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„Cogito ergo sum” 
Gondolkodom, tehát vagyok…? 
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EZ VAGYOK… 

Lepke vagyok, egy szép tünemény, 
Szivárvány, a kék égbolt peremén. 
Szellő, mely elsuhanva simogat, 
Érzés, mi zsigereidbe szétszaladt. 
 
Lepke vagyok, pompás szárnyaló, 
Egy szabad szellemű, vándorló. 
Ha megszorítasz, tán meghalok, 
Ha ketrecbe zársz, hát elillanok. 
 
Szivárvány vagyok, égi festmény, 
Egy ezerszínű nap-költemény. 
Ha felnézel rám, ott ragyogok, 
Ha elfordulsz tőlem, szétfoszlódok. 
 
Szellő vagyok, selymes melengető, 
Egy kedvesen körbefutó, átölelő. 
Ha elméd befogadó, ott vagyok! 
Ha nem, tovább ébren álmodok. 
 
Egy érzés vagyok, boldog házaló, 
Egy észrevétlen, sejtjeidben lobogó. 
Ha engeded, már benned lakom, 
Ha birtokolni vágysz, akkor elriadom. 
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ÁLOMVILÁG…

Álom, valóság, valóság nem csak álom? 
Kutatom az értelmét, de nem találom. 
Nem volna valóság, nem lenne álom! 
Álmok tengerét nyitott szemmel is várom. 

Képzeletben ott élek, mit álmomban láttam, 
Gondolati síkon, már a piedesztán álltam. 
Felfedezés vágya hajt, e határtalan álmon, 
Örök boldogságot keresem, ezen a világon. 

Nincs idő, sem tér, sem szellemek, 
A korlátokat csak mi szabjuk, emberek. 
Mindegy férfi vagy nő, nincsenek nemek, 
Földlétünk csodájaként vagyunk, hát remek! 
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EGY ESÉLY… 

Adj esélyt magadnak, játsszál a sorssal, 
A szemtelenül leselkedő idővel, a korral. 
Ne hagyd magad leteperni, állj ki bátran, 
Elmúlt évek szépsége sem volt, hibátlan. 
 
Szélsebesen teltek a napok, vele hónapok, 
Éveinket kitöltötték a csivitelő gyermekzajok. 
A család, munka, kötelesség, mind szertelen, 
Rabolt éveket és életed marcangolta, szüntelen. 
 
Nem zavartak az elsuhanó hónapok számai, 
Örvendtünk, úgy teltek születésnapok dátumai. 
Időtlenség tudatában, éltünk éveink árnyékában, 
Nem zavartak ráncok a mámoros hangulatban. 
 
Életkerék fordult egyet és léptek a srácok, 
A múltba merültek és eltűntek a viháncok. 
Nem volt mi összetartsa a társat, családot, 
Megtágult a kötelék egyszer csak elfoszlott. 
 
Előtérbe kerültek a ráncok, évek, számok, 
Hangsúlyosabban ítéltek, mint a valós álmok. 
Újra kezdeni, egy újabb kihívás, már feladat, 
Nincs múltad, a siker jelene adja jutalmadat. 
 
Nem záródott az élet, megmaradtak vágyak, 
Keressünk, találjunk nem sérült asztalt, ágyat. 
Töltsd újra életerővel, lény esélyes életedben, 
Hallgass szívedre, amíg zene szól lelkedben. 
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CSIGAHÁZ… 

Biztonságos meleg otthon, a jelenem, 
Zajos külvilágunkban a csendjét keresem. 
Erős páncélzata, nem nyomja testemet, 
S figyelő szemek elől elrejti a lelkemet. 
 
Nyughatatlan gondolatok helyét itt keresem, 
Bárhová is dugom, békémet nem lelem. 
Viharfelhők kergetőznek és görgetve vitáznak, 
Szélvészként felkapnak, s a villámok cikáznak. 
 
Nyugalmát a testnek, lelkemnek kerestem, 
Elbújtam, gondoltam itt biztosan meglelem. 
Túlcsordult, feldúlt elmémet bárhová zárom, 
Visszahozhatatlan igaz békéjét, nem találom. 

 





Vagyok? – Vagyunk?
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HOVÁ TARTUNK… 

Megnyíltak a határok, megnyílnak a terek, 
Költöznek az emberek, elmúltak a telek. 
Csak nyár van, és egy féktelen fergeteg, 
Elviszi a fiatalokat, elrabolja a gyermeked. 
 
Szétszakított szeretet, mennyi terhet bír el? 
Rengeteg a tudásuk, hasznát ki tárja fel? 
Az ősök szelleme, meddig marad örökül, 
Vagy unokáink tudatában szétfoszlik végül? 
 
Gyökértelen hatalom, honvágy a neved! 
Elrabolja testedet és megmarja lelkedet. 
Szívekben még megbújó szülői tisztelet, 
Visszataláláshoz, elég e hozzá a szeretet? 
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KIK VAGYUNK… 

Tudatalattink szüleményei lennénk csupán, 
Mely szüntelen bolyong valódisága után? 
Az égi szellemek által kidobott felesleg, 
Angyalok kertjéből kihullott, lélek sereg. 
 
A felszínen összecsapó, gonosznak szele, 
Földben búvó, gyűlölködő hadak serege. 
Az észrevétlen támadó, orvvadász keze, 
Halál ittas gyilkosok megrészegült tömege. 
 
Jelenleg semmi sem vagy, egykor voltál! 
Lennél! – nem haszontalanul jelen volnál, 
Értékeket teremtvén, kaptál földi életet, 
Rád áldozott idejéből, s szörnyet teremtett. 
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AZ IDŐ… 

Tik-tak, tik-tak, mily haszontalan, 
Pörögnek a percek megállíthatatlan. 
Nem lassítják gondok, századok, 
Elpörögnek az újító gondolatok. 
 
Múltba merülnek, percek, évek, 
Esélyt adó gondolatok, remények. 
Időtlen érvek, szétfoszló emlékek, 
Korlátok nélküli határtalan lények. 
 
Repültek évtizedek, korok múltak, 
Emberek születtek, majd elhulltak. 
Sodródtak világok, jöttek, eliramodtak, 
Tengernyi pillanataik, itt maradtak. 

 


