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Bevezető 

Üdvözletem kedves olvasóim. Mivel nagyon jól tudom 

magamról, hogy én személy szerint soha sem szoktam 

elolvasni a könyvek bevezető oldalát, így én se szeretnék 

mindenkit hosszadalmas soraimmal untatni már az ele-

jén. 

Így tehát dióhéjban a legfontosabb dolgok, amiket tudni 

érdemes a könyvről: 

Számtalanszor dédelgettem egy álmot, hogy szavaim 

egyszer kívánkozó fülekre találnak. Sok megpróbáltatá-

son megy keresztül az ember, mire végre, nagy nehezen 

sikerül tisztáznia az életét. A költészet kiváló módja an-

nak, hogy megszabaduljunk a lelkünket kínzó gondola-

toktól. Akik soraimat olvassák, talán meglelik saját lelki 

nyugalmukat, a reményt, hogy a soha véget nem érő 

harcban mindig képesek legyenek felállni a megpróbálta-

tások ellenére is, mert a remény hal meg utoljára. Bár az 

élet küzdelmes, de nem szabad feladnunk! 

A versek igen változatosak, felelevenítik a történelem 

különféle korszakait, az ifjúi reménytelen szerelmet, az 
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évszakok szépségét és a nagyobb költők által ihletett is-

meretlen kalandokat, filozofikus gondolatok egyvelegét. 

A versek stílusa is csakolyan változatos, mint a témájuk, 

de alapvetően a romantika korszakában alkotó költőkével 

lehet párhuzamba hozni, ill. az Edgar Allan Poe alkotásai-

ra jellemző gótikus irodalommal. 

 

Megjegyzés: 

 

A könyvet mindenkinek ajánlom, akit érdekel! 

 

Külön köszönet illeti Berczelédi Zsoltot, ill. a lektorokat: 

Kukucskáné Berbig Beatrixot (német), Domján Zsuzsát 

(német), Tatjana Bulovicot (angol) 

Sok szeretettel és köszönettel, az író, Sandra Berlik 



 

1. FEJEZET 

A hamu lángra kap 
(Versek 2000-2010) 

„Az élet sokféleképpen elkezdődhet, de csak egyféleképpen végződhet, 

Ha a halál közeleg, nincs visszaút, nem menekülhetsz, 

Ha lehetőséged van, hogy élj, hát ne szerénykedj, 

Nézz szembe az élettel, vállald fel a szereped, 

Ha az Isten felajánlotta, hát fogadd el, mert később vissza nem kérheted!” 

S. B. 
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Szülői szeretet és a boldogság 

Amikor én sírok, 

Ti nevettek, 

S vigasztaltok ágyam mellett, 

S míg könnyeimet törlitek, 

Arany kezeitekkel, 

Én újból boldog leszek! 

(Bp. 2000. június 5.) 

Magány 

Magányosan sétálok, 

Egy kopott kis utcán, 

S közben dúdolom, 

Szívem bús dalát, 

S egyre hangosodik bánatom, 

E sötét éjszakán, 

Hogy távol vagyok tőled, 

Egyetlen nagymamám! 

 

Hullatom könnyeim, 

Mert te nem lehetsz velem, 

Hullatom könnyeim, 

Mert távol vagy tőlem. 

Csak ez a bánatom, 


