Vass Gergely
Tanács
Úton vagyok, évek óta hajt valami
Démon vagy angyal? Nem lehet megmondani
Nemsokára látom, változnak a képek
A vidám erdőkből a rideg labirintusba lépek
A falak ormótlanok, magasak, szürkék
Nem látszik tőlük a kék ég
A bejáratnál egy tábla, rajta pár szó:
"Nem éled túl, utazó"
Egy kedves alak lép ki a falak közül
Mozgása nyugodt, látom, hogy örül
Hangja biztató, őszinte, lágy
S e szavak hagyják el ajkát
"Barátom, végre beszélhetünk
Utad borzalmaira most nem kell kitérnünk
De mielőtt tovább mész, tudnod kell
Ebben az útvesztőben sok minden bújt el
Lesz sok jó, gyönyör, szivárvány
De vész, halál, tűzokádó sárkány
Találsz még új barátot, társat
Viszont a meglévők közül is elvesztesz egy párat
Röviden szólva ez a nagybetűs élet
Száz százalék, hogy túl nem éled
Tégy azért, hogy szép legyen az a kevés
Amit ezen a földön leélsz".
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Vass Gergely
Az én utam

Az első szárnypróbálgatás általános iskola
6. osztályában volt Tánc– és Dráma órán.
Akkor nem gondoltam volna,
hogy egy-két év múlva ennyire belém ivódik.
Sokszor volt, hogy erőltetni akartam,
verset AKARTAM írni, de akkor sosem lett az igazi.
Viszont, mikor este, 22:00 és 02:00 között
nem tudtam aludni,
gondolkoztam valamin és
mindehhez hangulatilag passzoló zene társult,
na akkor sikerült - szerintem - igazán jó
verseket írnom.
Az évek során egyre értelmesebb,
színvonalasabb, mélyebb gondolatú
verseket tudtam írni.
Több múzsám is volt, de vannak más verseim is.
Egy barátom szerint: „Jók a szerelmes verseid,
de az igazi tehetség nem a csöpögős sorokban,
hanem inkább a
komoly gondolatokban mutatkozik meg.”
Szeretnék a versekkel foglalkozni, ha úgy alakul,
megélni belőle, de „Isten tervez, ember végez!”

Vass Gergely
Ballagóknak
Illusztráció: Horváth Andrea
S íme, eljött ez a nap is, mikor csak
reménykedve mondjuk: Viszlát!
Egy nap, amitől mindig féltünk,
ami túl hamar érte el városunk kapuját.
Nem döngette, ostromolta,
szimplán csak berúgta azt,
nem hagyott időt semmire,
csupán egy cseppnyi vigaszt:
hogy ez a búcsú nem a végső,
hiszen találkozunk mi még,
a számuk lesz kevesebb,
értékük viszont az egekbe lép.
Ez jut eszembe, amikor rátok,
végzősökre nézek,
Emelem poharam, s kívánom,
érjetek el mindet, amit szeretnétek!

Vass Gergely
Köszönet
Illusztráció: Horváth Andrea
Köszönöm a létet,
Ezt a 16 évet,
Mit Istenen keresztül a szüleim adtak.
S cserébe semmit, semmit nem akartak.
Visszafizetni, nem hiszem, hogy lehet.
Csak egy dolgot adhatok, Örök szeretetet.
Lehet, értelmetlen, amit most csinálok,
De ezért az elvemért én örökké kiállok.
S bármit mond a jelenkori kamasztörvény,
Anyámat átölelni sehol sem szégyellem én.
S bárhogy halad tovább az élet.
Szívemben maradtok, míg szól akár egy ének.
Szeretetről, barátról, s bármiről,
Miről beszél egy vándor.
Mert fontos, mit egy idegen énekel:
A szónak értelem, az embernek szeretet kell.

Vass Gergely
Valódi hősök

Illusztráció: Horváth Andrea
Írj olyan hévvel,
mint egy forradalmi költő,
vagy alkoss olyat, mit nem felejt
ezer emberöltő.
Írj a csatákról,
mit a nagy vezérek vívtak,
s írj az ezrekről,
kik a hazájukért haltak.
Gondolj a katonára,
kinek nevét köd fedi,
ki zokszó nélkül fog fegyvert,
mikor a hont veszély fenyegeti.
Kinek szíve még
a családjáért dobbant,
s kinek teste most már
ott pihen a porban.
Ezért kérlek téged,
ne felejtsd el soha,
hogy mit tett a jövőért a Hős,
a névtelen katona.

Vass Gergely
Lényeg a sorok között

Illusztráció: Horváth Andrea
Van, amikor
Csak fekszem az ágyban,
Nézem a plafont,
Csendben, magányban.
Aztán bevillan pár sor,
S addig hajtom őket,
Míg meg nem lesz egy versszak,
S míg le nem írom őket.
Gondolatok cikáznak
A fejemben, rengeteg
A lehetőség, hogy mi legyen a vége,
De én mégis rettegek,
Hogy jön gondolat,
Mi rossz irányba visz el.
Felmerülnek tények,
Amit az ember amúgy nem hisz el.
S végül az indító eszme
Megint színre lép,
Átgondolom újra,
Hogy mit is akartam tulajdonképp?
Megvan!
Csak elmondani azt, amit akarok,
Vagy csak egyszerűen bemutatni
Azt, aki vagyok.

Vass Gergely
Barátság
Illusztráció: Horváth Andrea
Olyan fájó, hogy csak ennyit ér
Egy emberi kapcsolat,
Olyan rossz, hogy elfelejtjük
Mindössze pár nap alatt.
Ilyen rideg a lélek?
Ilyen üres a szív?
Hogy elhagyjuk azt,
Kiből már semmi hasznunk sincs?
Nem hiszem, hogy csak a vagyon lehet a cél.
Tudom, hogy van olyan szeretet,
Ami erősebb, mint az acél.
Hiszem, hogy van, aki
Tud még bízni a másikban,
És tudom, hogy én már több ilyen barátra találtam.
És te most, aki ezeket
A sorokat olvasod,
Biztos vagyok, hogy számodra ezek
Nem idegen gondolatok.
Nem szabad feladni,
Nem szabad meghátrálni.
Ilyen barátság létezik,
Csak méltónak kell rá válni.

Vass Gergely
Múlt, jelen, jövő
Illusztráció: Horváth Andrea
Voltam boldog bolond,
ki hitt az élet minden szavának.
Voltam tudatlan gyermek,
ki csak úgy nekivágott a nagy világnak.
Voltam sokszor csalódott,
voltam az, kit átvertek.
De az idő megtanított:
ne higgy minden embernek!
Most már komorabb,
s talán okosabb vagyok,
megfontoltabban élek meg minden napot.
Most, hogy az ég egyre tisztább,
könnyebben látom az utam, a pályát.
De leszek majd egyszer bölcs,
ha tanultam a hibáimból,
leszek végre boldog,
ha célt ér ez a pár sor.
Leszek majd akkor egy igazán boldog ember,
sőt, ember leszek végre,
kit nem tör meg semmilyen teher.
Leszek példakép
régi önmagamnak,
leszek egy a kevésből,
ki a szívére hallgat.

Vass Gergely
Őszi szél

Illusztráció: Horváth Andrea
Egy nyári délután indultam el,
zengő madárdal kísért utamon,
a hegyre a kilátás reménye csalt fel,
és a megérzésben nem kellett csalódnom.
Csak álltam, és ámultam,
gyönyörködtem a természet varázsában,
hogy teremtett ilyet a Művész, egyedül a magányban,
ami még most is páratlan, s hibátlan?
Ezen töprengtem, mígnem az Ősz szele valami újat hozott,
s felismertem, hogy nekem az egészből mi hiányzott.
Egy óriási szív, mi az enyémmel együtt ver,
egy szép arc, mit sohasem feledek el.

Vass Gergely

Vass Gergely

A világgal kibékülni

Kiáltás a csend mögött

Illusztráció: Horváth Andrea

Illusztráció: Horváth Andrea

Meglátni,
Megismerni,
Megkedvelni,
Megszeretni,
Boldogan nevetni,
Majd lassan feladni,
Magányosan szenvedni,
Könnyek közt feledni,
Újjászületni,
Szabaddá lenni,
S újra csak rabnak lenni,
Láncot törni s újra felállni,
Továbblépni,
Tisztán látni,
Reménykedve próbálkozni,
Néha-néha fohászkodni,
Máskor csak megnyugodni,
Minden rosszat elfeledni,
Végül mindig mosolyogni,
A világgal kibékülni.

Csend van.
A némaság uralkodik.
Kiáltások halnak el,
Erejük semmivé foszlik.
Mindent elnyom
Ez a kényszeres hallgatás.
Mégis, hogy lenne boldog,
Ha szavát nem hallja más?
Viszont tud valamit,
Amit nem lehet elnyomni.
Tiszta szívvel szeretni,
Boldogan mosolyogni.
Ezzel feszíti le magáról
A némaság súlyos láncait,
Ezzel a mosollyal színezi ki
Mások szürke napjait.
Viszont ez egyedül nem sikerülhet,
Segíts te is neki.
Törjétek meg az átkot,
Mi az emberek szívét fedi.
Legyen megszokott
Az, ha valaki segíteni akar.
Ne lepődj meg, ha a földről
Felsegít egy erős kar.
Köszöntsön be most
Az emberség kora.
Felejtsük el a rosszat,
Váljon valóra a csoda.

