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GYÖRKE SERES KLÁRA  

 
Nyári hangulat  
 
Nyári hangulat 
Sétálunk fák alatt 
Pihenünk kis padon 
Lágyan ölel karom 
Szemem szemedbe 
Mélyed  
Kezed kezembe téved 
S míg szívdobbanásod 
Hallgatom 
Felettünk nyár dalol a 
Lombokon… 
 
 

Alkonyi est 
 
Elvarázsol az alkonyi est. 
A szívem szerelemtől repes. 
A gyenge szél átölel, 
Virágillattal bódítgat el.  
Egy tücsökpár a fűben vágyról, 
Szerelemről zenél. 
Az alkonyi szél is suttogva 
A szerelemről mesél. 
Vágyom utánad szüntelen. 
Alkonyi csendben lépteid lesem. 
Felkel a Hold, ragyognak csillagok, 
Még mindig várlak, egyedül vagyok…  
 
Hirtelen két szelíd kar átölel, 
S az alkonyi csendben magával repít  
A szerelem… 
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Boldogság 
 

Mi a boldogság? Egy röpke álom?  
Lehunyt szemekkel csodákat látnom? 
Kék eget, madarat, égő napot? 
Felébredni nem akarok! 
Zöld pázsiton járok, léptem puha. 
Illatos virágból font a nyoszolya.  
Lelkem befogadja a csodát, hisz 
Több ez, mint bármely vallomás. 
Nincsenek utak, emberek. 
A fényben a boldogság felé megyek. 
Nem tudom, merre van, a szívem vezet. 
Talán majd egyszer megérkezek… 
A lelkem álmot lát, nem kell keresnem tovább. 
Hirtelen megértem álmom!  
A szívemben lakik a boldogságom…  
 
 
Merengés 
  

Merengek önmagamban 
Késő őszi hangulatban.  
Odakinn halkan leszáll az alkony, 
Álmos szél zörgeti ablakom. 
Késő őszi hangulatban 
Múltam képeit idézem, 
Szeretteim suhannak előttem, 
Lelkemben élnek reggel, este, 
Beszélek velük – kérdezgetve. 
Némán felelnek alkonyi esten, 
Szívük szívemmel beszélget, 
Bár néma az ajkuk, szívem 
Megérti szótlanságuk.  
Néha merengek önmagamban. 
Ne gondoljátok – bánatomban. 
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Örömmel látom, kik messze mentek, 
Tudom, míg élek, velem lesznek… 
Mesélek a mindennapokról, 
Gyermekeimről, unokámról, 
Áhítattal hallgatják szómat. Érzem: 
Áldott kezükkel átkarolnak.  
 
 
A kedvesre néztem 
 

Amikor a kedvesre néztem, 
Szép szeme ragyogott a fényben. 
Szerelmes szívemre öleltem, 
Ringatva ringattam, gyöngéden…  
 
 

Tréfás vers 
 

Tarka lován a huszár 
Úgy vágtat, hogy szinte száll.  
Hová nyargalsz, te huszár? 
Kérdezi egy barna lány. 
Ellenség jár a határon, 
Odaérve négybe vágom! 
Míg a huszár tovanyargalt,  
A barna lány hazaszaladt. 
Jön a huszár, lóg az orra, 
Lovát vezeti nógatva. 
Az ellenség megtréfálta, 
Hazaküldte vacsorára. 
Pórul járt a hetyke huszár! 
Ellenségre nem is talál.  
Néhány barát tréfált vele, 
Lováról lesegítette,  
S a dicsekvő, hetyke huszárt  
Nevetve hazakergette. 


