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Én tartom a létrát, te állj fel rája, 
Te köss bokrétát a szivárványra. 

/hova/ 

Magamról. 

Én még gyertya és lámpa világánál gyakoroltam a 
szépírást. Szerettem, és ma is szeretek kézzel írni. 
Gyönyörűséggel tölt el, ahogy a toll nyomot hagy a 
papíron. Szeretek szépen írni, szépen formázni a 
betűket. Pedig már tudom, hogy nem a betűk szép-
sége a legfontosabb, hanem ami abból az olvasó 
felé árad. 
Hiába a korszerű világítástechnika, a gyertya nem 
megy ki a divatból. Ahogy az írott szó sem. Lehet 
interneten is olvasni, de a könyvnek melegsége, 
illata van, ami semmihez nem hasonlítható. 
A nap minden szakában, akár éjszaka is kéznél van 
a toll és a papír. Ha fontosnak tartok egy gondola-
tot, leírom. Később ebből lesz a vers. 
Verset akkor írok, amikor csordultig van lelkem 
szeretettel. Ilyenkor, mint egy sebes folyású patak, 
árad belőlem a szó. Nagy magasságokat és nagy 
mélységeket jár be a lélek. Ami akkor abban a 
„szent”pillanatban papírra kerül, az vagyok én. 
Úgy gondolom a világon a legfontosabb dolgunk 
szeretni. Hálás vagyok a Teremtőnek, mert egész 
életem során volt kiket szeretnem, és engem is sze-
rettek. Szerintem a szeretet tartja fenn a világot. 
Szeretet nélkül nincs élet. Szeretnék úgy élni, hogy, 
ha kilépek ebből a létezésből, valamivel több szere-
tetet hagyjak magam után, mint amennyit születé-
semkor magammal hoztam. A legjobb barátomtól 
hallottam a következő mondatot. „Én úgy szeretlek 
benneteket, hogy megszerettetem veletek magamat.” Így 
szeretnék élni, mert csak így érdemes. 
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Verseket, meséket, leveleket írok. Volt idő mikor 
megromlott egészségem miatt göröngyös, járatlan 
úton találtam magam. A hitem és az írás ekkor is 
segített. Meggyógyultam. 
Egy barátom közvetítésével találkozhattam Szepes 
Mária írónővel. Mária néni abban az időben, testileg 
már nagyon gyenge volt, mégis valami megfoghatat-
lan erőt sugárzott. Soha nem felejtem el a szavait. 
Azt mondta, „ülj a helyedre”. Mintha nekem itt régi 
helyem lenne, gondoltam magamban. Ő úgy folytat-
ta a beszélgetést, mintha családtag, vagy régi jó 
barátok, lettünk volna. Szó esett a versekről is. Em-
lítettem, én is írogatok. Kérte, hogy küldjek párat, 
szeretné elolvasni. Boldogan tettem eleget a kérésé-
nek. Válasz levelében, amit ma is kincseim között 
őrzök, bíztatott az írásra. Azt írta, hogy minden 
gondolatom bele kerül a mindenségbe és ezzel 
szebbé, jobbá teszem a világot. Szeretném hinni, 
hogy ezt teszem. 
Sokszor eszembe jutnak kedves, de határozottságot, 
bölcsességet sugárzó szavai. Tőle tanultam az ön-
zetlen segítőkészséget, és hogy boldoggá tesz, ha 
tiszta szívvel örülni tudunk mások örömének, sike-
rének. Ezt később egy versben is meg fogalmaztam. 
Örömmel, érdek nélkül szeretni, ez kell, hogy le-
gyen a cél. Ezt tanuljuk ebben a létezésben. 
Szeretettel írtam könyvem minden sorát. Köszö-
nöm Önnek, hogy most a kezében tartja. Ha olva-
sás közben úgy érzi, hogy jó volt velem tartani, és 
megérezte a lélek jelenlétét a sorok között akkor, bol-
dog vagyok. Ezért írtam. 
Verseimben vannak kifejezések, szó fordulatok, 
amit könnyen értelmezni csak az tud, aki hajlandó 
elfogadni azt az életfilozófiát, amit én követek. 
Létezésünk megnyilvánulásához szükség van térre, 
időre, helyre. A létezésünknek van kezdete, s van 
vége. A bennünk lakó lelkünk, a Földön szerzett 
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élmények, megtapasztalások által be nem szennye-
zett tiszta részünk. A lélek soha nem születik és 
nem hal meg. Ez az örökrész. Boldoggá tesz a tu-
dat, hogy ez az örökrész isteni erővel van felruház-
va, és a tiszta szeretet állapotában mindenre képes.  
Köszönöm családomnak a bíztatást, unokáimnak a 
technikai segítséget. Nélkülük írásaim még mindig a 
fiók mélyén lennének. Édesanyámnak, ki már rég-
óta nincs velünk, köszönöm a határtalan szeretetet, 
amiből egész életemben meríthetek. Köszönöm, 
hogy már kiskoromban megszeretette velem az 
irodalmat, az olvasást. Páromnak, a türelmét kö-
szönöm. Köszönöm, hogy nyugodt körülményt 
biztosított számomra, és ha szükségét látta, akkor 
hagyott abban a világban ahova a lélek repített írás 
közben. 
Köszönöm a Jóistennek, hogy teljes szerető család-
ban élhettem és élhetek ma is. Végezetül, köszöne-
tet mondok a létezésemért, az erőért, egészségért, a 
barátokért. Istennek köszönöm meg mindazt a sok 
szépet, amit az életem útján jól látható helyre elém 
rakott. Nekem csak le kellett érte hajolni, csokorba 
gyűjteni. Íme itt van egy része, könyv lett belőle, 
amit jó szívvel, szeretettel ajánlok minden kedves 
olvasónak. 
 
Tisztelettel: 

a Szerző 
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1 
Kő vagyok 

Kő vagyok 
egy szürke kis kavics 
legalább nem hamis 

simára mostak a habok 
nyomot hagytak rajtam a 

dolgos tegnapok 
utamat állják 

sokat ígérő holnapok 
 

játszanak rajtam  
gyönyörű fények 
mi örök bennem 

az a lélek. 

2 
Rövid kis séta 

Délután van, sétálok a virágos réten. 
Itthon vagyok a somogyi dombvidéken. 

Tudom, hogy ez az út merre, meddig vezet 
Itt töltöttem a legszebb éveimet. 

 
Gólyák gázolnak át az éren 

Ott ahol halastó volt akkor, – régen. 
De nagyot változott a világ! 

Már nem tavasszal nyílik a hóvirág. 
 

Most az évszakok sem állnak már sorba, 
Régen a nyár a tavaszt maga elé tolta. 

Mostanában már, – nyár jön a tél után, 
Pár napig van csak tavaszi napsugár. 
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Valamikor szép tavasz volt, kikelet, 
Tavasz után nyár hozta a meleget. 
Ősz a gyümölcsöt rázta le a fákról, 

Télen meg mesélni szoktak a régi világról. 
 

Mára már én is régi lettem 
Ezért rövid kis sétát tettem. 

Körbe nézek még egyszer ezen a tájon, 
Csak kicsit, hogy ne nagyon fájjon. 

 
Békák kuruttyolnak egyre hangosabban. 

Kicsit gyönyörködök a lenyugvó Napban. 
Eltűnik előlem, búcsút int mára 

Én meg, emléket szórok a magam lábnyomába. 

3 
Gondolatok a patakparton 

Kis patak csordogál a völgyben, 
alig látni a felszálló ködben. 
A Nap lustán megáll felette, 
kicsit nézegeti magát benne. 

 
Aztán komor felhő kerekedik, 
az égbolt hamar elsötétedik, 

könnyei hullnak a tájra, 
ide is jut a patak partjára. 

 
Az ég talán a csillagokat siratja, 

mert hajnalban belehullottak a patakba. 
Fényük a vízben tükröződik vissza 

apró hullámok közt ott a sok kis szikra. 
 

Patak a folyóhoz közeledik lassan, 
mikor sziklához ér szerteszét loccsan. 

Tengerhez érve csendesül a folyó, 
a nagy vízzel egyesülni neki jó. 

 


