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Baricz Lajos 
 

A sarkalatos erények 
 

Van a szívünkben olyan belső készség, 

amely megmutatja, mikor mit tegyünk, 

melyet követve, nem fér hozzá kétség, 

segít, életünkben mindig jók legyünk. 

 

Hogyha gyerekként rendre hozzászoktunk, 

s minden körülményben hallgattuk szavát, 

bármi is történt, a jót előhoztuk, 

lehetett az élet bármilyen galád. 

 

Felnőttként örömmel tesszük meg a jót, 

hogyha nehéz is, mint kedvünkre valót, 

áthatja életünk mindig a remény, 

 

meghozza gyümölcsét bennünk az erény, 

s nem csak azt keressük, ami nekünk jó, 

szívesen tesszük, mi másoknak való. 
 

2020. január 30. 

 

 

Igazságosság 
 

Bármily sokat tarthat magáról az én, 

nem magam vagyok a világ közepe, 

hisz az igazságnak csak része enyém, 

de az már tőlem függ, mit kezdek vele. 

 

Érzem késztetését, megadjam másnak, 

ami megilleti, mindig én neki, 

ezáltal, hiszem, ő is jobbá válhat, 

s a mások életét szebbé teheti. 

 

Ahol csorbát szenved az önérzetem,  

azt a helyet biztos, már nem keresem, 

mert a szabadságom ott már nem egész, 

 

mert a féligazság nekem nem elég, 

ezért törekszem rá, méltányos legyek, 

amit én elvárok, másnak megtegyek. 
 

2020. február 1. 
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Mértékletesség 
 

Nehéz megfékezni heves vágyaim, 

hogyha szívem lángol, szinte már elég, 

az tud úrrá lenni szíve vágyain, 

aki megismerte, mit jelent: elég! 
 

Azt hiszem olykor, nincsen lehetetlen, 

gondolatban énem nem ismer határt, 

mindent megtenni vagyok tehetetlen, 

a leginkább akkor, lelkemnek ha árt. 
 

Bár mindent szabad, de nem minden hasznos, 

mert ha megteszem, nem hoz másnak hasznot, 

ezért egész lényem kordába fogom, 
 

és az önmérséklet gyümölcsét hozom, 

amely nem is kevés, nem is nagyon sok, 

ám minden helyzetben tündökölni fog. 
 

 

A csend 
 

„Írd meg a csendet!” O. D. 
 

— Oláh Dénesnek születésnapjára — 

 

Mintha éjszaka szállna a világra, 

amikor a munka s a gond elpihen, 

vagy visszatérne a százéves álma 

Csipkerózsikának újra, hirtelen, 
 

néhány nap óta olyan a lakásom, 

mióta benne csak egyedül élek,* 

minden délután testet ölt egy álom, 

hisz a szívemben lüktet még az élet, 
 

pedig hátam mögött hosszú már a múlt; 

ha volt is valaha, a görcsöm fellazult, 

és mint tarka mese, minden olyan szép, 
 

felujjong a lelkem: Gyönyörű a lét! 

Csak néha észlelem, mindkét fülem cseng, 

de különben mindent beborít a csend. 
 

2020. január 30. 
 

* 29 év után Balázs Éva néni elköltözött 
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Erősség 
 

Jó volna néha sunyin meghúzódni, 

gondolván, a világ megvan nélkülem, 

miközben érzem, most kellene szólni, 

hisz a világ, tudom, gazdagabb velem. 

 

Szembemenni az ellenvéleménnyel 

csak az próbálkozik, aki eszelős, 

vagy ki szembenéz igazán a ténnyel, 

aki lelke mélyén bátor és erős. 

 

A nád hajladozik, mikor fúj a szél, 

az erős meg állja, miként az acél, 

mert szilárdan hiszi, győzelemre jut, 

 

és célba juttatja, ha kitart, az út. 

Távozzék lelkemből minden félelem, 

mire igent mondtam, vállalom, teszem! 

 

2020. február 3. 

 

 

Okosság 
 

Úgy tűnik néha, szabadságra ment, 

vagy tán elaludt a tiszta értelem, 

avagy mást szolgál, egy titkos idegent, 

ezért nem törődik többé már velem, 

 

bár szükségem van rá minden egyes nap, 

tűnő életemben mutassa a célt, 

mert a legfontosabb a lelki alap, 

melyen minden nyugszik, nem csupán a vélt. 

 

Szeretnék újra összefüggést látni 

a nagyvilágban, történhetik bármi, 

szükséges ehhez a belső ismeret, 

 

amely minden áron előbbre vezet 

s legyőzhető vele minden akadály, 

habár nagyon sokszor sűrű a homály. 

 

2020. február 3. 

 


