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HAJDAN VALI 

 

Rosszban jobban  

 

Szomorúságod ha látom,  

mosolyom sírásra váltom.  

Megindít az mindig engem,  

nem enged így továbbmennem!  

 

Legjobban ma csak úgy bírom, 

hogyha szívemmel leírom. 

Van még rímem és jó hírem,  

szívben szeretet-gyógyírem. 

 

Hangtalan ha üvölt a csend,  

néma szó ha füledbe cseng,  

hogyha nincsen vigasz itt lent,  

hallgasd szíveddel ma Istent!  

 

Bajban jobban megismerlek,  

nem bántalak, mert ismerlek.  

Bekötözöm sebeidet,  

nem hagyom ki semelyiket!  

 

Gyógyítgatom, hogyha hagyod,  

én leszek Neked angyalod,  

kezedben leszek a gitár,  

lelkedben lakom, aki vár.  

 

Súgom Neked a szöveget,  

kihúzom majd a szögeket,  

amely a lelked ütötte,  

szemeidet lesütötte.  
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Szeretetem hajadba túrt,  

megpengetem majd azt a húrt!  

Mögötted, ha kacat a múlt,  

ne felejtsd el azt a l’amourt!  

 

És ha egyszer hangtalanul 

állsz csak majd vigasztalanul,  

könnyed peregve hogyha hull,  

nem maradhatsz ott ma alul.  

 

A szívedet vedd alapul,  

s Őt, akihez sírva lapul.  

Így az élet hogyha gyalul,  

megmaradsz benne angyalul!  

 

 

Anyukám születésnapjára 

 

Megéltél ím már mennyi... ennyi évet?! 

Ha tudnék, festenék Rólad egy szép képet!  

Festőecset helyett toll van most kezembe’, 

próbállak rajzolni Téged a versembe! 

Szemednek kékjét a tengerszín hatja át, 

meglátni abban az Ég legszebb csillagát. 

Homlokodon vidámkodnak játszi fények, 

nem látszódnak rajta, csak ránctalan évek. 

Arcvonásaid, ha fáradtnak látszanak is mára, 

örök mosolygásod vasalja simára. 

Fehér-ezüst hajadba simul az idő, 

régmúlt pillanatok emléke jövőbe vivő. 

Arcodnak simasága ragyogó és tiszta, 

Istennek szeretetét tükrözi az vissza. 

Az Ő fényében, miben engem is éltet, 

kívánok Neked még nagyon sok szép évet! 
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Ajándék  

 

Nehéz időt átvészelek,  

fújnak mindig árnyék-szelek.  

Jutnak-e még Rád ékszerek,  

valódik, s nem játékszerek?  

Fényedben, ha árnyék leszek,  

se fájjak, ajándék legyek!  

 

 

Bölcs-Ő-dal 

 

Ki lehetne bölcs ma abban és bölcs ebben,  

hogy élhetne ember Istennél bölcsebben?  

Töltöttél-e vizet a tengerből cseppbe,  

eljutottál-e már Betlehemből Csehbe?  

El tudunk-e jutni zajból egyből csendbe?  

Nem kérdés, hogy Isten embernél bölcsebb-e!?  

Mindenkinek szívét szeretet töltse be,  

poéta, a versébe is ezt költse be!  

S kinek volt éltében már szeretettől sebe,  

kívánom, hogy azt is a szeretet kösse be!  

 

 

Tükör-harc 

 

Szembe kell nézni az arccal,  

minden nap egy újabb harccal. 

Letenni kezünkből a tőrt,  

és nem nyúzni tovább a bőrt.  

 

Adjunk hát esélyt ma magunknak,  

illata legyen a szavunknak!  

Aki ma erre vagy arra szavaz,  

ne legyen életnek kudarca az!  


