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TÓTH NORBERT 
 
Édesanyámnak 

 
Köszönöm, hogy nekem életet adtál, 
köszönöm, hogy szerettél, és mindig óvtál, 
ha bánatom volt, te vigasztaltál, 
szeretlek, mert te vagy az édesanyám. 
 
Ha elhagynál, nem tudom, mi lenne velem, 
mert egy gyerek számára legfontosabb az anya szeretete. 
Nekem nem kéne új anya, mert ahogy te szeretsz, 
úgy nem szerethet ı soha. 
  
  
Karácsony 
 
Siklik a havon a szánkóm, 
s mindjárt itt lesz a karácsony. 
Ha elmész egy fenyıfa mellett, 
azt súgja, hogy ı lesz a legszebb. 
 
 
Új jövevény a háznál 

 
Fifi vagyok, egy tarka kis kutya, 
akit nagyon szeret a két gazdija. 
Amikor játékos kedvemben vagyok, 
mindenkire csak ráugrándozom. 
 
Ha kell, ırzöm a házat, 
és minden idegent megharapok, 
mert nem szeretem azt, 
ha valaki a gazdim háza körül forog. 
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Most még játékosnak veszem az életet, 
de jaj neked, ha felcseperedek. 
Kerülj el nagyon messzire, 
mert különben a kórházban kötsz ki te. 
  
 
Liza emlékére 

 
Hogy lehet az élet ily kegyetlen, 
hogy mindig azt viszi el, akit én szeretek. 
Számomra volt egy fontos kutya, 
akinek a neve Liza. 
 
Liza egy gyönyörő szép vizsla volt, 
kire nem volt más jellemzı, mint vidám és pajkos. 
Élete párja Teddy, 
ki most már egyedül árválkodik. 
 
Gazdája fájdalmában osztozom, 
mert tudom milyen az, ha egy hozzátartozó örökre távozott. 
Nekem is nagyon fáj, mert úgy éreztem, 
mintha a Liza az én kutyám is lenne. 
 
 
Teddy élete 
 
Teddy vagyok, egy barátságos vizsla, 
kit kölyökkora óta nevel a gazdija. 
Ha azt akarom, hogy az emberek rám figyeljenek, 
úgy adom a tudtukra, hogy vakkantok egyet. 
 
De ha nem ugathatok, 
akkor nyújtom a jobb mancsom. 
Így hozom a tudomásodra barátom, 
hogy nem kell más, csak a te társaságod. 
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Igaz, nem szeretem, ha túl sok a gyerek, 
mert én már túl öreg vagyok ehhez. 
Fiatal koromban olyan virgonc voltam, 
hogy minden gyerekkel csak hancúroztam. 
 
Arról már nem tehetek, 
hogy az idı eljárt felettem, 
mert senki sem marad fiatal, 
egyszer mindenki megöregszik majd. 
 
 
Egyik legfontosabb napom 
 
Ahány virág nyílik, 
azt mind leszedem neked, 
ahány csillag van az égen, 
azt mind lehoznám neked, 
mindent megmozgatnék, 
amit csak lehet, 
mert tudnod kell, 
hogy mennyire szeretlek. 
 
Számomra te vagy a legfontosabb, 
mert az életet tıled kaptam. 
Ha eljön ez a nap, 
akkor fiad csak ennyit kíván: 
Boldog Születésnapot Neked Édesanyám! 
  
  
Hirtelen jött ötlet 
 
Érted megyek, s úgy szenvedek, 
mert nem tudom, mit rejt a találkozás veled. 
Nem tudom, mit rejt az élet, 
remélem, szerelmünk sohasem ér véget. 
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Jobb világra várva 
 
Mint hópihe a fenyıágon, 
oly szép nekem ez az álom! 
Nem álmodtam egyebet, 
csak azt, 
hogy minden ember szívébıl  
hiányzik a győlölet! 
 
 
Mindig így legyen 
 
Csókod ébreszt álmomból, 
s gyengéden átölel a karom. 
Te mellém bújsz egyre jobban, 
s hallom, ahogy a szíved dobban. 
Alig várom azt, mikor 
álmodra én vigyázhatok. 
S végre eljön újra a reggel, 
mikor csókkal ébresztesz fel. 
 
 
Szerelmem, mint egy pohár bor 

 
Te drága bor, 
ha velem vagy, 
akkor boldog vagyok, 
mert előzöd minden bánatom. 
 
Olyan vagy, mint a szerelmem, 
de fáj, hogy ı már nincs velem. 
Keresem, de nem találom, 
így téged kérlek, őzd el a bánatom. 
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Ha lenne egy kedvesem, 
nem lennék ilyen magányos. 
Számőznélek téged, 
így boldogabb lenne az élet. 
 
 
Kedvesem érintése 
 
Kint szikrázik a fehér hó, 
s bent melegít a kandalló. 
Mivel didereg a kedvesem, 
így két karommal ölelem. 
 
Barna haja gyengéden az arcomhoz ér, 
s keze a kezemben megpihent épp. 
Kedvesem gyengéden átöleli a karom, 
s ezt a pillanatot örökre akarom, 
mert az a legrosszabb nekem, 
ha szerelmem akár egy percig sem ölelhetem. 
Szerelem nélkül mit sem ér az élet, 
hát engedd, hogy szeresselek téged! 
 
 
Emlékül neked 
 
Feledni nem foglak, azt tudhatod, 
barátságunk is addig él, 
amíg a szívem dobog. 
Ha már soha többé nem beszélhetek veled, 
attól még gondolatban mindig a közeledben leszek! 
 
Ne hagyd, hogy elvegyék a kedved, 
hanem gondolj mindig a legszebb emlékeidre! 
Ha meglátsz az égen egy hulló csillagot, 
úgy tekints rá, mintha én lennék ott! 
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Mindig csak magadat add 
 
Talán egyszer a boldogságot te is megkapod, 
de addig se változtass a jóságodon. 
Sok ember megpróbál majd ártani neked, 
de te mindig csak a szívedre figyelj. 
 
Ha a jóságod is akkora, mint amilyen hosszú a hajad, 
akkor sosem érhet semmilyen kudarc. 
Ha a szíved is olyan tiszta, mint a kék szemed, 
akkor megtalál a legnagyobb szeretet. 
Ehhez csak annyi kell, hogy mindig magadat add, 
és soha ne mutasd meg rossz tulajdonságaidat. 
 
 
Csak egy perc 
 
Könnybe lábad két szemem, 
miközben az ágyamon fekszem. 
Vajon most merre járhatsz, 
és mit csinálhatsz? 
Mivel nem vagy itt, 
szívemet felemészti a bánat. 
 
Csak egy percet kérek, 
utána sokkal szebb lesz az élet. 
Oly távol vagy, és mégis túl közel, 
csak a szívemnek elérhetetlen. 
Miért kínoz az élet? 
A szerelmünk miért ér véget? 
Minden sokkal szebb lenne, 
ha a szívünk örökre egymásra lelne. 


