit- mit elszánt hatalmak 
Manipulálnak : megítélem… 
Ezért van most a szívem a terítéken! 
 
S ha virág kell,az TE vagy nekem 
Ha édesség: az is Te Édesem 
Mit is adhatnék egy édes virágnak? 
- Vallomást: szeretlek, s kívánlak 
 
Kívánok még Veled 
Úgy ötven évet 
Talán lehet… 
S hogy szerelmünk 
Sohase érjen véget! 
                         Dr. Szluha Gyula Antal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A…. védelmében    2011-01-25. 
 
Társra vágyom; 
S nem partnerre 
Keresem a boldogságom 
Mert én úgy gondolom: erre 
Születtem, - és nem harcra; 
Vonásaimon Isten arca 
Tükröződik, s jó így! 
Habár az ős-csaló oly irígy… 
Akkor is: őszinte szeretetre vágyom 
Nem partnerkapcsolatra, mert félvállon 
Át rám ne nézzen senki ! 
Akkor  még jobb is: egyedül lenni ! 
 
Mély barátságot, szerelmet 
Várok a társamtól 
S ha ezt nem kívánnak adni- lehet 
Nem választok a kínálatból… 
 
Kinek csak addig…: ideiglenesen 
Vagyok a nagy Ő, 
De várja, hogy lehessen 
Más is még a számára 
Fittyet hányok ezen vágyára 
 
Nem hívom, sőt 
Menekülök futva; 
Más az utam, s noha jutna 
Ilyen több is nekem, 
Várom, hogy jöjjön az Igaz Szerelem 
S ha nem: 
Így többre becsülöm magamat: 
Nem adom fél tál lencséért 
Az összes javamat 
S jövőmet…- ennél többet ér 
A szabadságom. 
Vágyom a nagy Őt, 
S felkészülve várom ! 
És nem hiszem, 
Hogy nincs igazam 
Eltékozolt életbe.. : nem! 
Nem vetem magam! 
 
 



  Szluha Ilonának  2011-02-02 
 
Szluha Ilona: 
Ezen alliteráló név 
Is kész csoda 
Hát még a hév, 
S a tűz, mely Benne rejlik 
Családfám új rügye, amelyik 
Szép lombossá nő majd 
Az ősi törzsön 
Sok virág, ágacska hajt 
E szép földön 
Általa még szebben cseng 
A „ Szluha”- név 
A kicsi Ilona csak alszik bent, 
Az Idő oson 
S messze még a rév… 
 



     Az öreg                       2011 01.18. 
 
Fáradt múzsám ! 
Ne gubbassz A Parnasszus csendes                                                                                                                           
………………………völgyében 
Hétköznapi gondok hada húz ám 
A mindennapok köves földjében 
Széles barázdát 
Létem rozsdás ekéje nyomán 
S nem tudom: érdem ez 
Vagy csak nehéz hozomány: 
Mit az Úr adott nekem 
És figyel, itt van velem. 
Várva az eredményeket 
Melyekért Ő engem teremtett 
S a tálentumokat, melyeket kaptam 
Kamatoztatnom kell! 
Minden örömben és bajban.. 
S hálatelt szívemmel 
Imára kulcsolom a kezem Hozzá! 
Mi más, mi örömem okozná 
Mint hogy Neki megfeleljek, 
S lassan már ötven éve ennek 
- hogy: lettem 
És próbálok tenni 
Bár nem pontos minden tettem 
S nehéz mindig szeretni, 
Próbálkozom,s öregszem 
Ennyi az élet:  
      Nekem: ennyi! 
 



      Minden mindegy? 
                                    2011 01 14 
  Mindegy Mi vagy, mi voltál 
Az a fontos, amid még Neked: lesz! 
A pénzed érted jót áll: 
Mindegy: kitől, és hogyan szerez 
Valaki a mammonból kicsikét: 
Pénzedért így 
Minden tiéd: a Föld, s az Ég… 
S a jó vásárló : irígy! 
Mástól is elvenné !-Ragadja ! 
Csak kapni, csak kapni… 
S a végén, ahogy vesz: 
A lelkét is eladja… 
A háza megtelik, 
Közben szíve üres lesz; 
Győz az önzés 
S az idő letelik; 
Közeleg a pillanat 
Amikor is a döntés 
Majd el nem marad: 
Jobbra, vagy balra 
Fel, vagy le: 
Mindenkinek a korábbi léte 
Szolgál majd 
Javára- vesztére 
 
De most még szerezz, 
Habzsolj, rabolj, 
Tömj magadba mindent! 
Mert megeheti a moly, 
S a penész 
Aggass magadra merész 
És nehéz díszeket 
Hogy szebb lehess: 
Lássanak remeket: 
Téged! 
S minden csekély ember  
Éltet! 
És kincsedet, vagyonodat 
Míg lelked megeszi 
Az arany- fonat: 
Kilopva belőled mindent 
Ami voltál 
Üres bábként hullassz alá 
A Seolnál! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karol Woytila: Az aranyműves boltja     
2011 jan. 13. 
 
Az aranyműves 
Sárból is aranyat gyúr. 
Nagyon ügyes, 
Mely ha Őhozzá hasonul: 
Megváltozik a Föld képe 
S megtudjuk: mivégre 
Vagyunk, és szót értve 
A szeretet nyelvén végre 
Kibontakozhat 
Az aranyműves terve: 
Boldogságot hozhat 
Velünk!- s bennünket 
Íly nagyon szeretve: 
Meg- megújítva lelkünket 
A jócselekedetek által… 
Talán így majd fiaiként vállal 
Odaát- egykoron…. 
Így az aranyműves boltjában a korom 
Is gyémánttá válik 
E Világ súlya, s hője alatt 
Avagy szétmállik 
Ahogy a teremtés halad 
A végkifejlet felé… 
S lesz- e még hit a földön 
Mert lesz, aki keresné 
Akkor is, ha kő kövön 
Alig marad 
Hisz addig szabad az akarat 
 
A kirakat üvegjébe nézve 
Látjuk meg önmagunk 
- Hogy mik is lehetnénk 
S mily gyengék vagyunk 
De hogy ha szeretnénk 
S teszünk…-akkor miért ne? 
Akkor talán van még remény 
És szebb lesz a Jövő: 
A jótett- eredmény 
 
 



      Levél Cseh Tamásnak  2011. 01.22. 
 
Nálunk ahhoz meg kell halni 
Hogy valaha talmi 
Sikerünk  
Legyen 
Csak halálunk után -  talán 
Leszen 
E helyen 
Vajmi becsületünk 
 
Magyarország a helyünk 
S itt mindig 
Halála után becsülnek valakit 
Az elmúlás,mi indít, 
S magához téríti e népet 
Nekünk csak a küzdés marad,  
S a hit- 
Kialakítják a szép emléket 
Rólunk—ha nem leszünk 
A sötét magyar felleg 
Lebeg 
Addig felettünk 
 



Fiamnak, vagy a 21. század 
gyerekeinek 
                             2011-02-04 
 
Kötelességekből áll az Élet: 
Látod már 
Bár lehet, hogy korábban nem így    ….   
.                                               remélted; 
Az álomvár 
Mit építettél sajnos magadnak 
Összedől, csak a légoszlopok maradnak 
Támasztékul, s Isten ments,hogy nekik .                   
..                                                        dőlj 
S megtévesztetten bakot lőj! 
 
 
Mert ott vagy a bevetésen 
Ez nem előkészület már!-: éppen 
Csak Te látod így! 
S a szabadidő irígy a tanulásra 
Ne az ős-csalónak higyj ! 
Minden tetted 
A javadra, vagy károdra vál :ma 
S nem másíthatja meg valaki helyetted! 
 
Próbálkozunk utadat egyengetni 
Többé-kevésbé sikerül…:ennyi 
Csak mit tenni tudunk 
Bár párhuzamosan futna utunk 
És biztos célokon jutna keresztül!! 
De jó lenne 
Szívem nem epedne 
Állandóan nyugalom után 
Elmélázva gyermekem batyuján! 
Ha gondolatban dédelgetünk: 
Bocsáss meg: Csak Te vagy nekünk! 
Szeretnénk lelkünkben  
Büszkén hordozni 
Míg az Úr értünk nem üzen 
S addig békésen dolgozni…. 
 



      Mikor, Mikor?              2011-02-06 
 
Mikor keresem az Istent 
Mikor ráérek? A szabad napomon? 
Érzem őt- Itt bent 
Hisz minden percemet Tőle kapom! 
 
S mégis nem tudom 
Hogy a jelenlétében élek 
Mindig, minden úton 
Ott van, …s ha nem remélek: 
Csak én nem nyújtom kezem érte; 
-Ő akarná!- ….De én félve 
Ugyan, dacosan, de egyedül cselekszem 
Lám: itt a bűn, s ez a vesztem! 
 
Együtt, mindig 
Nemcsak ritkán… 
Lelkem indít 
Hogy kalitkám 
Rácsait:- törjem el 
Mit magamra vontam… 
Hitemmel: 
Törjem szét 
Az volna szép! 
S boldog lennék 
          Nyomban! 
 
 



   Eszmék és hit nélkül         
                             2011. 02 01 
 
A sok :eszméktől megfosztott 
Ember: béget! 
Lezüllesztik a népet! 
S a józan eszétől 
A tömeg elfeledkezik; 
Ez kell 
Ez kell nekik… 
De kinek? 
 
Kinek az érdeke a sötétség 
A szürke, buta tudat? 
Ha kék az ég 
S a hit kiutat mutat! 
Kinek érdeke, hogy az aljas ösztön 
Újra, s újra 
Győzzön a szenvedőkön? 
Kinek, hogy egymásra uszulva 
Kéjelegjen a gőg, s vérébe fúlva 
Vesszen az együgyű: 
Kinek vágya tiszta. 
Becsületes munka, fedél 
És nem kalitka! 
A bér, amelyből  megél 
                            Józanul… 
De nem, mert sajnálják, 
S nem húzhatnak így elég hasznot!… 
És szennyben, s vérben úszik e Világ 
Pedig Krisztus nem vallott kudarcot! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


