
VERSEK 

 79 

 

Turóczi Péter versei 
 

 

Mosolygós 
 

Csak félig fordulsz felém, a szám súg valamit, 
Elfordulsz szégyenlősen, mert pont ez volt az, amit 

Egész nap akartál hallani, 
Az a mosoly a kedvencem, én mosolyt akarok tartani. 

Sétálnék vele egész nap, simogatnám mindig, 
Feküdnék vele a fűben, és fel sem kelnénk délig; 

Mosollyal élni a tökéletes élet, 
Imádom a mosolyod, az testesít meg téged 
Bennem, én abban látom a menny kapuját, 

Az összes vágyamat, mind a komolyakat, mind a buját, 
A szerelmet, a szépséget, a szövetséget kettőnk között 
Te mosolyba öltöztél, ahogy a virág szirmokba öltözött. 
Maradj velem kérlek, a mosolyod nélkül már nem bírom, 

Minden költeményemet hozzád azért írom, 
Hogy elmondjam, mennyire nélkülözhetetlen vagy számomra, 

Direkt választottuk egymást, ilyet nem lehet találomra. 
Kérlek, szeress, ígérem szeretni foglak, míg csak tudok 

Szeretni, és ha néha integetsz, mert elbambulok, 
Tudd, csak rád gondolok, egy csillogó jövőbe nézek, 

Amiben a száj örökké mosolyog, és kézben van örök helye a kéznek… 

 
 
 

Ragaszkodó 
 

Szürke az ég a zöldellő fák fölött, ahogy kinézek az ablakon, 
Nincs mégsem rossz kedvem, nem kínoz fájdalom; 

Szívemben tiszta öröm van, harsogó lendület, 
Szívem pitvarában egy ménesnyi vad ló üget. 

Vad lovak ugyan, de már megszelídítették őket; 
Hozzászoktak, hogy minden nap friss zabot kapnak Tőled, 

Mitől vidámak lesznek és elégedettek, látod, 
A boldog lovaknak nincs miért szétrúgni a karámot. 

Karám ez ugyanakkor valójában? Nem hiszem. 
Én a szívemet, mint hű kutyát naponta többször sétálni viszem, 

S szaladgál a képzelet határtalan pusztáján, 
Hiszen itt nem kell másra gondolnia, pusztán Rád. 

Csak Rád gondolok most is, megmagyarázhatatlan állapot ez, 
Olyan, mely egy felbecsülhetetlen szerelmet feltételez; 

Jól érzem magam veled, csak hadd legyek veled mindig, ennyi, amit kérek; 
Azt akarom, hogy az életem célja ne lehessen más, mint imádni egyedül Téged! 

 

 
 



VERSEK 

 80 

 

Célzás 
 

Vajon mi lehet a baj a világgal, úgy szidja, mint a bokrot 
Az emberek többsége, sőt ennél is többet mondok, 
A saját életükkel elégedetlenek, mit se tesznek érte, 

Pedig az az egy darab ajándékba kapott emberi élet annyit tán megérne, 
Hogy legalább arra törekedjünk, ami meggyőződésünk szerint jó, 

Mert semmit sem ér az olyan ember, aki célok nélkül való… 
A célok visznek előre, a célok szárnyakat adnak, 

Életet jelentenek, és véget a falaknak, 
Amik között azt hisszük, hogy élnünk kell, amik a földön tartanak, 

Sokkal boldogabbak azok az emberek, akik célokért hajtanak, 
Akik kitűznek valamit, és addig küzdenek, míg már az eredmény kézzelfogható, 

De semmit sem ér az olyan ember, aki célok nélkül való… 
A célok motiválnak, kihúznak a gödörből és megjelenik 

Perspektíva azok előtt is, akik nem szeretik 
A hosszú távú dolgokat, azt mondják csak a mának élnek, 

Mert még nem jöttek rá sajnos szegények, 
Hogy egy napnak is lehet célja, csak ne annak túlélése legyen a mérvadó, 

Hidd el semmit sem ér az olyan ember, aki célok nélkül való… 
A célok lehetnek nyugodtan hatalmasak, az égbe törni csodás, 
Csak azt nem szabad hagyni, hogy elvakítson a ragyogás, 

A földön kell maradni, de mindig az égbe kell nézni, 
Menni kell előre, mert az ember előbb utóbb bevégzi 

A földön, s élete mit kapott bár szalmaláng, nem lehet sodródó papírhajó, 
Hisz semmit sem ér az olyan ember, aki célok nélkül való… 

A célok bármilyenek lehetnek, kicsik, nagyok látszólag értelmetlenek, 
A lényeg nem a mibenlétük, pusztán csak az, hogy legyenek, 

Személyre szabottak, mindenkinek másmilyen célok állnak testhez, 
Ne hallgass azokra, akik szerint életed vásznára csak kusza ecsetvonásokat festesz, 

Mert te tudod, hogy ezek egy nagy egész produktív részei, s az álom nem eladó, 
Ki ne látná be, semmit sem ér az olyan ember, aki célok nélkül való… 

Titkot osztok meg ebben az utolsó strófában, 
Olyan dolgot, ami nem feltétlenül igaz általánosságban, 

De számomra igaz, prioritás, és első a célok között, 
Hogy méltó utódokat hagyjak magam mögött, 

És szeressek, egy szerető család tagja lehessek, hiszen olyan nyilvánvaló, 
Túl sokat nem ér a magamfajta, ki e cél nélkül való… 

 
 

A jövő 4 sora 
 

Felnőtt életem kapujában állok, 
Mostantól minden, amit gondolok vagy csinálok, 
Kihatással lesz a jövőre, a jövőre, ami nekem 

Oly csillogó és kecsegtető, ha itt maradsz velem. 
 
 
 



 

 

                

 

Pá 
 

A szerelmem egy olyan lány, aki egy napsugárból született, 
Ami egy csodás év szeptemberében megindította a szüretet. 

Szerelmem felé örök, és csodás, 
Csak Ő egyedül olyan, mint semmi más! 

A szerelmem egy olyan lány, kitől a vörös rózsák elsárgulnak 
Az irigységtől, és úgy bámulnak 

Ki a fejükből, csalódottan, hogy náluk is szebb hogy lehet, 
Mint kire valami ráesett. 

A szerelmem egy olyan lány, kinek a hajába hullnak a gesztenyék 
Még zölden, hogy aztán felvegyék 
Azt a barna színt, ami úgy csillog, 

A földanya, ő róla koppintott. 
A szerelmem egy olyan lány, aki a tavaszt hozza el nekem, 

Még úgy is, hogy úgy tombol a tél, hogy a földeken semmi nem terem; 
Mert nekem Ő a kikelet, a védelem, a szerelem, 

Ő maga a tavasz, a színes boldogság mindig nekem. 
A szerelmem egy olyan lány, kivel minden időmet tölteném, 

Annyira gyönyörű, és annyira bájos, hogy nem írhatja le költemény. 
Nekem ő, a hajnal az éjben, ő a csodálatos pirkadat, 
Ő az egyetlen ember, akivel érték minden pillanat. 

 

 

Tökély 
 

Hideg őszi nap, szikrázó napsütés, 
Kék ég, kihalt város, lassú szívütés, 

Nyugalom, harmónia, béke, 
Vörhenyes ég, szétcsúszó búzakéve, 

Szerelem, Te, én, két csodás óra, 
Igény a szépségre, az igazra, a jóra, 

Teli vonat, kéz a kézben, piros villamos, 
Egy fő utca, két szív, öt csillagos 

Érzés, édes csókok, örömkönnyek, 
Csillogó szemek, elfeledett tankönyvek, 
Fájó elválás, két hét, fullasztó hiány, 

Angyalarcú barna ruhás leány, 
Szívbe zárt szív, keresztbe tett láb, 
Lemenő nap, halványuló délibáb, 
Lassan sötét, melegség, puhaság, 
Gyengédség, szeretet, simaság. 

Ott azon a délutánon Lillám, szerelmem, veled, 
Te is érzed, én is érzem, elmondani mégsem tudom neked. 

 

                


