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Bemutatkozás 

 
A kötet régi és új verseimet tartalmazza, a 2016-ban 

kiadott Életút című verseskötetem folytatásának is 

nevezhetném, kis kiegészítéssel. 

Összegyűjtöttem a fiók mélyéről előásott első verseimet, 

melyeket még tizenévesen írtam. Ekkor még csak 

ismerkedtem a költészettel. A legelső versemet a számomra 

legfontosabb személynek, a nagymamámnak írtam, aki 

sajnos 2014 óta nincs közöttünk. Ez a vers 2000-ben 

született, akkor alig múltam 10 éves. 

Néhány év múlva ismét tollat ragadtam. Ezek a kezdeti 

próbálkozásaim, melyek szintén hozzám tartoznak, belőlem 

fakadtak, mindennek az alapjai. Egészen 2008-ig senkinek 

sem mutattam meg őket, azonban később publikáltam 

néhányat. 

A kötet második fele a legfrissebb és egyben az eddigi 

legszebb verseim összessége. Ezeket az évek során megélt 

szerelmek, fájdalmak, örömök, történések ihlették. 

A kötet zárásaként pedig két saját dalszövegemet 

publikáltam, melyek még megzenésítésre várnak. 

A kötet elején szereplő, szinte már feledésbe merült verseim 

és a legújabb költemények együttesen adták az ötletet a 

könyv címéhez, így született meg 2 dalszöveg és 145 vers 

gyűjteménye, az Érzések. 
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Elfeledett versek egy tizenéves lány tollából 
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Mama 

 

Szemében látom a csillogást 

Akárcsak fiatalon. 

Ki ismerte őt akkor 

Szereti ma is, nagyon. 

 

Fiatalos és energikus 

Naponta ő takarít, főz, mos 

De utoléri a kimerülés 

Neki is jár a pihenés. 

 

Örökké csak dolgozik 

Meg nem áll soha 

Ne dolgozz oly sokat 

Ó, drága Mama! 

 

2000. február 03. Albertirsa 
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Legjobb barátnőmnek 

(Bottlik Zitának) 

 

Ha vihar zúg a lelkedben, 

Emlékeid védnek meg. 

Ha szél süvít a szívedben 

Megvédem én szívedet. 

 

Megvédem én szívedet 

Mindenféle rossztól 

Megvédem én lelkedet 

Süvítő vihartól. 

 

Ismeretlen dátum
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Biztatás 
 

Higgy, hogy benned is higgyenek 

Szeress, hogy viszontszeressenek 

Mosolyogj, hogy mosolyogjanak rád 

S tanuld meg elfogadni a hibát. 

 

Fogadd el mások hibáit 

Hiszen mindenki hibázik 

Tanulj meg szívből szeretni 

Így tudsz csak boldoggá lenni. 

 

2005. december 01. Albertirsa 
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Vágyódás 

 

Szeretnélek ölelni egy őszi hajnalon 

Csókjaidat érezni forró ajkamon 

Valóra válhat az álmom vajon? 

Szeretném, ha örökké szeretnél, nagyon. 

 

2005. augusztus 05. Albertirsa 
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Reménytelenség 

 

Minden egyes percem a karodban tölteném 

Az egész életem veled leélném 

De te nem ezt érzed. Mondd, mért? 

Ha nem élnék, többet jelentenék. 

 

Amerre sétálok 

Hidegség és átok 

Fák, virágok, jókedv és öröm 

Hol vagytok, merre jártok? 

 

Az éjszaka közepén egymagam ballagok 

Csak sétálok az utcán, Rád gondolok 

A Hold fényesen s oly tisztán ragyog 

De felettem búsan sírnak a csillagok. 

 

2005. augusztus 18. Albertirsa 
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Remény 

 

Miért élünk, ha nem remélünk? 

Ha már elveszett minden reményünk. 

Mit érnek a hívó szavak 

Ha nem válaszol, csak egy alak, 

Mit szemedben látok, 

de nem értem, 

miért törted ketté gyenge szívem? 

Egyedül maradtam a sötétben. 

Vad csókod ízét még érzem ajkamon. 

Rád várok, örökké, minden hajnalon 

hogy visszatérj és magadhoz húzz 

de a valóság néha visszahúz 

a jelenbe, mely oly kegyetlen. 

Te voltál, kit igazán szerettem 

s most itt állok és remélek 

csak az igazságtól félek. 

Tudom, nem lehetünk egészen egymásé 

a szíved talán már másé, 

de az embernek kell remélni. 

Ha nem remélünk, nem érdemes élni. 

 

2007. szeptember 4. Cegléd 
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Régi hely 

 

Itt a régi hely, melyhez annyi minden köt 

Fájdalom, emlékek, szenvedés, öröm 

Ez az a hely, hova titkon jártam sírni 

S ahol néha kedvet kaptam verseket írni. 

 

Csak néztem a holdat és vártam egy jelet 

Egy hangot, egy érzést, mely utat mutat nekem 

Itt töltöttem annyi időt, várva az égi jelet 

De a rég várt jel nem érkezett meg. 

 

Most újra itt állok annyi év után 

S csupán magamat kérdezem bután 

Lehet az ember boldog teljesen? 

S gondolataimban máris elvesztem. 

 

Furcsa érzések cikáznak szívemben 

Csak egyvalaki tartja a lelket bennem 

Ő az, ki kitart mindig mellettem 

Ő az, ki támogat, ő, a szerelmem. 


