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Fénylő angyal szárnyú démoni lény, 
kin gyenge akarat uralkodik, s nem a fény. 
Ilyenek vagyunk mi, az egyszerű emberek, 

kikben két világ sötétet, s fényt ellenez. 
A választás a kezünkben, s lényünk útra kész, 
de meddig bírjuk a távot, mit választ az ész? 

Mikor jön a pillanat, melyben változik az elme? 
Mikor sötétből fénybe, fényből sötétbe lép be. 
Ha nehéz is, tarts ki amellett, mit választottál, 

mert ezen látszik meg, hogy milyen ember voltál. 
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Az én utam 

Tulajdonképpen általános iskolában még nem érdekelt 
a költészet vagy egyáltalán az irodalom, mint művé-
szet. Akkoriban inkább színészkedtem vagy rajzoltam, 
ez utóbbival azonban nem volt nagy sikerélményem. 
Gimnáziumomban pedig nem volt színjátszó szakkör 
így azzal is felhagytam. Az Aporban kezdett el érde-
kelni a költészet, de először csak olvastam, majd ta-
valy elkezdődtek kezdeti próbálkozásaim. Azokban a 
versekben és novellákban még nem volt sok művészi-
esség, érzelem vagy költői képek. 
Majd én is, mint minden költő (bár én nem szeretem 
magam még költőhöz mérni), rájöttem kell valami ihlet-
adó forrás. Ami engem mindig elindít, az a zene. Ab-
ban sem a szöveg, hanem a dallam. Persze volt, hogy 
személyekről írtam, vagy tájképekről, de ebből nincs 
sok. Így idén már született néhány színvonalasabb és 
kifejezőbb versem is. 
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Emlékek ballagásomra  
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A vége előtt egy rövid pillanatban, 
minden emlékem hirtelen megrohan. 

S a történelem ezen töredékében 
érzem, hogy valamit tényleg átéltem. 

 
Ebben a pillanatban az elmúlt 

négy évet nézem, mely hamar lehullt, 
de a képek, amelyek fejemben élnek 

mutatják az időben az értéket. 
 

A kacajok, s a tengernyi ismerős arc 
mondja most a múltból: Ez nem kudarc! 

 
2009. április 
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Még szürkület ül a tájon, 
csend honol a tópart felett. 
E pillanatban, épp mikor 

nem figyelsz, egy bakancs lebeg, 
suhan, s megtalál egy követ. 

Az repül előre, amíg 
el nem éri a partvonalat, s kacsázik egyet, de Elég! 

Megáll, s nem törődve feltép 
ezer sebet a víztükrön. 

Majd lassan ringatózva elmerül, 
homály fedte emlék lesz rögtön. 

A fodrok lassan elsimulnak, a sebek beforrnak, 

de a vak bakancsok rúgta kövek mindig megmaradnak. 
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Rajzolni bolondulásig 

Már gyermekkoromban is mindig ceruzával a kezem-
ben futkostam, szobám falát freskók díszítették 
(persze saját készítésűek!), óvodai jelem természete-
sen az ecset volt! 
Arra még ugyan nem derült fény, de mindig is remény-
kedtem benne, hogy Leonardo da Vinci egyik leszár-
mazottja vagyok! 
Általános iskolai valamint gimnáziumi éveim alatt meg-
magyarázhatatlan okokból a rajz volt mindig is a ked-
venc tantárgyam. 
Szabadidőmben szeretek kirándulni a természetben, 
szívesen rajzolgatok és festek. 
A múlt évezredben születtem és talán a következőben 
híres is lehetek még! 
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Hullámok közt ringó lécek, 
rájuk lépve hová visznek? 
Hogyha átmehetnék rajta, 

Lábam vajon végül hová jutna? 
 

Tán a túlpartra? ki tudja? 
Á… a nap eme csodája biztos tovább futna. 

 
Tán egy sohasem látott, 

csodabirodalom várna ott. 
 

Ám e titok örökkön rejtve lesz, 
csak az tudja majd, kit Isten 

                                a Mennybe vesz. 
 

2008. máj. 24. 
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Mint lábnyomok a vörös homokban, 
Mit a sivatagi szél is szétfúj onnan, 

Olyanok kincseid e földi világon, 
Ezen a tépett materiálon. 

 
Ott van ugyan, míg lábad rajta áll, 
Amíg kapzsi kezed felette kapirgál, 

De ha lábad arrébb tennéd, együtt vele 
Lábnyomnyi kincsed is odaveszne. 

 
Végy hát magadhoz sziklát, szilárdot, 
Melynek sivatag szele sohasem ártott. 

Tedd lábnyomod az ő sértetlen szívébe, 
És meglátod, megmarad örökre. 

 
Mi a neve a szikladarabnak? 

Őt nevezzük mindnyájan barátnak. 


