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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…! 
 
 
 
 

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 
 
 
 

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… 
 
 

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! 
 
 
 

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! 
 
 
 

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 
 
 
 
 

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! 
 
 
 
 

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?! 
 
 
 

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! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 ! 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 



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! 
 
 
 

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! 
 
 
 
 
 



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 ! 
 
 
 

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 
 



 

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! 
 
 
 
 
 
 

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!… 
 
 
 


