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Minden jog fenntartva!

 

NE FÉLJ

 

Ne félj szeretni, ne félj nevetni,

ne félj az életben boldognak lenni.

Csodáld a napfényt és a természetet,

mely két erős karként ölel át minket.

 

Derűs légy és vidám, szeresd a családod,

mert bármi baj létezik, ő mindig a támaszod.

Soha nem hagy cserben, mindig ott van veled,

törődést, békét, szeretetet nyújt neked.

 

Rá mindig számíthatsz, fellegekbe repít,

bármi bánatod van, mindig felvidít.

Úgy jössz rá ezekre, ahogy az idő múlik,

gondolatod a múltba sokszor visszanyúlik.

 

Rádöbbensz, mi mindent megtehettél volna,

bár apróság volt, de rólatok szólna.

Mikor elérsz egy bizonyos korhatárt,



gondolatban végig járod az élet egész útját.

 

Nehéz elfogadni, hogy megöregedtél,

de nagyon jó, hogy nagymama lettél.

Körül vesznek téged a drága unokák,

kik értelmet adnak életednek az utadon tovább.

 

Örülj hát, kérlek bízz a jövendőben,

szeretet kísérjen a további években.

SZÍVEMBŐL

 

Mikor a szíved hangosabban ver,

mikor a madár neked énekel,

süt le rád a napfény, s lágy szellő simogat,

a szerelem szele csókolja ajkadat.

 

Érzed, szép az élet, a szeretet átölel,

szorosan tart, sosem enged el.

Tudod, hogy szeretnek, kik körülötted vannak

bármi gond van, cserben sosem hagynak.

 

Mindig veled vannak, jóban és rosszban,

szerető szívükkel osztoznak sorsodban.

Légy hát emberséges, bízz a szeretetben,

akkor leszel boldog a további életben.



 

Örülj az életnek mit ajándékba kaptál,

maradjon szép emlék, amit magad után hagytál.

MIÉRT FÁJ

 

Miért fáj a szív, ha egyedül marad?

Miért fáj a szív a fájdalom alatt?

Miért fáj a lélek, ha társa elhagyott,

oly messze ment, hogy fel sem foghatod.

 

Terveztük a jövőt, a sors közbelépett,

mindent, ami szép volt gyorsan összetépett.

Üres lett a szívem, vágyik utána,

el nem érem őt, minden hiába.

 

Felnézek az égre keresem szüntelen,

bár tudom, hogy soha meg nem érinthetem.

Várom őt vissza, fájdalom nem enyhül,

a lelkem odaát van, maradtam egyedül.

 

Így telnek napjaim, mindig vele vagyok,

nehéz feldolgozni, hogy örökre itt hagyott.



GYERMEKEIM

 

Drága gyermekeim, jó, hogy vagytok nekem,

nélkületek üres lenne az egész életem.

Köszönöm a sorsnak, hogy felnevelhettünk,

s a hosszú úton mentek mellettünk.

 

Jó is rossz is van az életben,

támogatjuk egymást mindig szeretetben.

Legszebb, mit egy szülő gyermekétől kaphat,

szeretet, megértés, mit ő is visszaadhat.

 

Látni, amint nőnek, születnek unokák,

drága pici gyermeknek nézni a mosolyát.

 

Hallani csengő nevetésük,

érezni szívből szerető ölelésük.

Mindennél többet ér, ha együtt lehetünk,

egymásért mindig, mindent megtehetünk.

 

A Jó ISTEN segít én ezt tudom,

kísérjen végig a hosszú úton!



SZERESS

 

Szeress addig amíg lehet,

szeresd azt, aki téged szeret.

 

Nem kell a múltba mindig visszanézni,

ahol a szeretetet nem tudod idézni.

Mert nem volt soha, aki melléd álljon,

fogja a kezed mindig megbocsájtson.

 

Légy boldog a jelenben,

ahol mindez megvan,

ne tedd ezt tönkre,

mert a szeretet meghal.

 

Hiába akarod újraéleszteni

a szikra kihunyt, nem lehet ébreszteni.

Megbánni dolgokat mindig meglehet,

de a szívet összeragasztani sajnos nem lehet.

 

Vigyázz hát reá addig míg tiéd,

ne törd össze többé, mert életedből kilép.

Ha ez megtörténik bánhatod örökre,

mert ezt a szerelmet te tetted tönkre.



 

Olyan voltál, mint a sivatag rózsája,

s olyan leszel, mint a sivatag homokja.

Elfúj a szél, magányos leszel,

semmi nem lesz jó, bármit is teszel.

 

Így múlik életed lassan megöregszel,

semmi nem lesz a régi, bárhogy törekszel.

EMLÉKEK

 

Ha majd feletted is elszállnak az évek,

s neked is már az emlékek mesélnek,

eszedbe jut minden, mi szép volt, s reményt adott,

álom és valóság mi a lelkedig hatott.

 

Visszamész az úton kiskorodtól fogva,

emlékszel mindenre jóra és a rosszra.

Boldog gyermek korod, ifjú szerelmek,

a férjed, a gyermeked az egész életed.

 

Nehéz elfogadni, de menni kell tovább,

gyönyört visznek életedbe a drága unokák.

Ha szomorú vagy ők mosolyognak,

a te arcodra is mosolyt csalnak.

 

Élvezd velük a további életet,

mert a sorson változtatni sajnos nem lehet.



El kell fogadni, mit ISTEN adott,

szeretetet, békét, amit ránk hagyott.

ÉBREDÉS

 

A nap felkel, felébredek én is,

élvezem a természet apró szépségeit.

Ezernyi virág nyílik körülöttem,

tarka kis pillangók röpködnek fölöttem.

 

Gyönyörű ez a nap, vidámsággal teli,

mikor az ember lelkét a szeretet öleli.

A szeretet, mely bennünket soha el nem hagy,

ettől lesz a szívünkben a boldogság olyan nagy.

 

Ha van, akivel megoszd, dupla a boldogság,

akkor szép az élet, ha van, aki gondol rád.

Együtt nevet veled, fogja a kezed,

nem kérdez semmit: feltétel nélkül szeret.

 


