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VALKÓCZINÉ KATALIN 
 

Virágoskert lépteitek nyomán 
 

Kedves, drága Gyerekek, amikor ezeket 

a hozzátok küldött gondolataimat papírra vetem, 

kint hideg van, még fagyosak az éjszakák, 

de napközben a nap ragyog már, 

simogat, ha meleget még nem is ad, 

a kertekben a hóvirág didereg, 

de már ott van, jelezve, 

hogy akármilyen hűvös van, 

a tavasz soká nem késlekedik. 

Más ez a mai nap, mint a többi, 

ma van az eljegyzésetek szép napja, 

de közben már az esküvőtökre, 

eljövendő életetek 

alapkövének 

letételére gondolok. 

Egy újabb út előtt álltok, 

hiszem, 

hogy az életben a legfontosabb előtt, 

hiszen ez egy életre szóló út: 

a Ti utatok, 

Ezt az utat még senki sem járta végig, 

még nincsen kész; 

ezt az utat Ti ketten építitek magatoknak, 

s hogy milyen lesz, csak Tőletek függ. 

Nagy a felelősség, 

a tét, hogy milyen lesz az életetek. 

Az utat minden pillanatban, 

minden lépéssel magatok tapossátok, 

és végül, ha egyszer majd, öregen, 

talán egy másik ilyen eseménynél visszatekintetek, 

attól függ az, látni mit fogtok, 

hogy az úton szerteszét milyen magokat szórtok. 

Hogy virágoskert lesz-e lépéseitek nyomán 
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vagy sivatag, az mind csak rajtatok múlik. 

Ez az út lehet a kincskeresők útja, 

kik minden lépésüknél kincset találnak maguknak, 

de ezt az utat a széltől is óvni kell, 

naponta gondosan ápolni kell, 

tisztítgatni, fényesíteni, 

hogy a végén majd nyugodt lélekkel mondhassátok: 

megérte ezen az úton, 

valamikor, 

egy ragyogó nyári napon elindulni. 
 

 

A szó, hogy szeretni… 
 

Tudod, arra gondoltam: 

a szó, hogy szeretni – 

olyan ige, 

amely a létezést fejezi ki, 

mint ahogy a lenni. 

De megfogalmaz történést is, 

mert aki szeret, 

azzal valami különös történik. 

És cselekvést is kifejez, 

mert aki van, aki szeret, 

a létezésből, 

a szeretetből kifolyólag cselekszik. 

A szó állapotváltozást is mutat, 

mert aki szeret, aki van, 

aki szeretetből cselekszik, 

annak az állapota megváltozik. 

Van, mert szeret, 

cselekszik szeretetből, 

s mert szeret, 

történik valami különös vele, 

létezik, 

mert csak az tud igazán létezni, 

aki igazán tud szeretni. 


