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Karácsonyi álom 
 

Egy szép, mesés karácsonyt 
álmodtam magamnak! 
Nem! Nem olyat mit szobrászok 
kőből vagy fából faragnak, 
sokkal csodásabbat, mesésebbet, 
melyre istenes szívvel 
készülődnek az emberek, 
a szent ünnepnek örvendezve 
tisztogatják, csinosítják lelkeiket. 
 
Mesés karácsonyt láttam, 
csodás mennyei álmot, 
olyannak láttam a világot 
amilyenre a Megváltónk vágyott. 
A napba nézett minden ember 
tiszta szeretetteljes tekintettel, 
lelkük mindnek szépségtenger, 
szívük csordultig telve 
az Isten iránti szeretettel. 
 
Álmot láttam, óhajtott vágyat. 
Fehérlő lélekpihék hulltak a mennyből, 
hit, remény s a szeretet 
fénylett minden emberi szemből. 
Máriánk büszke mosolya, 
Jézusunk mindenható szép szava 
lett hitünk oltalmazó temploma, 
s az így emberi ember 
lett maga a csoda! 
 
Ébresztő! 
 
Ó! Ember! Kelj fel! 
Váltsd valóra az álmot!  
Tedd istenibbé magadnak 
ezt a bérbe kapott világot! 
Nem elég vágyni és akarni a csodát 
de tennünk is kell azért, 
hogy valóraváltsuk álmaink karácsonyát! 
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Szomolyai bordal 
 
Zengjen hát énekem Bacchus aranyáról! 
Krisztusunk vére ez, innen Szomolyáról! 
 
Vénhegynek nektárja poharamba töltve, 
ajkamnak élvezet, lelkemnek gyönyöre. 
Ott a Gyűr oldalán fürtöknek mosolya. 
Rám nevet, integet, hívogat dalolva. 
 
Óvatos kékfrankos, illatos leányka, 
szomjazó magyarnak önmagát kínálja. 
Kóstolgass jó barát, ízlelgess cimbora! 
Tudd meg, hogy mily édes Szomolya zamata! 
 
Megmutatja nektek minden helyi pince, 
milyen csodás ízű Ispánberki méze. 
Minden magyar ember évszázadok óta 
csodájára járhat, mi Szomolya csókja. 
 
Zengjen hát énekem Bacchus aranyáról! 
Krisztusunk vére ez, innen Szomolyáról. 
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Máriám 
 
Az én Máriám 
Nem csak egy szentkép. 
Nem csak búcsúból 
Vásárolt emlék, 
Nem egy színezett 
Magasztos vászon, 
Nem csak üdvözlő 
Bágyatag álom. 
Nekem Mária 
Boldog ősanya, 
Hitemnek alapja, 
Reménység temploma. 
 
Féltett, drága kincs! 
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Szomolyai ébredés 
 
Ott élek, hol az Alföld 
csókolja a Bükk lábát. 
Ahol a nap bíborban 
énekli szép imáját, 
reggelét megköszönve, 
éjji álmát nem feledte. 
Itt élek én Szomolyán,... 
ez a világ közepe. 
 
Madárdallal Gyűr oldala 
köszönti az új napot, 
mely Isten mosolyával 
mindenkinek felragyog. 
Mosolysugár ereje 
itt tör fel a hegyekbe. 
Ébredezik Szomolya,... 
ez a világ közepe. 
 
Cseresznye virágával 
tündérkert lett a Vénhegy. 
Kicsi falum Szomolya, 
illatszirmokkal ébredj! 
Itt a világ közepe, 
Bükkaljának gyöngyszeme, 
szép vagy nekem Szomolya,... 
testem, lelkem otthona. 
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Asztalosné Szalóki Marika emlékére 
 

Elment és itt hagyta 
miránk a mosolyát! 
Elhagyott bennünket,… 
vissza sem nézhetett, 
és így lett szegényebb 
nélküle a világ. 
Gyászkönnyünk töröljük 
mert fáj a hiánya. 
Fentről néz bennünket,… 
onnan is integet, 
vígasztal szíveket, 
mert Ő már jól tudja, 
hogy nem élt hiába. 
 
Isten veled Marika! 
Búcsúzunk szeretettel, 
velünk élsz szívünkben, 
soha nem feledünk el! 
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Arspoetica 

 

Ha igaz a szavad, 
és nem vezet más 
csak tiszta akarat,… 
már emlékre  
vagy érdemes. 
 
Ha erős a hited, 
s szép lelked nem 
az ördög veszi meg, 
már emlékre  
vagy érdemes. 
 
Ha győz az ősi vágy, 
a felismerés 
kihűlt emlékbe vág,… 
még emlékre 
vagy érdemes. 
 
Ám ha azt sem tudod 
mást hogyan szeress, 
mosollyal szemedben, 
szívből miként nevess,… 
még emlékezésre 
sem lehetsz érdemes! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 

 

74 pár kéz 

 

Kezek gyülekeztek 
és a teremtő akarat, 
nem csak az üresen 
kongó, meddő szavak, 
nem a vállrándítás 
rest érdektelenség, 
ó… de végre ott volt 
az őszinte egység. 
 
Út lesz majd itt Egerbe, 
szükség van a kezekre! 
 
Kezek gyülekeztek, 
bennük fűrész, balta, 
utat megálmodók 
tenni akarása, 
a hittel teremtők 
őszinte mosolya 
lett őszi lelkünknek 
rügybontó tavasza. 
 
Kezek gyülekeztek, 
beszéltek a tettek… 
Út lesz majd itt Egerbe, 
szükség van a kezekre! 

 
 

2011. 10. 01. 
Szomolya 
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Élet 

 

Kenyeret sütöttem! 
Magyar életet. 
Benne van a liszt 
a víz és a szeretet. 
Magyar kenyeret sütöttem, 
lisztjét kovásszal kevertem, 
fogadd el tőlem testvérem! 
 
Életet sütöttem! 
Krisztusunk teste, 
hit és szeretet 
reménye van benne. 
Magyar kenyeret sütöttem, 
lisztjét szívvel kevertem, 
fogadd el tőlem testvérem! 
 
Kenyeret sütöttem! 
Magyar életet. 
Benne van a szív, 
a hit és a szeretet. 
Magyar kenyeret sütöttem, 
lisztjét reménnyel kevertem, 
fogadd el tőlem testvérem! 
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Parázs, láng és tűz 

 

Tüzet kéne gyújtani! 
Egy jó, nagy örömtüzet, 
mely eléget a földön 
minden gyűlöletet. 
 
Lángot kéne szítani, 
szeretet, öröm lángját, 
hogy megláthassa szemünk 
a világnak világát. 
 
Parázs kéne szívünkbe, 
lángot őrző zsarátnok. 
Jósággal, szeretettel 
menteni a világot. 
 
Kezedben a tűzszerszám, 
a gonoszt és a bűnét űzd el, 
de soha, soha ne játssz… 
ó ne játssz a tűzzel! 
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Nem lehet 

 

Itt hagyni mindent, 
eltűnni csendben, 
talán az volna jó! 
Olcsó ábrándok, 
százados átkok,… 
ó… nem nekem való. 
 
Eltűnni csendben, 
itt hagyni mindent, 
menekülni kéne. 
Nem nézni hátra 
meddő csatákra, 
mindig csak előre. 
 
De nem! Nem lehet! 
Itt hagyni mindent, 
mindent mit szeretek? 
Házat és hazát, 
rétek tavaszát, 
erdők énekét, 
létem kék egét? 
Nem! 
Hidd el,… 
nem tehetem! 
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Feketén fehérrel 
 

Feketén fehérrel írom a versemet, 
mert máskép nem lehet 
nem eléggé szép. 
 
Feketén Fehérrel! Csak így szép a kontraszt, 
megnyugtat, nem bomlaszt, 
egyedi érték. 
 
Feketén fehérrel világos gondolat, 
nem csupán vak szavak,… 
olcsó merénylet. 
 
Feketén fehérrel gondolat dallama, 
énekem halk szava 
végre beérett. 
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Fogadd el 

 

Amikor öröm ér,  
virágzik életed, 
oszd meg mosolyod, 
az érzés így szebb lehet! 
Csak a jelen van… 
nem létezik a múlt, 
testvér a testvérnek 
örömkezet nyújt. 
 
Fogadd el testvérem 
tiszta szívvel 
feléd nyújtott kezem! 
 
Amikor baj van 
kellene minden kéz, 
segítség kéne, 
szemed az égre néz. 
Csak a jelen van 
és nem számít a múlt, 
testvér a testvérnek 
segítő kezet nyújt. 
 
Fogadd el testvérem 
tiszta szívvel 
feléd nyújtott kezem! 
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Ecset, toll és szív 

 

Harcos vagyok 
bár fegyvert ragadni 
nem merek! 
Ecset, toll és szív, 
ezek is fegyverek. 
Ezekkel harcolok, 
ezekkel építek. 
 
Harcos vagyok, 
bár fegyvert forgatni 
nem tudok! 
De tudom,… mit teszek, 
megáldják az angyalok. 
Ecsettel, tollal és  
szívvel harcolok. 
 
Harcos vagyok,  
bár az igazi fegyvert 
nem ismerem! 
Ecsetem, tollam és 
szívem a fegyverem. 
Harcos vagyok, de ezt 
soha nem szégyelem. 
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Soha nem feledem 

 

Minden mosolyba 
csomagolt jó szándék 
mit tőled kaptam én 
féltett kincsem, 
drága ereklyém! 
 
Soha nem feledem! 
 
Minden bátorító,  
őszintén  tiszta 
halk szavad 
emlékem éke, 
lelkemben ragad. 
 
Soha nem feledem! 
 
Minden érintésednek 
selyem simogatását 
bőrömön érzem még, 
magamon tartom,… 
féltett örökség. 
 
Soha nem feledem! 
 
Acélkék pillantásod 
fény varázsa 
bódító menedék,… 
de a kincsek és ékek, 
a bódulat nem elég! 
 
Soha nem feledem! 
 
Csak a nevedre… 
nem emlékezem,  
elúszott egy fellegen, 
így lettél fehérlőn kék 
gyönyörű, szép emlék. 
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Szerelmes ének 

 

Lelkemnek tavasza 
napfénybe borítja 
szívemet. 
Foghatom két kezed, 
szép szemed csak nekem 
integet. 
Láthatom arcodat,  
mosolyod bólogat 
énnekem. 
Ettől lett oly napos 
édesen dallamos 
énekem. 
Hallhatom hangodat, 
jólesőn simogat,… 
szeretem. 
Szavadnak bársonya 
lelkemnek tavasza 
kell nekem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 19 

 
 
 
 

 

A barátság 
 
A barátság átemel 
a goromba gondokon, 
a barátság jutalom 
és soha nem nagy haszon ! 
A barátság nem hiú, 
és soha sem ábránd , 
A barátság szent, 
de nem igényel bálványt ! 
A barátságot 
Nem tanitja senki. 
 
A barátom, mondd 
akarsz-e így lenni? 
 
A barátság nem támad, 
igaztalanúl nem vádol , 
hisz nagy most a hiány 
az igazi jó barátból ! 
A barátság szerénység 
És mégis erőt ad , 
mert a barátság ő ,maga 
az erő és az alázat ! 
A barátságot 
Nem tanúlja senki. 
 
A barátom , mondd 
akarsz-e így lenni ? 
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Álomköszöntő 

 

A megvénült este 
sötétlőn ernyedő teste 
rátelepedett szememre 
és nappalát feledve 
ott maradt… 
Hozott szép álmokat, 
a bódító áldozat 
mint édes kárhozat 
úgy kapott vállon, 
repített mámorszárnyon, 
színesítve létvilágom. 
Lélekszárnyamat kitárom 
úgy suhanunk át, 
ünnepelvén diadalát, 
ébrenlétem… viszlát, 
kívánok szép jóéjszakát! 
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A szomolyai Nagyvölgytetőn 
 

Tűz égett ott, 
hatalmas örömlángok 
fényesítették be 
körülöttünk a világot. 
Láng lobogott, 
összetartozásunk 
lelket melengető tüze, 
apró mosolyparazsakat 
lopva a szívünkbe. 
 
Tűz égett ott, 
sárgán vöröslő 
a vak sötétséget 
legyőző örömhő. 
Láng lobogott! 
Érzelem és értelem lángja, 
és ott van benne a megvilágosodás: 
Te Magyarnak születtél erre a világra! 
 
Tűz ég most, 
és neked van ezer feladatod, 
Magyarnak szívébe és  
fejébe kell világosságot gyújtanod! 
S ha láng lobog ott, 
és ezáltal egy lesz minden akarat, 
már tettél azért valamit, 
hogy Magyarnak nevezhesd magad! 
 
2010. december 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
 
 
 
 
 

Csak imádkozz 
 

Az élető vizet 
szomjasan hirdeted 
de szád körül 
a muslicák 
elárulják 
igazi hited. 
Nem veszed észre, 
hogy önmagad 
Júdása vagy? 
Te ne prédikálj  
és ne is igyál! 
 
Hanem csak imádkozz! 
 
A Szent ostyát hiába 
soha ne vedd a szádba! 
Ha neked mást diktál 
az agyad és a szíved … 
ne hirdess hitet, 
mert nagy lesz az ára! 
Nem veszed észre, 
hogy önmagad 
Júdása vagy! 
Ne félj és ne síránkozz, 
hanem csak imádkozz! 
 
Csak … imádkozz! 
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Egyszer volt… 
 
Egyszer volt, hol nem volt… 
volt egy teljesen más világ. 
Volt, … a Kárpátokkal körülvett 
gyönyörű, szép hazánk. 
Elvették, nincsen már… és 
így lett az élet majdnem halál. 
 
Édes Erdély, 
mondd hova lettél, 
a szívünkben még 
mindíg velünk élsz tovább! 
 
Dicső Felvidék, 
fényed bensőnkben ég… 
soha nem feledjük 
hogyan védted e szent hazát! 
 
Hiányzol Őrvidék! 
Nem teljes az egység… 
nélküled Nemzetünk 
fényét vesztett gyertyaláng!  
 
Mi lett veled Vajdaság! 
Szétszedett a harcos világ, 
nem fényesítheted tovább 
e gyönyörű Magyar hazát! 
 
Drága Délvidék, 
sokszínü ékesség… 
érted is szomorú 
megcsonkított Nemzetünk! 
 
Szépséges Kárpátalja, 
a Magyarok szent imája 
mindaddig érted is szól, 
míg újra egységben nem leszünk! 
 
Egyszer volt, hol nem volt… 
volt egy teljesen más világ. 
Volt, … a Kárpátokkal körülvett 
gyönyörű, szép hazánk. 
Elvették, nincsen már … és 
így lett az élet, … majdnem halál. 
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Festettem egy üzenetet 
 
Festettem egy üzenetet! 
Talán… mindenkinek. 
Vagy inkább minden becsületes 
Magyar embernek. 
 
Festettem egy üzenetet, 
mely hozzánk szól, 
mindnyájunknak aki érti, 
annak ki a magyar szót 
érzi és nem csak beszéli, 
azoknak, kiknek szent 
a Magyar Szentkorona, 
s akinek Mária 
nemzetünk egyetlen oltalmazója. 
 
Nektek üzenem, 
s neked drága testvérem, 
ki kell mondanom 
bátran, vagy éppen szerényen, 
hogy számunkra Magyarnak lenni 
büszke kötelesség és soha, 
de soha nem szégyen. 
 
Mi vagyunk azok, akik 
mertünk s most is merünk 
emelt fővel nagynak lenni, 
mert Árpád, István, 
Mátyás dicső fényét 
nem hagyjuk feledni, 
és senki ne felejtse el, hogy 
mi vagyunk azok 
kiknek fáj Trianon! 
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Bárhogy is függönyözzék, 
a hitünk és a múltunk 
beköszön ránk az ablakon. 
Mert hit nélkül nem vagyunk, 
múlt nélkül nem leszünk… 
e kettő nekünk a legerősebb fegyverünk, 
s egyetlen egy a mi vágyunk, 
hogy Magyarnak lenni legyen 
szent és dicső hivatásunk! 
 
Festettem egy üzenetet s rajta 
Hunyadi ajkáról egy szép imát: 
Szűz Mária, Nemzetünk pátrónája 
álld meg a hazát! 
Festettem egy üzenetet, mit 
halljon meg végre a föld és az ég, 
azt, hogy Magyarnak lenni 
büszke gyönyörűség! 
 
S most e szép napon 
énekeljünk együtt hozzá egy imát! 
Magyarok, testvéreim 
Szeressétek és tiszteljétek 
egyetlen oltalmazónkat, 
Boldogasszony Anyánkat, 
Szűz Máriát! 
 
2010. szeptember 5. 
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Gyökértelen 
 
Bíztasd, 
hogy higyjen 
és ő nem 
teszi meg ingyen, 
hiába… 
mert gyökértelen! 
Hitehagyott, 
személytelen. 
 
De figyeld kertemnek 
kis virágszálát, 
amint a naphoz 
mosolyogja szép imáját, 
és él, mert a gyökér 
az ő személyes 
éltetőjéhez köti. 
 
Engedd, 
hogy bízzon, 
hitben és 
reményben ízzon, … 
nem teszi meg 
mert gyökértelen! 
A félelem neki 
a lételem. 
 
Ám nézzd meg 
almafámat! 
Dús ágaival a kéklő 
mindenség felé támad. 
Büszkén árad, ki nem szárad, 
mert a gyökere 
a teremtőjéhez köti. 
 
Emennek hagyd, 
hogy szeressen, 
szemedbe 
szívből nevessen 
és minden hiába, 
mert ő gyökértelen! 
Már nem eleven… 
és már nem is terem. 
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Magyar fohász 
 

Drága Szűzanyánk! 
Nézz most le miránk 
és tekintsd meg 
fogadott néped! 
A hidegen gyarló 
állságos vállság 
Nemzetünkbe tépett, 
és lassan elpusztít 
bennünket e gaz merénylet! 
 
Kérlek segítsd meg a Magyart! 
 
Mennyei Teremtőnk! 
Fogytán már az erőnk. 
Nézd meg mivé lett 
ez a valaha büszke nép, 
melyet százados bosszúk, 
ezeréves átkok 
vad vihara tép! 
Ne hagyd, hogy nemzetünk 
idegen érdekért essen szét! 
 
Könyörgök segítsd a Magyart! 
 
Első Szent Királyunk! 
Nemzetünk atyjaként imádunk! 
Kérünk, fordítsd most 
felénk atyai arcod! 
Add, hogy feledhessük 
a multban bennünket ért 
minden teremtett kudarcot, 
velünk váltsd valóra 
értünk vívott Szent harcod! 
 
Kérlek segítsd meg a Magyart! 
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Magyar 
 
Vigadunk ha örömünk van, 
mulatunk nagy bánatunkban, 
eszünk és iszunk eleget. 
A magyar nép ilyen duhaj, 
recece és ihaj-csuhaj! 
Mi aztán sosem halunk meg! 
 
Mosolygunk az idegenre, 
ha itthon leszünk idegenbe, 
bánatunkban jót mulatunk. 
A magyar nép ilyen szilaj, 
recece és ihaj-csuhaj! 
Amíg élünk, meg nem halunk! 
 
Vörösbortól kipirulva, 
pörköltszafttal józanodva 
a magyar nép ilyen duhaj, 
ihaj-csuhaj … recece! 
De vajon milyen lehet 
a magyaroknak Nemzete?...! 
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Szilaj csikó 
 

Szilaj csikó vágtat, vágtat; 
neki szalad hét határnak. 
Sörény lobban, patkó dobban 
fakó pelykó, szép paripa 
csupa tajték a homloka! 
 
Miért vágtatsz, mondd ki kerget, 
mitől izzik parázs lelked? 
Tán csak nem a tatár kerget … 
vagy csak nem a török vert meg, 
csak nem az orosz vagy a német 
adott drága Nemzetünknek mérget? 
 
Talán csak a képzet üldöz… 
 
és nincs is átkos ármány 
mely mint élősködő bálvány 
uralkodik szilaj csikónk hámján! 
Nem! Még elképzelni sem lehet, 
olyan átkot nem szülhet képzelet  
mely ezer éve gyilkol egy Nemzetet! 
 
Szilaj csikó vágtat, vágtat; 
neki szalad hét határnak. 
Sörény lobban, patkó dobban 
fakó pelykó… szép paripa… 
ezeréves tajték lett a jussa! 
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Utolsó pohár 
 

Üres pohárral 
kezemben, 
fájó élményfelhőbe 
meredten 
lelkemen simogatom 
a kihűlő emlékképed. 
 
Ezerszer meggyászolt 
érintések 
kavargó örvényébe 
lépek, 
de lábaim meggyengültek 
Nem bírom már tovább! 
 
Mosolyfoszlányaidtól él még 
e világ, … 
ők öntik belém a méla 
harmóniát, 
kacér csilingelésük 
képzetemben szárnyal … 
 
Azt hiszem … innom kell 
még egy pohárral. 
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Vére rajtunk és fiainkon 
 
Ő az, ki született 
de nem teremtmény! 
Birtokában van 
minden emberi erény. 
Benne hiszünk … örökké, vakon, 
mert „vére rajtunk és fiainkon”! 
 
Nekünk Ő az, ki 
az Atyával egylényegű. 
Tekintetében ott van  
az élet és a derű, 
benne van most minden bizodalom, 
mert „vére rajtunk és fiainkon”! 
 
Hisszük és tudjuk, 
hogy minden általa lett. 
A vezérlő csillagaink, 
a hit, a remény és a szeretet. 
De vajon miért vagyon, 
hogy… „Vére rajtunk és fiainkon”? 
 
Teremtett ember! Gondolkodj el 
azon… 
Miért van „Vére rajtunk, 
és fiainkon”. 
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Szeretet beszéd 
 
Vigyázz most „ember” 
Mert kezedben a fegyver, 
Nehogy magad ellen fogd! 
 
Álnok és becstelen 
Gyilok ez kezedben, 
Vele saját vétkedet támadod. 
 
Neked a bosszú, 
Nekem a remény 
A legszebb ősi erény, 
Mert nekem a szeretet… 
Neked a gyűlölet 
Ad az élethez ihletet! 
 
Mindegyik szavad 
Mely bátor és szabad 
Bennem csak erősíti a hitet. 
 
Böszme hazugsággal, 
Gyűlölet szavával 
Önmagad minősíted. 
 
Neked a bosszú, 
Nekem a remény 
A legszebb ősi erény, 
Mert nekem a szeretet… 
Neked a gyűlölet 
Ad az élethez ihletet! 
 
Gyűlölet beszéddel, 
Félelmed jegével 
Most próbálj meg Te kicsi lenni! 
 
Addig is félre bánat, 
S igérem megpróbállak 
Akár még téged is szeretni. 
 
Mert nekem a szeretet… 
És neked…? 
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Múló hangulat 
 

Pókháló lepi be ablakom… 
Ki tudja milyen régóta. 
Magányom füstjében 
Merülök a múltba, 
S csak úgy vagyok 
Mint kihunyni készülő csillagok. 
 
Kívülről látom önmagam, 
Testem száradó falevél. 
Kedve szerint sodor 
A kegyetlen őszi szél, 
És már alig vagyok… 
Csendesen hervadok. 
 
Meggyászolt emlékek csak 
A dús keblű tavaszok, 
Ringó csípőjű nyarak… 
Őszbe borult minden akarat. 
Holnaptól talán 
Már nem is leszek… 
Holnaptól lehet, 
Hogy nem látok több telet. 
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A nap, a föld, a csillagok 

 

Figyeld a vándort, hogy rója útját! 
Nem fáradt soha. 
Mint egy tündöklő angyal, úgy tölti be a tért 
Fénylőn sugárzó mosolya. 
 
Nézd az anyát, mely maga a biztonság 
S a jóságos oltalom! 
Testéből enni ad, féltőn véd, 
És én hagyom, mert jó nagyon. 
 
Lásd meg a sok apró ragyogást! 
Kicsi boldogság tüzeket. 
Mit mondanak? Neked titok? 
Nekem mindent elmondó üzenet. 
 
Apám a nap, anyám a föld, 
S testvéreim a csillagok, 
De a vándor, az angyal, 
A biztonság, a mosollyal, 
A védelem és oltalom, 
A ragyogás és a tűz, 
Az üzenet és a titok, 
Tudd meg, ez mind én vagyok! 
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Nincs 

 

Nincs babám, 
Nincs szobám, 
Nincs hazám, 
Talán még Istenem sem,… 
 
Nincs hitem, 
Nincs szemem, 
Nincs eszem, 
Gondolat sincs, bárhogy igyekszem,… 
 
Nincs akarat, 
Nincsenek szavak, 
A „nincs” van csak, 
Fejemben nincsenek képek,… 
 
Nincs időm,  
Nincs jövőm, 
Se szemfedőm, 
Csakis a jelennek élek,… 
 
Már nincs nyelvem, 
Nincs lelkem, 
Nincs tervem, 
Mindegyiket elkergettem! 
 
De ha ez már mind nincsen, 
Akkor mi marad meg nekem? 
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Mert ott van az 

 

A testemet talán, de lelkemet 
száműzni innen nem lehet; 
a magyar lelkemet nem lehet! 
 
Mert ott van az … 
 
az igaz szeretők beszédes szemében, 
édesanyák jövőt éltető tejében, 
féltőn óvó meleg szeretetében; 
 
mert ott van az … 
 
erdők, mezők zsongásában, 
az alföldi délibábban, 
furulya szó halk dalában; 
 
és ott van az … 
 
a fűszálon csillanó harmatcseppen, 
a kéklőn fénylő végtelen fellegekben, 
az ősi Kárpátokban, a büszke hegyekben. 
 
A testemet talán, de lelkemet 
száműzni innen nem lehet; 
magyar lelkemet … soha nem lehet! 
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Taníts engem, nevelj engem 
 

 
- Figyelj rám, kérlek és nézz meg jól engem 
mama/papa/! 
Látod? Neked látnod kell, én rád hasonlítok. 
Hiába mondják sokan, hogy ez a gyerek tiszta 
anyja, vagy szakasztott az apja, mi ketten tudjuk 
azt, hogy az én életem a tiédnek egyenes 
folytatása. Tapasztalatlanabb vagyok, de ugye 
Te megtanítasz engem mindarra a sok szépre, 
jóra és értékre, amit Te már megéltél és 
teremtettél? 
Ne félj az elmúlástól, mert bennem élsz majd 
tovább. Én fogom majd a "túlsó partra" átvinni 
az összes értékedet, kincsedet, csak kérlek, 
mutasd meg nekem és akkor majd nekem is lesz 
mit átadni az unokáimnak! 
Kérlek, soha ne beszélj előttem csúnyán, ne 
káromolj senkit, semmit, mert a káromkodás a 
tehetetlen ember eszköze! De Te nem vagy 
tehetetlen, mert én tőled tanulok, felnézek rád! 
Mutasd meg nekem, hogyan kell megteremteni a 
család egységét, és miként lehet megőrizni azt! 
Nevelj engem arra, hogy még gondolatban se 
akarjam mástól megszerezni azt, ami, vagy aki a 
másé! Kérlek, nevelj engem, mert te rád 
felnézek! 
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Taníts engem, de kérlek ne arra, hogy ekkor 
meg akkor JOBB VOLT, mert akkor lehetett 
boldogulni, ha nem is a legegyenesebb úton, de 
lehetett. Arra se legyél büszke, hogy akkoriban 
több pénzt lehetett szerezni a munkahelyről, 
mint amennyi maga a fizetés volt. Ne! Kérlek, 
ne erre taníts! Hanem inkább arra, hogy nehéz 
tisztességesen, becsületesen élni, de nagyon 
érdemes, mert legalább tiszták maradunk! 
Engedd, hogy büszke lehessek rád és 
felnézhessek rád! Taníts engem a szépre és a 
jóra! 
Mutasd meg nekem, hogyan kell szeretni és 
tisztelni az arra méltót és az örök értékűt, de azt 
is, hogyan kell fellépni az értéktelen, 
haszontalan rossz ellen! 
Látod? Neked látnod kell, hogy az életem a 
tiédnek egyenes folytatása. Én fogom a "túlsó 
partra" átvinni az összes értékedet, kincsedet, 
csak kérlek, mutasd meg nekem és akkor majd 
nekem is lesz mit tovább adni az unokáimnak! 
Taníts azért, hogy bennünk éljen tovább az 
Istenünk, a Hazánk és a Családunk, hidd el, 
ÖRÖK ÉLETŰEK LESZÜNK! 
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Életlé 
 
 
Úgy emlékszem, amikor kipróbáltam magamon az -Életlé- t, semmi 
félelmet nem éreztem. Elég laboratóriumi és állatkísérletet végeztem 
ahhoz, hogy biztosra menjek. Tulajdonképpen az -Életlé- véget vethet 
a halálnak, megszünteti a sejtek elhasználódását, elöregedését. Az -
Életlé- örök életet biztosíthat az emberiség számára, ezért tartottam 
fontosnak, hogy minél hamarabb szabadalmaztathassam a 
korszakalkotó találmányomat és ezzel hasznára legyek a 
társadalmunknak, az emberiségnek. Beadtam a megfelelő hivatalokba, 
intézményekbe és különböző akkori hatóságokhoz a találmányom 
engedélyeztetéséhez szükséges iratokat, és nyugodtan vártam, miként 
ez egy magyar tudóshoz illik. Teltek az évek, természetesen a média 
és a tudóstársadalom szokásos érdeklődése és kritikai támadásai sem 
kerültek el,... és csak teltek az évek. Már elmúltam száz éves is, 
amikor egy szerv, méghozzá a nyugdíjfolyósító intézet felfigyelt rám. 
Teltek az évek és végre valaki felfigyelt rám!... Nyugdíjam ugyanis a 
kulcsok szerint, a növekvő életkorom függvényében egyre magasabb 
lett, egyre több kedvezmény illetett meg. Teltek az évek, emberek 
születtek, haltak meg körülöttem és én még midig várok! ... Várok, 
hogy elfogadják és végre forgalomba kerülhessen találmányom, az -
Életlé-, az emberiség javára. Teltek az évek, zajlott a történelem, 
világháború követett világháborút, világválság viaskodott újabb 
válsággal,... és én vártam. Természetesen az engedélyeztetési eljárás 
haladt a maga útján, a hivatalos kísérletek is előrehaladtak, a klinikai 
próbák kedvezően alakultak és én bizalommal vártam. Emlékszem, 
hogy százötven éves koromban már világszerte ismert személyiség 
voltam, nem múlt el nap, hogy valamelyik újság ne közölt volna 
velem interjút a hosszú élet titkáról. Úgy emlékszem rá mint ha tegnap 
történt volna, hogy a száznyolcvanadik születésnapomon maga az 
E.V.U. /Egyesült Világ Unió/ akkor soros elnöke, / a nevére már nem 
emlékszem / köszöntött fel mint az Unió legidősebb polgárát. Aztán 
teltek az évek, közben nekem volt időm gondolkodni, és 
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tulajdonképpen már magam sem láttam értelmét a találmányomnak. 
Rájöttem, hogy nincs semmi értelme a végtelen életnek. De most már 
mindegy. A szabadalmaztatást annakidején elindítottam és vártam, 
hogy találmányom az emberiség javára válhasson. Teltek az évek és 
én még élek, már elmúltam kétszáz éves is! 
A napokban olvastam az Interneten, hogy még emlékszik rám az 
emberiség. Utcát neveztek el rólam és iskolát. Évek óta ünnepi 
megemlékezések vannak a szülővárosomban, az " öröklét szinbólumá 
"-ról,   de hát én még itt vagyok, és élek! ... A rólam elnevezett iskola 
úttörő csapata hagyományosan, évente megtartja az - Öröklét napok -
at, ahol méltatják munkásságom, mellyel az " Új típusú emberiség " 
javára szolgáltam. 
Ó ezek az úttörők!  ...Emlékszem, gyerekkoromban én is voltam 
úttörő. Aztán változott a világ, eltűntek az úttörők is. Hmm! ... Most 
megint itt vannak és emlékeznek rám! A kis huncut úttörők! Kicsi,... 
szőrös és ráncos, emlékező úttörők! ... 
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Édenre ítélve      
 

 
Az az igazság, hogy én már tudom a jövőt! Igenis, hogy tudom! 
Hablatyolhatnak nekem látnokok, különböző vallási szekták vezetői 
és azok "jóstehetséggel" megáldott prófétái, mind-mind csak 
homályos ömlengés, ködös handabanda. Nostradamus voltaképpen 
egy lúzer, kispályás csaló. 1555-ben fejezte be első részét könyvének, 
mely korától egészen 3797-ig tartalmaz jóslatokat. 3797! Micsoda 
idióta pofátlanság! Hol lesz akkor már ez a "gyönyörű" világ? Csak 
nem gondolja komolyan bárki is, hogy ez... még addig eláll? Hogy 
fenntartható ez a beteg állapot, melyet haladásnak nevezünk? Nem is 
érdemes komolyan venni! 
Én viszont tudom a jövőt! Tudom, hogy mi lesz, és nem azért, mert 
megálmodtam, vagy földöntúli látomásaim voltak különböző 
befolyásoló szerektől, hanem mert tudom, amit ma már mindenki tud, 
és tudok következtetni. A földön egyre melegebb lesz, ezt tudja 
mindenki, üvegházhatás, globális felmelegedés, stb... stb.  
A tudományos előrejelzések csak néhány fokos emelkedést jósolnak 
belátható időn belül, ezzel szemben a huszonegyedik század közepére 
már télen sem megy le a hőmérő higanyszála tizennyolc fok alá. Még 
Szibériában sem. Hogy a tengerek megemelkednek és a part menti 
városok sorban víz alá kerülnek, azt meg lehet majd szokni. Hogy 
nem lesz többé Nagy Britannia, Japán, Hollandia az kínos lesz, de a 
lakókat idejében sikerül majd kiköltöztetni. Az meg, hogy 
Szibériában narancsot, banánt és egyéb mediterrán gyümölcsöket 
termeszthetünk, az egyenesen jó lesz. Csak a nagy meleget nem lehet 
majd megszokni. Nehéz lesz elviselni, szenvedünk majd, de élnünk 
kell tovább!  S egyszer... az emberek... minden szégyenérzetüket 
elvesztve anyaszült meztelenül járnak-kelnek majd, és így dolgoznak, 
élnek tovább. És még így is melegük lesz... és ez lesz majd az Éden, a 
földi paradicsom,... és béke lesz... és élet lesz, mert a pucér katona 
egyenruha nélkül nem megkülönböztethető. Túlságosan látszik rajta, 
hogy... 
hogy ember, és ő is fél. Fél..., mert nem lesznek politikusok, akik 
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harcba uszítják őket, hisz nem lesz értelme a harcnak..., mert nem lesz 
hazugság, árulás, csalás és fortély. Csak élet lesz,... mert nehéz 
körülmények közt, de élni kell. És nem lesznek nyolcvan évre 
titkosítások,... és nem lesz " Majdnem beledöglöttem, hogy másfél 
évig úgy kellett tenni, minthogyha kormányoztunk volna. E helyett 
hazudtunk éjjel, reggel, meg este. " Nem lesznek hazugságok 
semmilyen hullámhosszon sem, mert nem lesznek hullámhosszok. Ez 
lesz majd a paradicsomi állapot! Nem lesz túltermelés, mert az ember 
örül, ha a szenvedései mellett azt megtudja termelni, amire szüksége 
van. Tehát soha többé nem lesz gazdasági világválság! Nem lesznek 
gazdagok és szegények. Ugyan, hogy tudná bárki is kimutatni a 
különbséget? No ez lesz az igazi Szabadság, Testvériség, Egyenlőség! 
Nem lesz többé irigység... / ugyan mire? / Nem lesz félelem, / ugyan 
kitől? / Csak élet lesz, addig és úgy a hogy a kialakult 
körülményekhez képest az emberiség önmagának fenn tudja tartani. 
Csodálatos lesz! Ez lesz majd a földi mennyország. Nem lesznek 
izmusok, és nem lesznek tézisek... csak élet lesz,... csak élet! És béke 
lesz és nyugalom, no meg hit és remény,... és szeretet! Óh, hát mi ez, 
ha nem maga a mennyország? És majd ez lesz,... amíg bírjuk. Lesz 
néhány édeni évünk, vagy évtizedünk... de legalább még élünk,... úgy 
ahogy eddig kellett volna. 
Aztán jön majd, aminek jönnie kell, ítélkezik felettünk az édeni " 
pusztítótűz " !... 
 
Köszönöm, hogy meghallgattak, és hálát adok az égnek, hogy 
elmondhattam önöknek jövendöléseimet még az előtt, hogy megint 
félbeszakították volna az ápolóim a mondandómat. Mert ezek 
olyanok,... ezek jönnek,...és nem foglalkoznak semmivel sem, csak 
rám húzzák azt a rusnya, idióta ruhát,... tudják azt amivel a karjaimat 
a hátamnál összekötik. 
    
              
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 


