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ELŐSZÓ 

KEDVES OLVASÓ! 

 

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki e könyvet olvassa. A 
kötetem válogatott versekből áll, így találnak benne több 
témakörből is verseket, melyek remélem elnyerik tetszésüket. 

Magamról annyit szeretnék elmondani, hogy Debrecenben 
élek. A Péchy M. Építőipari Szakközépiskolában végeztem. 
Előbb a szakmában, majd később megvalósítottam 
gyermekkori álmomat és vizsgáló nyomozóként dolgoztam. 

Az irodalmat mindig nagyon szerettem, azonban pályám más 
irányba futott. A sors úgy alakította életem, hogy több 
szabadidő révén, 2011 – től kezdtem el verseket írni. 2016 óta 
tagja vagyok a Poet.hu költői csoportnak, ahol folyamatosan 
jelennek meg írásaim, régiek és újak egyaránt. Több Facebook 
költői csoportban is részt veszek, ahol szintén publikálok. 
Jelenleg a Bibliai történetek feldolgozásán munkálkodom. Az 
első része már elkészült az I. Ószövetség.  

Nagy szeretettel ajánlom figyelmükbe az elkészült könyveimet 
és a fent említett helyeken megtalálható verseimet. 

Köszönöm, hogy olvasnak és figyelmükkel megtisztelnek. 

 

Debrecen, 2017.                                                                    Poór Edit 
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ÚTON A FÉNYFELÉ 

 

Köszönöm, hogy vagy nekem, 

Drága tanító mesterem. 

Mindig velem vagy, 

S fogod a két kezem. 

Mutatod fény utam, 

Kezem el nem engeded. 

Vezesd, lelkem kérlek, 

Utamon hozzád, majd elérjek. 

Bűneim bocsánatát így kérem, 

Mert ember vagyok s vétkezem. 

Légy áldott jó Jézusom, 

Néked sok hálával tartozom! 

 

Debrecen, 2015. 
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VÁNDOR 

 

Vándor vagy e földi világban, 

Ide születtél válladon tarisznyával. 

Tartalmát te válogattad magadnak, 

Földi utadon kísérő társadnak. 

Vándorlásod itt meddig tart, 

Te döntötted el még odaát. 

 

Így utadat magadnak tervezted, 

S a cél megvalósítsd tervedet. 

Ne félj hát, ha nehéz az utad, 

Nehézséget is te választottad. 

Batyud tartalmát jól felhasználva, 

Találsz gyógyírt minden bajra. 
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S amikor tarisznyád már kiürült, 

Tudni fogod, hogy utad is beteljesült. 

Készülj hát vándor új út vár reád, 

  Hidd el ott örömmel várnak Te rád. 

Letetted gondokkal tele súlyodat, 

Magaddal viszed a tapasztalatodat. 

 

Vándorlásod más világban folytatódik, 

Ott angyalok lesznek segítő társaid. 

Földi életed csupán emlék lesz már, 

Megvívott csatákra nem is emlékszel már. 

S ha egyszer mégis visszavágynál, 

Jussanak eszedbe, kiket szeretettel itt hagytál. 

 

Debrecen, 2014. 
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VÁRAKOZÁS 

 

Minden reggeli ébredéssel, 

Új élet kezdődik el. 

Szívedet és lelkedet, 

Reményteli várakozás tölti el. 

Talán ma láthatom, 

Szerelmemmel találkozhatom. 

 

Így telik el nap – nap után, 

Múlnak az évek egymás után. 

Csak vársz és vársz, 

Holnap talán rá találsz. 

Eljön a szerencsés pillanat, 

Őt végre megláthatod, 

Leírhatatlan boldogságod. 
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Előtted áll s te csak csodálod, 

Keresed a szavakat, de nem találod. 

Mondanád mennyire szereted, 

De most még nem teheted. 

Földöntúli érzés járja át lelked, 

Fáj meg nem ölelheted. 

 

Az idő meg nem áll, 

Találkozásotok pillanata lejár. 

A búcsúzás nehéz, 

Hiszen újra csak remélsz. 

S még nem tudhatod, 

Majd újra, Őt mikor láthatod. 

 

Szemének fényét, 

Szívedben örökre megőrzöd. 

Szavainak dallamát, 

Míg élsz, lelkedben őrzöd. 

Szeretnél vele boldog lenni, 

Szeretnéd őt boldoggá tenni. 
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De várnod kell rá, 

Amíg lelke ezt megérzi. 

Nem tehetsz mást, 

Csak reményteli várakozást. 

Talán majd egyszer, 

Ő kezdeményezi a találkozást. 

 

Debrecen, 2012. 
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TRAGÉDIA 

 

Életutad már fent megíródott, 

Lelkedben magaddal hoztad a kódot. 

Földi életed során a célod, 

Teljesítsd felvállalt sorsod. 

A tragédia mit megélünk idelent, 

Fájdalom könnyeiben jelenik meg. 

 

Te, ki vállalt feladatod megélted, 

Angyalok szárnyán örömmel pihenhetsz. 

Tudtad életed nemsoká véget ér már, 

Álmok világában szeretettel bíztad őket reám. 

Itt hagytad e földi világot, 

Beteljesült vele áldozathozatalod. 

Az Úr áldása kísérjen, vezessen, 

Felhők feletti életed boldog legyen. 

 

 

 

 



12 
 

Ki itt maradtál még utadon, 

Töröld le könnyeidet arcodról. 

Lezárult életed egy szakasza, 

S feloldódott vele lelked karmája. 

Még élhetsz majd egy boldog jövőt, 

Melyet Isten adott kegyelméül. 

 

Debrecen, 2014. 
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TÁVOLSÁG 

 

Testben távol vagy kedvesem, 

De lelkem érzi lelkedet, 

Így a távolság eltűnik, 

Bár testem hiányolja testedet. 

Ölelnélek, csókolnálak, 

S boldogan simogatnálak. 

Ám, erre még várnom kell, 

Így az idő nehezen telik el. 

Nagyon hiányzol nekem! 

Nagyon hiányzol kedvesem! 

 

Várom, hogy eljöjj, 

Várom, hogy átölelj. 

Várom, hogy szemeid, 

Tüzében égjek el. 

Várom, hogy lelkem, 

Lelkedben csodára lel. 

Várom, hogy szívem, 

Karjaidban boldogságra lel. 
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Nagyon hiányzol nekem! 

Nagyon hiányzol kedvesem! 

 

Látom arcodat előttem lebegni, 

Mégsem tudom megérinteni. 

Fájdalomtól rezdül testem, 

S könny árasztja el a szemem. 

Minden gondolatom nálad jár, 

Vágyakozva gondolok rád. 

Vágyam elkíséri testem, amíg él, 

Szerelmem elkíséri lelked örökké. 

Nagyon hiányzol nekem! 

Nagyon hiányzol kedvesem! 

 

Debrecen, 2011. 
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CSEND 

 

Csak hallgatsz és ülsz némám, 

Külvilág felé megszűnik figyelmed már. 

Érzed, az űrt mely körül vesz, 

Érzed a csendet mely benned lesz. 

Visszahúzódsz lelked mélyébe, 

Gondolatok megszűntek elmédben. 

 

Hallgasd a csendet némán, 

Halld a csend megszólal egy hárfán. 

Mily különös lágy dallam, 

Szférák zenéje szól halkan. 

Együtt lebegsz most e térben, 

Lelkedben mély szeretet és béke. 
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Szikrázó fényáradat körülötted, 

Angyalok járnak öröm táncot neked. 

Boldogan ünneplik érkezésed, 

Megmutatják az életutad néked. 

Táncolj hát örömmel most velük, 

Hisz a te lélektáncod táncolod velük. 

 

Hozd magaddal a fényt és ritmust, 

Hogy szíved jól ismerje a taktust. 

Őrizd meg lelkedben a békét, 

Az elméd mindig maradjon békés. 

Szeretetről szóljon az életed, 

Boldog lehessen az itt léted. 

 

Debrecen, 2014. 
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TALÁLKOZÁS 

 

Amikor először megláttalak, 

Ijedt voltam és kiszolgáltatott. 

Felnőttként mégis gyermetegen álltam ott. 

Amit éreztem már akkor megmagyarázhatatlan volt, 

Érzelmek egész sora, mely elragadott. 

 

Értetlenül álltam a helyzet előtt, 

Megkaptam álomban mi történt ez előtt. 

Sok - sok élet, mely összeköt minket, 

Ezért volt megírva a sors könyvében, 

Az elkerülhetetlen speciális végzet. 

 

Nem földi érzés mit érzek irántad, 

Mert a földi érzés idővel elmarad, 

De a lelkek érzése örökre fennmarad. 

Nem tudom a sors mit rejt még előlem, 

Tudom találkozásunk nem volt véletlen. 

 

Debrecen, 2011. 
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EMLÉK 

 

Már csak emlék, ami kis történet volt, 

De emlékezni jó akkor is, ha rég volt. 

Feledés homálya rá sohasem borul, 

Mert az emlékek során a tűz újra felgyúl. 

Szívemben, míg élek megőrizlek téged, 

Lelkem tüze örökké éltet téged. 

 

Nem tehetek róla, hogy így alakult, 

Mindent elsöprő érzés ejtett rabul. 

Megértem én az idők szavát, 

Nem is akartam semmi mást, 

Csak annyi figyelmet, fénysugarat, 

Meg ne zavarjunk vele senki mást. 

 

Emberi szeretet és barátság, 

Őszinteség, nyíltság és szabadság. 

   Az én életem már nem fontos, 

Te légy nagyon boldog. 

Ha láthatlak, én már boldog vagyok, 
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S ha köszöntesz, attól elolvadok. 

 

Ily kevéssel is beérem tőled, 

Lelkemig ér köszöntésed. 

Irántad érzett szeretetem, tiszteltem, 

Mindig fénysugárként övez körül téged. 

Most búcsúzom, de soha ne feledd, 

Amíg élek én nagyon szeretlek. 

 

Cserébe semmit sem kérek érte, 

Megismerhettelek, nekem már ez megérte. 

Most fájdalomtól meggyötört lelkem, 

Mert e kevés fénysugarat is elvesztettem. 

Bezárom hát szívemet, lelkemet, 

De hívem megőrzöm emlékedet. 

 

Egyszer én is az idők múltán, 

Feltámadok, mint hamvaiból Főnixmadár! 

 

Debrecen, 2014. 
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TE VAGY 

 

Te vagy, kit így még soha nem szerettem, 

Te vagy, kit majd sohasem feledek. 

Te vagy, kihez lelkem szála örökre köt, 

Te vagy, kihez sorosom küldött. 

 

Váratlanul törtél életembe, 

Egyedül Te vagy a szívemben! 

Nincs az óta, sem éjjelem sem nappalom, 

Tiéd minden gondolatom. 

 

Nem élhetek már nélküled, 

Engedd, hát élhessek veled. 

Boldog soha mással nem lehetek, 

Engedd, hát boldoggá tehesselek. 
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Te vagy, számomra fény az éjben, 

Te vagy, kinek lelke reám talált a messzeségben. 

Te vagy, életem minden rezdülése, 

Te vagy, sorsom beteljesülése. 

 

Debrecen, 2014. 
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SZERVUSZ KEDVES 

 

Rég láttalak kedvesem, 

Hiányodtól sokat szenvedek. 

Olykor magam elé révedek, 

Lám rád talál a képzelet. 

 

Két szemed tüzében elégek. 

Csak mosolyogsz és nézel, 

Ahogy utolsó emlékemben megőriztelek, 

Látom minden rezdülésed, 

Hallom bársonyos hangodat. 

 

Mintha most is szólnál hozzám, 

S én örömmel válaszolok neked. 

Érzések kavarognak, képek peregnek, 

Mint a néma filmekben. 
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A szavak néha eltűnnek, 

Az energia rengetegben. 

Búcsúzóul átölelsz, 

Én boldogan simulok hozzád, 

A biztonságot nyújtó karjaidba. 

 

Pár pillanatra, együtt ver szívünk, 

Ám mostoha az élet, 

S szétfoszlanak a képek. 

A távolból még kedvesen, 

Visszaintesz nékem. 

 

Ne félj Kedves, 

Míg élek megőrzöm e képet, 

S amit irántad érzek. 

Csak ez maradt meg nekem, 

Majd, ha szólít a végzetem, 

Utolsó képként boldogan átviszem. 
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Majd egyszer ott újra találkozom veled, 

Addig híven őrzöm lelkemben, 

Az őszinte, mély szeretet. 

Egy örök életre drága szerelmem. 

 

Debrecen, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

SZERETLEK 

 

Így egyszerűen SZERETLEK! 

Mindegy hol vagy, mit csinálsz, 

Nem számít sem kor, sem foglalkozás. 

Bár tiszteletem irántad mélységes, 

De személyedbe vagyok szerelmes! 

Ismerem a lelked régóta már, 

Lelkem lelkedre oly sokat várt! 

 

A sors életünk során, 

Többször is segített, 

De elmentünk egy más mellett, 

Így elkerülhetetlen találkozás kellett. 

Hidd, el nem tehetek róla, 

Már az első kézfogás óta, 

Csak rád gondolok, rólad álmodok. 
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Megtettem mindent a felejtés útján, 

Ám, harcom hatástalanul hullott vissza rám. 

Könnyeim már elapadtak, 

Olyanná lett, mint kiszáradt patak. 

Szemed ragyogása számomra fény, 

Minden reggel köszöntelek én. 

 

Látom arcod és mosolyod, 

Lelkemben szól kedves hangod. 

Esténkként imám érted szól, 

Nevedet szívembe véstem jól. 

Álom nélküled sohasem jön szememre, 

Lelked tüze örökké él lelkemben. 

 

Debrecen, 2013. 
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MÁS ÁLLAPOT 

 

Sorsomat már fent megírtam, 

Ám, leszületéssel felejtődnek a megírtak. 

Nem értettem a történtek okát, 

Tudtam senki sem kerülheti el sorsát. 

 

Szükség volt a más állapotra, 

Hogy bekövetkezhessen a csoda. 

Nagyon féltem, de hittem, 

Istennek célja van velem. 

 

Mély álom után ébredéskor, 

Már megjutalmazott Istenem. 

Átélhettem más állapotban a létet, 

Ébredéskor áthozhattam a képet. 
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Arany energia függöny kísérte érkezésem, 

Ahogy a csillogó fénykapun átléptem. 

Csodálatos fátyolként lebbent a térben, 

Köszönöm Istenem, hogy ezt megértem. 

 

Mély álomba merülve nézegettem, 

Láttam, hogy dolgoznak értem. 

S ahogy lélekként közlekedtem, 

A lélekpáromra ráismertem. 

 

Amit földi testünk addig eltakart, 

Azt a lélek most könnyen áthidalt. 

Földön túli érzést magammal hoztam, 

Mely ősi kötésünk által lángra lobbant. 

 

Debrecen, 2011. 
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LILA AKÁC 

 

Rég múlt idő tovaszáll, 

Emlékeim között megmaradtál. 

Bódító Lila akác illata átjárt, 

A fák egymásba borulva öleltek át. 

 

Napsugara vidáman sütött le ránk, 

Míg a ruhánkat lágy szellő járta át. 

Elmerengtünk e gyönyörű létben, 

Egy kis virágot emlékül levágtál nékem. 

 

Akkor még nem gondoltuk, 

Ez lesz tőled az utolsó emlékem. 

El kellett menned szólított a végzet, 

Időd itt lejárt az életed már ott éled. 
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Lila akác illatát, amikor megérzem, 

Tudom, hogy most is Te küldöd nékem. 

Vezessen hát utad szellők szárnyán, 

Csillagok között boldog pályán. 

 

Ha itt az idő megyek, várj reám, 

Addig is Lila akácok között gondolj reám. 

 

Debrecen, 2014. 
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MIÉRT 

 

Egyedül éltem életem, de boldogan, 

Nagy szerelmet, jó Isten elém hozta. 

Váratlanul bukkant fel életembe, 

Miért történt akkor, nem értem. 

 

Különleges mély érzelem, 

Nem szokványos földi szerelem. 

Megijedtem, ahogy ráeszméltem, 

Imában a jó Istent ezerszer kértem, 

Ezt az érzést vegye el tőlem. 

 

Sokáig küzdöttem ellene, 

Nem akartam, nem kértem. 

Hiába porba hullott kérésem, 

Mind e közben gyötörtek fájó érzések, 

Hiányod miatti szenvedések. 
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Minél inkább próbáltam eltemetni, 

Annál inkább kezdett felerősödni. 

Nem volt hát mit tennem, 

Megadtam magam s győzött az érzelem. 

 

Kérdéseimre választ megkaptam sorban, 

Találkozásunk meg volt írva sorsunkban. 

Összeköt minket lelkünk egysége, 

Rezgésünk egy dallamra szól az égben. 

 

Debrecen, 2011. 
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LÉLEKSZERELEM 

 

Különleges ünnepélyes alkalom, 

Az életben egy sorsszerű vonzalom. 

Pillanat műve találkozni olykor, 

Ám, ez a pillanat egy életre szól. 

 

Tudod jól ahogy a szemébe nézel, 

Nem földi szerelem az, amit érzel. 

Szemek tükrében áthatol a lélek, 

Rögtön érzed, amint lelke megérint téged. 

 

Megszűnik a világ körülötted, 

Lélegzet eláll s a hang fent akad, 

Csak a test bizsergése mi megmarad. 

Megszűnik a léted e világban, 

Csak őt látod a külvilágban. 
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Nem fontos már léted sem életed, 

Legfontosabb számodra az Ő élete. 

Megszűnnek vágyaid létezni, 

Lelkedre száll nyugalom és béke. 

 

Mélységes szeretet átöleli lelketek, 

Életben Őt, soha el nem feleded. 

Alakuljon bárhogy majd az életed, 

A sors könyvében már Ő a jegyesed. 

 

Nem férhet hozzád többé senki, 

Mert szívednek kulcsát, már Ő őrzi. 

 

Debrecen, 2014. 
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LÉLEK PÁROM 

 

Váratlanul jött az érzés, 

De lelked lelkemhez ért. 

Számomra csak Te létezel, 

S amíg élek nem felejtelek el. 

 

Mindig csak rád gondolok, 

Mindig rólad álmodok. 

Mégis, ha meglátlak, 

Lélegzetem, szavam elakad. 

 

Megszólalni oly nehéz, 

Hisz lelkem tüze érted ég. 

Hálát rebeg ajkam a sorsnak, 

Hogy végre rád találtam. 

 

Tudom és érzem, 

Te vagy a lelki társam. 

Várok rád, ha kell, 

Várok egy életen át. 



36 
 

Mert igaz boldogság, 

Ami reánk vár. 

Ha ebben az életben nem lehetséges, 

Majd a következőben. 

 

Találkozásunk nem volt véletlen. 

Már elmúlt egy éve, hogy láttak, 

De, amit irántad érzek, 

Fényéből soha nem veszíthet. 

 

Hála és szeretet érzése, 

A legmagasztosabb érzés, 

Amit valaha érezhet a lélek, 

Egy másik lélek iránt. 

 

Minden érzés elmúlik, 

Egy idő után tovaszáll. 

Csak hálától átölelt szerető szív, 

Mely örök időkre fent áll. 

 

Debrecen, 2012. 
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LÉLEK EGYESÍTŐ 

 

Atlantiszon régi szokás, 

Főpap előtti szertartás. 

Létezik egy élő könyv, 

Melyet, ha egy akarattal olvasod, 

Betűi fénylőn lángoló sorok. 

 

Két lélek szabad akaratú döntése, 

A lelkük egyesítése. 

Így frigyük nem csak egy életre szól, 

Hanem elkíséri őket a halálon túl. 

 

Legyenek itt e földi világban, 

Avagy legyenek szellemvilágban. 

Lelkükkel egyesültek s így egymástól, 

Ők soha távol nem kerülnek. 
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Együtt róják élet sorozataikat, 

Míg fejlődésükben haladnak. 

S ha valamilyen oknál fogva, 

Valamelyik lélek úgy gondolja, 

A lélekegyesítő rítust feloldja. 

 

Főpap előtt újra egy akarattal, 

Az élőkönyvet olvasva, 

Betűi fellángolnak újra, 

Lelkük, szabadságukat visszakapja. 

 

Debrecen, 2013.  
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LÁTOMÁS 

 

Szívem közepében, 

Életre kell lényed, 

Így jelensz meg előttem, 

Mitől oly boldog létem. 

 

Nézz reám csak nézz, 

Szeretem szemed tüzét. 

Sarkcsillagként ragyog rám, 

A sötét éteren át. 

 

Mosolyod, mint felkelő nap, 

Szívem rögtön lángra kap. 

Ajkam csókodra vár, 

Tüze éget is már. 

 

Illatod tovaszáll, 

Ég felé sóhaj száll, 

Bárcsak itt lennél már. 
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Este mikor lefekszem, 

Csillagokkal üzenem, 

Jó éjt kedvesem. 

 

Testem alszik már, 

Lelkem csak rád vár. 

Jössz is felém már, 

Az álom ködfátyolán. 

 

Mily csodás e világ, 

Itt miénk az egész világ. 

Az éjszaka sötétjében, 

Nappali fényárad, 

Szívünk boldog tüzet áraszt. 

 

E boldog fény, beragyogja álmom, 

S kívánom, hogy ily csodát, 

Te is álmodj barátom. 
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Ha jő is a keserű ébredés, 

Mind ez csak álom, 

Vidd magaddal a fény ragyogását, 

Mert ez valóság s nem álom. 

 

Debrecen, 2014. 
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KÉT SZÍV EGY LÉLEK 

 

Valamikor réges – régen, 

Két szívet hordozott magában a lélek. 

Egyek voltak és boldogok. 

Ám, idő múlásával kettészakadt e lélek. 

 

Szeretetlenség ereje eltávolította végleg, 

Azóta keresik egymást e földi világban, 

De nem lelik igaz párjukat, 

Az életek egymásutánjában. 

 

Egymás iránti tiszta, őszinte vágy, 

S egy magnetikus szál, mi köti össze őket, 

Így találnak egymásra, egyik földi életükben. 

 

A lelkek szabadok és felismerik egymást, 

Feltör közöttük az ősi egység, varázs, 

Felejthetetlen földön túli érzés és vágy. 

Lélekben eggyé olvadnak, mint régen, 

S az égiek áldássukkal pecsételik végleg. 
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Szeretet fényében ragyog lelkük, 

Az úton együtt mennek tovább. 

 

Tudják egymás nélkül nem léteznek már, 

A szeretet lángja fénylik szívükben, 

Így őrzik az egységet lelkükben. 

  

Debrecen, 2012. 
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IMA 

 

Uram! Légy áldott mindenért, 

Amit életemben értem tettél. 

Köszönöm a mindennapjaimat, 

Azt, hogy utadon megtartasz. 

Megbocsájtó, szerető erődet, 

Mellyel hitemet mindig erősíted. 

Áldásodat kérem az angyalokra, 

Kik vigyázó szárnyukkal terelnek utamra. 

A szeretet erejét kérem mindazokra, 

A földön és égben lakókra, 

Hogy békesség szálljon az univerzumra. 

Uram! Legyen meg mindenben a Te akaratod! 

Ámen. 

 

Debrecen, 2013. 
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ÖRÖK SZERELEM 

 

Létezik egy ősi világ, 

Innen születtünk, ide érkezünk. 

Lelkünk örökké él e szférákban, 

Soha meg nem szűnik a hullámzásban. 

 

  Isteni szikra ősidőkben kettéhasadt, 

S a két lélek között örök szerelem maradt. 

Az érzés egyedi és csak közöttük teljes, 

Hiszen égi szerelem a földitől mentes. 

 

Ők örökké összetartoznak lényükben, 

Éljenek külön bár mely létezésben, 

Szeretet fényük sugarával, 

Megtalálják egymást a világegyetemben. 

 

A földi világban felismerni, hogy Ő az, 

Isteni kegyelem egy boldog csoda. 

De földi életük kimenetelét meghatározza, 

Születésükkor felvállalt életforma. 
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Bár beteljesülés vágya föld hatalma, 

Hinni örök szerelemben, összetartozásban, 

Az égi hatalom csodája. 

Egykor megvalósul majd az álom, 

S örökre eggyé olvadunk lélekpárom. 

 

Debrecen, 2013.  
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LÉLEKHAJÓ 

 

Születésemkor elindult egy hajó az élet útján, 

Gyermekként nem gondolkodtam kormányzásán. 

Folyóvize partmentén vitte hajómat előre, 

S mindig volt ki kormányhoz állt előre! 

 

Folyó egyszer csak tengerbe torkollott, 

Látóhatár és természet megváltozott. 

Nem kímélték hajómat erős hullámok, 

Bár ekkor már én voltam a kormányos. 

 

Tudtam a viharral meg kell küzdenem, 

Mert ettől fog függeni további életem. 

Hajóm viharoktól kissé megtépázva, 

Újult erővel haladt az óceán irányába. 
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Itt már minden csendes és nyugodt, 

Hajóm kikötésre várva keres partot. 

A béke szigetét megtalálva, 

Szivárványon kel át majd egy Újvilágba. 

 

Debrecen, 2014. 
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GYŰRŰ A SZÍV KÖRÜL 

 

Valahol távol a föld egyik zugában, 

Párok házasság előtti szertartásban, 

Bizonyítanak szerelem próbájában. 

Szellemi tanításokat követve, 

Áldást kérnek frigyükre. 

 

Áldást, tanító mestereik adják, 

Vagy nem, ahhoz mérten, 

Mit ír lelkük a sorskönyvében. 

Ezt mindig csak a férfi kérheti, 

Szertartást csak ő kezdeményezheti. 

 

Templomban szellemi tanítók előtt kér áldást, 

Párjának adni kívánt gyűrűre, 

S az áldás után engedélyt kapnak frigyükre. 

Ha a tiszta szándék három hónapon át megmarad, 

Szellemi tanítók előtti eljegyzés áldott marad. 

Ám, földi esküvő még egy évet várat, 

Hiszen a szerelmesek próba évük alatt, 
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Szellemi vezetés által követik csillagzatukat. 

Amikor a férfi lelke megérett arra, 

Hogy szerelmét és életét párjának felajánlja 

Karikagyűrűjét, nőjének elfogadásra ajánlja. 

 

Amikor a nő e gyűrűt elfogadta, 

A férfi gyűrűje szívét körbe fonta. 

Viszonzásul a nő is felajánlja, 

Így kettejük szíve van gyűrűbe zárva. 

 

Debrecen, 2013.  
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GYÁSZ 

 

Elment ki hozzád tartozott, 

Ki itt a földön családtagod volt. 

Lejárt az ideje s nem szólt előre, 

Végcéljához érve csak ment előre. 

 

Kiszabott idejét leélte tisztességgel, 

Majd csendben távozott erényeivel. 

Most fájdalom érzése járja át lelked, 

Hiszen akit szerettél elvesztetted. 

 

Ő mindig hiányozni fog neked, 

De imádban ad át szereteted. 

A gravitáció őt már nem vonzza, 

Lelke angyalok között talált otthonra. 

 

Engedd hát szabadon szárnyalni, 

Az angyalok között fényben járni. 

Őrizd meg szívedben emlékét, 

Hagyd, hogy felhők között élje életét. 



52 
 

 

Szellők szárnyán majd rád talál, 

Arcodat lágyan simítja végig már. 

Amikor te utad is végcéljához ér, 

Angyalok között Ő lesz az egyik ki vár. 

 

 Debrecen, 2014. 
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IKERLÁNG 

 

Még gyermek voltam itt e honban, 

Egyedül éreztem magam családomban. 

Beszéltem az éghez könyörögve kértem, 

Kit ott fent hagytam adja ide nékem. 

 

Emlékszem tükör előtt álltam sírva, 

A fájdalmam oly nagy volt nekem, 

Láttam magam a tükörben, 

Tudtam, hogy kettő van belőlem. 

 

Egy ki itt vagyok egyedül, 

Másik kit ott hagytam egyedül. 

Hiányérzet fájdalma járta át testem, 

De meghallgattatott könyörgésem. 
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Szóltak hozzám; Tarts ki! 

Ikerlángod nemsokára érkezik. 

Múlt az idő évek teltek, 

Ahogy befogadott a föld, 

Én úgy fokozatosan felejtek. 

 

Az érzés megmaradt bennem, 

Így felnőttként is az igazit kerestem. 

Ám nem találtam sehol másik felem, 

Inkább egyedül éltem az életem, 

Míg a sors váratlanul hozta elém, 

Őt ikerlángom másik felét! 

 

A felismerés érzése bennem, 

Villámként hasított lelkemben. 

Mily gyönyör s fájdalom egyben, 

Hiszen előttem áll Ő a másik felem! 
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Megtaláltam végre kit egy életen át kerestem, 

A sors úgy hozta, hogy már nem érinthettem. 

Más utakon járunk itt e földi világban, 

Dolgunk végeztével találkozunk égi világban. 

 

Most még fájdalom járja át lelkem, 

Tudom nem lesz könnyű életem, 

Míg itt vagyok, mindig hiányzik másik felem, 

Sohasem lesz már talán boldog életem. 

 

Várom, lejárjon időm, mit kiszabott sorsom, 

Amikor eljön az utolsó órám, 

Reményteli lesz távozásom. 

Hiszen vár minket oda át igazi otthon, 

Hogy kettészakadt lelkünk örökre összeforrjon. 

 

Debrecen, 2011. 
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HIÁNYZOL 

 

Ami fent összetartozik, 

Az lent is összetartozik. 

A föld s az ég egybe tartozik. 

Várok csendben türelemmel, 

Míg végre két karod átölel. 

Az élet rendjét elfogadom, 

De soha – soha fel nem adom. 

Túlélek minden napot, 

Mert a holnap hozhat egy új napot. 

Azt a boldog pillanatot várom, 

Amikor e földi világban is, 

Magához ölel a lélekpárom. 

 

 Debrecen, 2013. 
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GONDOLATOK 

 

Ember ki a földön élsz,  

Vajon mit remélsz? 

Az Univerzum nélkül,  

Életed pusztán mit ér? 

 

Tudod e mi történik holnap? 

Vagy az élet hány földi nap? 

Nem, semmit sem tudsz! 

Évekre tervezel,  

Elfelejtesz örülni, hogy létezel. 

 

Rágódsz a múlton s közben jövőt építed, 

Állj meg hát egy percre,  

Élj és nézd a jelened. 

A pillanat múlandó múlt lesz belőle, 

Sajnálod majd, hogy nem épültél belőle! 
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Míg az egód szemed elől mindent eltakar, 

Az Univerzum téged megtisztult lélekkel akar. 

Gyürkőzz neki, hogy múltad miatt vezekelj, 

Ne bánts senkit sorsodról csak te tehetel’. 

 

Tanulj meg mindenkit szeretni, elengedni s feledni, 

Életed vezetőjéül jó Istent elfogadni. 

Hited megtart majd e göröngyös úton, 

S ha majd végcélodhoz érkezel,  

Meggyötört lelkeddel, tisztulásért hálával emlékezel. 

 

Debrecen, 2013. 
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FÉNYLŐ CSILLAG 

 

Egy fénylő csillag az égen, 

Felragyogott nékem. 

Életem alkonyán, 

Megjelent egy fénysugár. 

 

Reményt keltett szívemben, 

Tisztán ragyogott az ég felettem. 

Szikrázó fénye beragyogta életem, 

E csillagfény te voltál énnekem. 

 

Bár hiba volt, hogy reménykedtem, 

Csak hulló csillag jut életemben. 

Te ragyogj tovább tisztán, fényesen, 

Sokáig tündökölj, mint csillag az égen. 

 

Szüksége van rád világnak s égnek, 

Ily ragyogással csak te fényed élhet. 

Másoknak célt mutatva csillag rengetegbe, 

Életed büszkén, boldogan élheted le. 
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Távolról is, de csodálom fényedet, 

Lelkemben örökre megőrzöm lényedet. 

Néha fénysugarad hozzám is elér, 

Örömmel tölt el, hogy engem is ér. 

 

Számomra az ég tengerén, 

Te vagy az egyetlen sugárzó fény. 

Ha ragyogásod itt már el nem érhet, 

Egy más világban még utolérhet. 

 

Debrecen, 2014. 
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ESÉLY 

 

Fejed fölött összegyűltek a fellegek, 

Ahogy felnézel már nem látod a kék eget. 

Mi egykor gyönyörű kék volt, 

Nap sugara szemedbe fényt szórt. 

 

Látóhatár messzeségbe torkolt, 

Életedben a remény szikrát szórt. 

Jött a vihar feltartóztathatatlanul, 

Zápor a könnyet lemosta arcodról. 

 

Visszahúzódva magányodban, 

Csöndben csak vártál és vártál, 

Vajon kisüt e majd a nap újra, 

Leszel e még boldog újra? 

 

Egy reggel amikorra felkelsz, 

Veled együtt már a nap is felkelt. 

Amint sugara hozzád is elér, 

Ráébredsz kaptál még egy esélyt. 
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Boldog vagy kimondhatatlanul, 

S hálás mind untalanul. 

Újra csodálhatod a kék eget, 

Nap sugara beragyogja életed. 

 

Vigyázz hát az ébredő fényre, 

Őrizd meg jól a messzeségbe, 

Kísérje utad végig a napsütése. 

 

Debrecen, 2014. 
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ELEVE ELRENDELÉS 

 

A döntés rólunk nem a földön született, 

Mireánk az angyalok vigyáznak fent. 

Felette áll minden földi akaratnak, 

A tiszta szívűek egymásra találtatnak. 

 

S ha, a láthatatlan Rend szólít minket, 

Hangjukat hallván lelkünkben, 

Egyesülnünk kell erőinkben. 

 

Arany palást véd meg minket, 

S jelzi a világnak esküvésünket. 

Kötelékre, mely közöttünk van, 

Örökéletre szóló áldást bocsájtanak. 

 

Debrecen, 2012. 
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EGY IGAZ GYÖNGYSZEM 

 

Isten útja kifürkészhetetlen, 

Mit, miért tesz rejtély előttem, 

Ő, jól tudja okát később mindig megfejti okát. 

Ebben a sötét világban is megmutatta, 

Létezik számomra kinek lelke igaz és tiszta. 

 

Egy napon hozzá vezérelt göröngyös úton, 

Hogy felismerjük egymást most már tudom. 

Ő egy igaz gyöngyszem e világban, 

Kinek szeretet fénye ragyogva sugároz, 

Ám, kíváncsi szemek elől zordul rejtezik, 

De a szeretet fényében megmutatkozik. 

 

Tudom, érte vagyok e földi világban, 

Neki dobban szívem minden pillanatban. 

S ha eljön majd az alkalom, 

Utolsó dobbanással is neki jelez angyalom. 

Addig nevét mindennap imába foglalom, 

Várok csendesen, míg eljön az alkalom. 
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S ha addig szüksége lenne rám, 

Itt vagyok, érted születtem drágám. 

Őzike szemei lelkemig hatoltak, 

Megértettem azt miről eddig csak álmodtam. 

Tisztelem, csodálom és boldoggá tesz, 

Hogy Ő, az én lélekpárom. 

 

Áldom az Urat ezért a kegyelemért, 

Kérem, áldja meg Őt lelkem hála imájaként. 

Angyalok kísérjék minden pillanatát, 

Szemelől ne tévessze, felvállalt feladatát. 

 

Debrecen, 2012. 
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EGY ELŐZŐ ÉLET 

 

Májusban egy parkban sétálva, 

Nő alakja tűnik fel, 

Csontszínű, korhű ruhában, 

Kézében hozzá illő csipkés napernyő. 

 

Még a fák, a rét gyönyörűen zöldellő, 

Lágy szellő fújja hosszú barna haját, 

Míg egy váratlan pillanatban, 

Az egyik kérője elé toppan. 

 

Elegáns sötét frakkban, 

Sudár alakjával előtte térdre borul, 

Arca komoly, gondterhelt sötét hajába túr. 

 

Közli, hogy ellenfelét párbajra kihívta, 

Így a döntést, ő helyette megvívta. 

Szenvedélyes szerelemmel kéri meg kezét, 

Ám, a történtek miatt elutasítja kérőjét. 
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Ha, várt volna bizalommal még, 

Megkapta volna szerelmét s vele kezét. 

Mély fájdalom, gyász gyötörte a nő lelkét, 

Két kérője közül az egyik szellemként éli életét. 

 

Hosszú szenvedés várt mindkettőjükre, 

Lelküket szenvedélyes szerelem fűzte össze. 

Boldogságukat a halál pecsétje száműzte. 

 

A férfi többszöri kérésére újra találkoztak, 

Ősz volt, levelek a fákon megsárgultak. 

Hulló falevelek integettek búcsú találkozásuknak. 

 

Nem lehettek egymáséi, 

Egymás nélkül sem tudtak élni. 

Sóvárgó lelkük őket gyötörte, 

Ám, a bűn árnyéka boldogságukat nem engedte. 
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Döntött a férfi, pisztolyát előrántva, 

Szíve hölgyét hirtelen mellkason lőtte.  

Majd halántékához emelve pisztolyát, 

Meghúzta annak ravaszát.  

 

Holtan rogyott le szerelme mellé, 

Fák lombjai koszorúként borultak fölé. 

Sétány csendjében köd ereszkedett melléjük, 

Az ősz elmúlásával kihunyt földi életük. 

 

Egy régi történet mely előző élthez visszanyúlt, 

Azóta újra születtek e földi világba, 

Hogy megtalálják egymást egy új világban. 

 

Elkerülhetetlen volt találkozásuk, 

Felismerésül szolgált a magnetikus száluk. 

Ez köti össze lelkeket bárhol a világban, 

Megtalálják egymást, hogy egyesüljenek duálban’. 

 

Debrecen, 2012. 
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ÉGŐ TŰZ 

 

Szeretlek téged kimondhatatlanul, 

Ilyen tűz csak miattad gyúlt, 

Jégpáncél leolvadt szívemről, 

TE elfoglaltad szívem egyedül. 

 

E tűz mely soha ki nem alszik, 

E tűz mely örökké parázslik. 

Örökmécset gyújtottál szívemben, 

Ezt táplálja mindig hű szerelem. 

 

Ha távol is vagy lángom veled van, 

S örökre együtt lobognak boldogan. 

 

Debrecen, 2011. 
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ÉDES ÁLOM 

 

Édes álom de jó, hogy vagy, 

Oly jó, hogy álmomban velem vagy. 

Az álom egy köztes lét, 

Ahol elválaszthatatlan föld és az ég. 

 

Álmomban együtt vagyunk, 

Földi távolság álomban áthidalható. 

Lelkem egy kiszáradt folyó, 

Melyben TE vagy a gyógyírt hozó. 

 

Testünk e földön egymástól távol él, 

Míg az álomvilágban nincs idő és tér. 

Itt újra, meg újra egymásra találunk, 

Lelkünk forró szomját így olthatjuk. 

 

Édes álom de jó, hogy vagy, 

Oly jó, hogy álmomban TE nekem vagy. 

 

Debrecen, 2013. 
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REMÉNYTELEN SZERELEM 

 

Magányom korábban már megszoktam, 

Így egyedül is jól éreztem magam. 

Szívemet páncélba zártam, 

A gyötrő érzelmek elől, 

S ez szolgált nekem védelemül. 

 

Ámor nyila mégis szíven talált, 

Keresés, kérés nélkül megtalált. 

Nehéz volt ellene a küzdelem, 

Feladtam győzött az érzelem. 

 

De az igazi küzdelem, 

Csak most kezdődött el nekem. 

Minden nap egy újabb gyötrelem, 

Csak arra várva, hogy itt legyen. 

 

Égő érzéssel a szívemben, 

Már őrjítő volt az életem. 
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Mindig abba bízva, hogy a holnap, 

Majd hozhat egy új napot, 

S talán boldog lesz holnapom. 

 

Hiába vártam éveket, 

Nem változott életem. 

Számomra már reménytelen, 

Így, ezt a harcot feladom, 

A küzdelmet tovább nem bírom. 

 

Bezárom hát szívem s lelkem, 

Melyet soha többé nem tör fel érzelem, 

Majd a magány lesz méltó helyen. 

 

A boldogság adománya,  

Ebben az életben, 

Nem jutott énnekem,  

Hiába szerettem. 

 

Debrecen, 2015. 
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BÁTYÁMHOZ 

 

Drága Bátyám, nagyon hiányzol nekem, 

Boldog gyermekkorunkra emlékezem, 

Mindig vigyáztál rám s megvédtél, ha kellett. 

Sok mindenre megtanítottál, 

Én ezért hálás vagyok neked. 

 

Esküvőm napján ölelő két karodba zártál, 

Sok boldogságot nekem e – ként kívántál. 

„Légy nagyon boldog hugi!” 

 

Most is fülembe cseng szavad, 

Majd felemeltél így folytattad, 

„A világon legszebb húgom nekem van!” 

 

Életed pályája rövidre szabódott, 

Az Úr korán magához szólított. 

Így tested e földi világból, 

Hirtelen, búcsú nélkül távozott. 
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A lányomat kit annyira vártál, 

Hogy majd jó keresztapja légy, 

Sajnos már nem láthattad, 

Hiszen születése előtt még, 

Földi dimenziónkat itt hagytad. 

 

Lélekben tudom, hogy velünk vagy, 

A szereteted soha el nem hagy. 

Azóta nincs ki vigyázzon rám idelent, 

Sorsom az, hogy egyedül élem életem. 

 

Hiányzik két erős karod, 

Mely minden bajtól megóvott. 

Az életemben felvállalt feladatom, 

Maradéktalanul megoldom. 

 

S amikorra, majd én átmegyek, 

Te már idelent leszel gyerek. 

Remélem, hogy ez az életed, 

Majd sikeresebb lesz neked. 
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Találkozásunkig sok idő telik el, 

De én majd fent várlak, 

Ahogy egy jó testvérnek kell. 

 

Debrecen, 2012. 
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A SZERETET LÁNGJA 

 

A szeretet lángja mindenkiben él, 

Csak tőled függ, hogyan ég. 

Parázsként vagy gyertyaként, 

Fénye meg nem szűnik örökké él. 

 

Bármi történhet veled, 

Szeretet legyen legfontosabb neked. 

Addig míg a szeretet vezérel, 

Ragyogó fényben jár táncot lelked. 

 

Boldog mosoly száll el arcodról, 

S aki kapja örömteli lesz napja. 

Soha ne várj cserébe semmit, 

Mert szeretet boldog ki adhatja. 

 

Boldognak akar látni, 

Így lesz örömteli az ő napja. 

Ha mégis viszonoznák mosolyod, 

Őrizd meg jól a lelkedben. 
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Emlékezz rá kevésbé boldog napokon, 

Elég e csöppnyi szeretet, 

Máris lobog a tűz lelkedben, 

Mely biztos bástyaként táplál. 

 

Hiszen tudod számíthatsz rá, 

Így lesz fényed örökké ragyogó, 

Az életed egy mosolytól is boldogító. 

 

Debrecen, 2014. 
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AZ ATYA SZERETETE 

 

Az Úr mindenkit egyformán szeret, 

Ami az életutadban benne van megadja neked. 

Nála jobban senki nem szeret, 

Ő mindig a legjobbat adja neked. 

Ne félj hát, ha olyat kér, ami drága teneked, 

Add azt hittel, bizalommal és szeretettel, 

Mert hidd el, hogy nála a legjobb kezekben van. 

Az elengedés fájdalma ugyan megvisel, 

Az Atya fájdalom helyébe, szeretettel rád gondot visel. 

S amit tőled elkért azt kegyelemmel, 

Áldásával felruházva örökre adja vissza neked. 

Ne bánd hát a bizonyságtételed, 

Kegyelemmel áldott lesz az életed. 

Hit, remény, szeretet irányítsa lelkedet! 

 

Debrecen, 2013. 
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ATYÁM 

 

Atyám hálás vagyok néked, 

Igazságos szereteted kíséri létem. 

Fényed beragyogja az univerzumot, 

Tökéletességed irányítja a sorsot. 

Csodálatos világod, 

Köszönet és hála néked! 

 

Engedted, hogy újra éljek, 

Általad fejlődjön a lélek. 

A hozzád vezető úton, 

Folyamatos energia szálon, 

El nem engedsz végleg. 

Köszönet és hála néked! 
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Egyetlen fiadat leküldted a földre, 

Ki csillagként világított a sötétlő éjben. 

Megmutatta nekünk a fények útját, 

Szerető, megbocsájtó lényével előttünk járt. 

Hűen követve őt lelkünk hozzád eltalál. 

Köszönet és hála néked! 

 

Szentlélek tüzével tisztítod bűnünket, 

Kegyelmeddel elárasztod lelkünket. 

Hitünket bizonysággal erősíted, 

Reményünket megtartod tebenned. 

Szereteted áldásként hullik le ránk, 

Köszönet és hála néked! 

 

Debrecen, 2014. 
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AZ ARANY VÁROS 

 

Volt vagy nem? 

Lent vagy fent? 

Van e még? 

Lesz e még? 

Erről már csak a víz mesél, 

Az Atlanti - óceán mélyén, 

Ahol egy város terül el, 

Atlantisz itt merült el. 

A katasztrófa újra közel, 

S most ismét egy földrész tűnik el, 

Míg egy Aranyváros tűnik fel. 

Milyen volt Atlantisz városa? 

Nézz a napra hisz ott van mása. 

Szemkápráztató csodálatossága, 

Fénylő arany palotája. 

Főtemploma a hegy csúcsán áll, 

Benne 12 körben egy – egy drágakő áll. 

Rá vigyázz a tizenkét angyal király, 

Templomai csupa energia kristály. 
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A várost sűrű erdő veszi körül, 

Gyönyörű fák szolgálnak védelemül. 

Az elsüllyedt világnak, 

Már óceán a hazája, 

S korall erdő csodája, 

Fon sűrű fátylat rája. 

Ez az Atlantisz históriája. 

 

Debrecen, 2012.  
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ÁLDOZAT 

 

Uram! Lelkem és életem, 

Már rég a kezedbe tettem. 

Hagyom, hogy sorsom alakítsd, 

Te tudod, hogy mi jó nekem. 

Az életutam mit felvállaltam, 

Akaratod és akaratom egy kell, legyen. 

Áldozatul azt kérted mi legdrágább nekem, 

Én adtam volna az életem, 

De nem ez kellett neked, 

Hiszen, saját életem nem áldozat neked. 

Te adtad s te magad veszed el tőlem, 

Akkor és ott ahogy megérett rá az átmenet. 

Adtál életemben egy csodát, egy érzést, 

Mit soha meg nem éltem és ki nem teljesedhetett. 

Adtad és most visszakérted, 

Nem tehettem mást, 

Az áldozat oltárán odaadtam néked. 

A lelkem, mely nem rég még egy volt vele, 

Bár csak lélek szinten, de jó volt vele. 
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Most újra kettéhasadt, 

S a lelkem újra egyedül maradt. 

A magány sebe némán sír, 

De tudom, hogy kegyelmed rá a gyógyír! 

 

Debrecen, 2013. 
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KEGYELEM SUGÁR MESTERE 

 

Ezüstösen csillogó fényével, 

Földünk légkörében jár – kel. 

Erejével áthatóan segíti lelkünket, 

Hisz Ő a Kegyelem sugár mestere. 

Hárfa hangjaként szól lénye, 

Erőt ad bajban csak bízzál benne. 

Minden alázatos fohász megtalálja, 

Angyali küldetése, emberek segítő társa. 

Kegyelmet hordoznak szárnyai, 

Szívünket tisztítja delejes vonásai. 

Hatalma van árnyék felett, 

S védi a békét, szeretetet. 

Kíséri megnyíló szellemünket, 

Föld és ég között hidat képez, 

Vigyázó léptekkel Jézushoz vezet. 

 

Debrecen, 2016. 
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ANYÁK NAPJÁRA 

 

Köszöntelek Anyák napjára, 

Most virágot viszek sírodra. 

Feléd száll lelkemnek sóhaja, 

A szívemnek tele hálája. 

 

Ó, könnyeim érted hullana, 

Tudom, hogy bánatot okozna. 

Te világod béke otthona, 

Öröklét, boldog harmónia. 

 

Elér a szeretet hulláma, 

Az ölelő karom nyúl vágyva, 

Álomvilágban megtalálva, 

Áldott Édesanyám, Te Drága! 

 

 Debrecen, 2017. 
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PÜNKÖSD 

Írta: Poór Edit – Nagy Károly 

 

Ébredj ember, nyisd ki szíved! 

A leáradó fényével, 

Most Szentlélek tisztít téged! 

 

Imádkozzál kegyelemért, 

A földön élő lelkekért, 

Bűneink bocsánatáért! 

 

A fénnyel kísért égi tűz, 

Feltisztít, perzsel, bűnt elűz, 

Így fogad minket Istenünk! 

 

Debrecen, 2016. 
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MEGÉRINTETT VERSED 

 

Megérintet versed, 

Korábban már gyógyult sebet, 

Viharként tépte fel szívemben. 

Ahogy olvasom versed, 

Betűk halványodnak előttem, 

Arcomon könnyek peregnek. 

Fájdalom tüze ég lelkemben, 

Gyötrelemtől maró érzés szívemben, 

Téren – időn át, nagy küzdelmet vívtam ám. 

Szívem és lelkem még gyógyulásra vár. 

Érzem, mily óriás az űr szívemben, 

Versed megérintette lelkemet. 

Reménytelen a gyógyír e világban, 

Talán boldogabb leszek a másvilágban. 

Más érzi tüzét két ragyogó szemednek, 

Nélküled küzdelmek között szenvedek. 

 

Debrecen, 2015. 
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KEDVENC SZIKLÁM 

 

Oly gyönyörű vagy nekem, 

Kedvenc sziklám, 

Méltón állsz a hegy ormán. 

Nemsokára megyek hozzád, 

S te szikla hűséggel vársz reám. 

Elpihenve foteledben, 

Csodálhatom szépségedet. 

Megható csendben, 

Meséled történeted. 

Évek során nem változol, 

Körülötted szép táj honol. 

Rajtad élő dús mohákról, 

Szeretettel gondoskodol. 

Kékes törzsű fák árnyéka, 

Szolgál neked hűsítőül. 
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Lélegzeted nyugodt, tiszta, 

Békés tőle a levegő áramlata. 

Itt minden szív nyugalmat talál, 

Elhozod nekik a lelkük szavát. 

 

Debrecen, 2015. 
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FÉLEK 

 

Istenem, mond mi történik velem? 

Remegek egész lelkemben! 

Félelem eluralja testem, 

Minden felkavarodott bennem. 

Semmi nincs a helyén, 

Egyedül vagyok itt védtelen, 

Világban nem találom helyem. 

Mit kerestem szüntelen, 

Köddé vált a végtelen fellegen. 

Most félek, nagyon félek, 

Mi lesz, ha mégis meglelem? 

Nem, az nem lehet, 

Bizonytalanság fátyla körül vesz. 

Nincs, ki megfogná két kezem, 

Azt mondaná, ne félj kedvesem, 

Amíg élek én itt vagyok veled. 
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Uram! Egyedül TE vagy nekem, 

Most is fülembe cseng, 

„Ne félj, veled vagyok mindig, 

A világ végezetéig!” 

 

Debrecen, 2015. 
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SZABAD VAGYOK 

 

Szabad vagyok, 

Mint a madár, 

Már nem vagyok, 

Kalitkába zárt madár. 

Jó ez így nekem, 

Felhők fölött is létezem. 

S az Urat, hűen követem. 

Járom keskeny fényösvényed, 

Néha elbukom, Te megérted. 

Megbocsájtó szereteted, 

Felszárít minden könnyet. 

Kérlek, ne adj szerelmet, 

Mert szenvedély tüze eléget. 

Nem akarom, már nem! 

Értsd meg nagyon félek, 

Eléggé meggyötört az élet, 

Beteljesítettem küldetésem. 

Már tisztán élek, 

Hívogató fényed útján, 
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Alázattal szolgállak téged. 

Bárány felhők felett, 

Kezed nyújtottad felém, 

E szikrázó fénysugarat, 

Megragadtam én. 

Szeretettel vezettél át mélységen, 

Egyedül csak Te vagy reménységem! 

 

Debrecen, 2015. 
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MIT TEGYEK 

 

Nem tudom mit tegyek, 

Megőrjít az érzelem. 

Nálad járnak gondolataim, 

Ahogy felkel a nap, 

Várom, hogy jelet adj. 

Fény és árnyék játéka vagy, 

Fénytől félek, mert éget, 

Árnyék szomorú valóságot ad. 

Jó lenne megpihenni már, 

A kettő találkozásánál. 

Szóltam Ámornak, 

Többé meg ne próbáld velem, 

Szerelem többé nem kell nekem. 

Szívemet komoly bástya védte, 
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A Te lelked mégis elérte. 

Eszem azt mondja ne, 

Szívem azt mondja de. 

Most mit tegyek? 

Csak én perzselődtem meg? 

 

Debrecen, 2015. 
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TÜRELEM 

 

Türelem szép erény, 

Az idő gyorsan halad, 

S korom már előre haladt. 

Baj e, ha tudni szeretném, 

Vár e reám szép remény. 

Fájó sebeket lezártam én, 

Bezárult lelkem oly könnyedén. 

Akaratom ellenére megérintettél, 

Most félelem járja át szívem, 

Talán ez is reménytelen? 

Te, ki most ajtóm előtt állsz, 

Várom, kopogtass talán. 

S ha nem kopogtatsz én elmegyek, 

Ért csalódás eleget. 
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Érzelmeimnek teret, 

Többé nem engedek! 

Elfojtom pislákoló lángot szívemben, 

Elkísér téged baráti szeretetem. 

 

Debrecen, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

ŐRANGYAL 

 

Őrangyalokat úgy képzeled, 

Csak felhők fölött léteznek. 

Más dimenzióban, 

Energia testtel rendelkeznek. 

Vigyáznak rád, 

Bajban mindig segítenek, 

Hidd el őrzőangyalok, 

A földön is léteznek! 

Észre sem veszed, 

Utatok egymás mellet vezet, 

Őrzőangyali szemek, 

Vigyázzák életetek! 
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Okát a múltadban keresd, 

Szeretet szála vonz benneteket. 

Nem kell melletted legyen, 

Összefűzi lelketeket, 

Őszinte baráti szeretet. 

 

Debrecen, 2015. 
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SÁRGA CSILLAG 

 

A sárga csillagot, 

Kötelezően viselned kell. 

Hovatartozásod jeléül, 

Kabátodra kitűznöd kell. 

Ó, miért e szomorú, nehéz sors? 

A háború, oly kegyetlenül elsodor. 

Nem számít a sok emberélet, 

Csak győzhessenek a hadvezérek. 

Fájdalomtól ránduló testek, 

Kik a csatatéren, mind elestek. 

Otthonukban hiába várták őket, 

Csak a halálhírük érkezett meg. 

Nem volt mind ez elég, 

A fajgyűlölet szikrája ég. 
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Családokat hurcoltak el, 

S a tehervagonokon ott volt a jel. 

Könnytől áztatott arcok, 

Fájdalomtól remegő kezek, 

Még utoljára búcsút intenek. 

Sípszó hasít a levegőbe, 

S a halálvonat elindult a temetőbe. 

Megtört szívvel, alázatos lélekkel, 

Adózzunk emlékművük előtt tisztelettel. 

 

Debrecen, 2015. 
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EGY KÖZKATONA 

 

Ifjú suhancként, 

Tizennyolcat alig töltöd be még, 

Már érkezik hozzád a távirat, 

Férfiként szolgáld hazádat. 

Behívó parancs csatába szólít, 

Nem tehetsz mást, indulnod kell. 

Családodtól érzékeny búcsút veszel, 

Hiszed, még egyszer visszaérkezel. 

Bajtársaiddal árokban lapultok, 

Gyalogos támadás sípszóját várjátok. 

Fejetek felett golyózáporok zúdulnak, 

Majd, hirtelen egy hangrobbanás, 

Sáncotokba történt a becsapódás. 

Körülötted repeszektől sérült katonák, 

Görcsös fájdalmukban vívják a haláltusát. 
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Az ütéstől, mely mellkason talált, 

Megremegsz, várod a halált. 

Az égő zsibbadás eluralja testedet, 

S a fájdalmadat már nem érzékeled. 

Magaddal viszed utolsó képként, 

A csatamezőt, mint távoli fénykép. 

Hősi halotti sírodnál emlékmű áll, 

Nemzeti koszorút tiszteletadással helyezik rá. 

 

Debrecen, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

PEARL HARBOR 

 

Európában javában folyik a háború. 

Amerikaiak szándékosan távol maradnak, 

Bár Japánnal politikai nehézségeik akadnak. 

Pearl Harbor egy kis békés sziget, 

A Csendes óceán egyik ékköve. 

Az öbölben neves csatahajók sorban, 

Ez Amerika büszke, nagy flottája. 

Mily csodálatos e táj látványa, 

Szikrázó napsütés hatja át a völgyet, 

Az ég sziluettje egybeolvad óceán kékjével. 

Hadihajók békésen ringanak a kadétok alszanak. 

Nem sejtik még, mily sötét ármányt hoz a következő óra. 

Pirkadatkor édes álmukból ébredő tengerészek, 

Rémülten eszmélnek őket támadás érte. 

Fegyverük után rohannak, de késve, 

A hajójukat már a torpedó elérte. 

Első hullámban a flotta került óceán mélyére. 

Japán vadászgépek sora bombázza a térséget. 

Égi háború zajlik Pearl Harbor felett. 
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Fejvesztve menekülnek az emberek, 

Romokban menedéket keresnek. 

Korházban egyre több a sebesült, 

De, a légi támadás ide is lecsap kíméletlenül. 

Hallottak száma folyamatosan nő, 

Sebesültek ellátása már nem orvosolható. 

Megsemmisült a sziget reptere, 

Vele együtt Pearl Harbor légtere. 

A második hullám után elcsendesedett a táj, 

Hatékony támadásuk miatt, 

Szükségtelen volt a harmadik hullám. 

Amerika súlyos veszteséget szenvedett, 

A hadüzenet későn érkezett. 

Válaszul megtámadta Japánt, 

S a háború világméretűvé szélesedett. 

 

Debrecen, 2015. 
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SZERETNÉK 

 

Szeretnék szemedbe nézni, 

S tüzében boldogan égni. 

Bőrödhöz érni, 

Szeretnélek ölelve csókolni. 

Szerelem tüze égeti lelkem, 

Tudom Te is érzed kedvesem. 

Örök mécses lángol szívünkbe, 

Vigyázzuk e lángot örökre. 

Boldogságunk találkozik a fényben, 

Ahogy két csillag felragyog az égen. 

Egymástól távol, 

Lelkünkben szerelmi mámor, 

Kezünk örökre összeforr. 

Oly elválaszthatatlanul. 

 

Debrecen, 2015. 
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KEDVENC FÁM 

 

Földanya táplálja gyökerét, 

Míg lombkoronája égig ér. 

Égi áldás napsugarával földet ér, 

Tiszta áramlása éltető fény. 

Azonos ősi gyökerük, 

Szoros évgyűrű kötelékük. 

Szeretet hullámát követve, 

Csavarodnak egymáson fatörzsek. 

Majd kettéválnak ők is, 

Megtapasztalják egyedül is. 

Fájdalomtól recseg – ropog águk, 

Emelkedik ég felé vágyuk. 

Erős érzelmi vonzódásukban, 

Találkoznak meghatározott magasságban. 
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Női ág befogadja a férfi adó felet, 

Találkozásukat csókkal pecsételik meg. 

Lombkoronájuk egy egységben, 

Fényáradat felé törnek szédítően. 

 

Debrecen, 2015. 
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MÁTRAFÜREDI KÁPOLNA 

 

Ó, gyönyörű kápolna, 

Oly vonzó barokk stílusa. 

Park közepén emelkedik, 

Keresztelő Szent János nevét viseli. 

Áldásos tiszta légköre, 

Érződik szentek itt léte. 

Kápolnával szemben Jézus keresztje, 

Harangszó szólít a misére. 

Alázat, szeretet kíséri a hívőt be, 

Méltósággal jelenik meg az Úr, 

Kísérik őt angyalok szolgálatul. 

Megtelik a kápolna, 

Tiszta érzés világával, 

Bent ülő hívőket tölti fel, 

Isten utáni vággyal. 
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Véget ér a mise, 

Lelkek imádsággal telve. 

Angyalok serege, 

Kísér az úton hazafele. 

 

Debrecen, 2015. 
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NE FÉLJ 

 

Ne félj, ha vágy perzseli szíved, 

Ne félj, ha szeretet elönti lelked. 

Tisztító ereje áthatja lényed, 

Engedd, hogy a vágy tüze égjen. 

 

Ne félj, ha hited erős, 

Ne félj, megtart téged, 

Jézus fogja mind két kezed, 

Isten áldott kegyelme ez. 

 

Ne félj, Szentlélek tüze ég benned, 

Ne félj, ez áttisztítja lelked. 

Legyen örökre e tiszta fény szívedben, 

Vezessen utadon a jó Isten kegyelme. 

 

Debrecen, 2015. 
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NYÁR 

 

Végre itt a nyár, 

Gondolatom nálad jár. 

Boldog vagyok immár, 

Fénysugaraddal reám találtál. 

Kitartóan ostromoltál, 

Bástya falán áthatoltál. 

Fényed tündöklik szívem falán, 

Láthatod magad lelkem ablakán. 

Fölemel a tiszta fénysugár, 

Lelkünk öröm táncot jár. 

Angyali ének szól, 

Két szerető szív egymásra talált. 

Elmúlik majd a nyár, 

Szerelmünk sohasem talán, 

Szívtestvérként örök élet vár. 

 

                 Debrecen, 2015. 
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VÁGYOTT BOLDOGSÁG 

 

Ó, vágyott boldogság, 

Minden lélek vágyik rád. 

Ősidőkben külön vált emberpár, 

Keresi igaz párját életeken át. 

 

Sok keserű csalódáson át, 

Megtisztult lélekkel vár. 

Egyik életben egymásra talál, 

Lelkük eggyé olvad, mint fénysugár. 

 

Boldogságuk határtalan, 

Megértik egymást lelkük szaván. 

Nincs már idő és tér, 

Lelkük összeforrt, mint a fény. 
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Az Úr áldása ragyog rajtuk, 

Védelmük, hitük és tisztaságuk. 

Zárt szeretet egységük, 

Boldog szerelmük. 

 

Debrecen, 2015. 
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KÖSZÖNET 

 

Ó, Uram köszönöm neked, 

Köszönöm, hogy megmutattad Őt nekem. 

Szívem csordultig hálával tele, 

Hisz Ő duál testvérem nekem. 

Közös múltunkról immár fellebbent a fátyol, 

Mit nem fejeztetünk be egykor, 

Most lehetőségként mámor. 

Lelkünk izzik, vérünk felforr, 

Távolság hídként összekapcsol. 

Szerelmünk tiszta fénysugár, 

Boldogság csillag ösvényén jár. 

Kezem – kezedbe olvad, 

Örök élet sem oldozza már, 

Utunk végén Jézus ki reánk vár, 

Ő áldásával feloldozott már. 

 

Debrecen, 2015. 
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CSODÁS VILÁG 

 

A világ száz csodája vár reád, 

Csak légy készen reá. 

Lelked ragyogjon tisztán, mint a fény, 

Szíved hordozza szeretetet, mint erényt. 

Legyen erősebb hited mindennél, 

Az Úr útja áldással teli remény. 

Oly csodálatos e világ, 

Igazabb, mint egy mesevilág. 

A lélek dimenziójában, 

Te irányítod sorsod. 

Isten, Atyaként felügyeli dolgod, 

Áldásával harmóniába vagy boldog. 

 

 

Debrecen, 2015. 
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RÁD GONDOLOK 

 

Duál testvérem rád gondolok, 

Szívem mélyéből egy érzést hozok. 

Egykori életünk nyoma, 

Lelkünk szentélye hordozza. 

Tiszta áldott szerelmünk, 

Akkor be nem teljesült, 

Ádáz harc elvette életünk. 

De az igaz szerelemnek, 

A halál nem vet véget, 

Elodázza egy új élet. 

Most találkoztunk, 

S szerelmünk újra élhet. 

Pörögnek elém a képek, 

Nem akarlak elveszíteni téged. 
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Szeress úgy, mint akkor kérlek, 

Én szeretlek tiszta szívvel téged. 

Legyen szerelmünk hű és örök, 

Isten áldásával fényben is örök. 

 

  Debrecen, 2015. 
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CSODÁS NAPOK 

 

Az úr ki mindig fogja kezem, 

Átvezet életemen. 

Mutatja utamat előre, 

Csak mennem kell egyenesen. 

Hűségem megajándékozza, 

Csodás napokkal megáldja. 

Boldogságot mindig megadja, 

S az ember párját megtalálja. 

Örök hűséget templomban fogadja, 

Egység, erő az Atya mondata. 

E kötés örökké él, 

Míg lelkük Istenben él. 

 

Debrecen, 2015. 
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SOKAT VÁRTAM REÁD 

 

Őszbe fordult elmúlt a nyár, 

Hajam is deres őszül már. 

Elmúltak az évek, 

Magányomnak vége. 

Sokat vártam reád, 

Mindenképp megérte. 

Megérintett lényed, 

Magasztos érzésed. 

Találkozásunk életem, 

Legboldogabb élménye. 

Ölelésed áthatol szívemen, 

Éreztem nem kell más nekem. 

Melletted egy életre döntöttem, 

Templomi eskünket, 

Sohasem felejtem. 
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Kezem kezedbe simult, 

Ajkunk csókban összeforrt. 

Törlődött a múlt, 

Tiszta fényben jár utunk. 

Ha majd újra ott sétálunk, 

Csak minket vár örök padunk. 

 

Debrecen, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

ELFOGADOM 

 

A hűséged elfogadom, 

Míg élek hűséget megtartom, 

Lelkünk egységét örökre vállalom. 

Nem engedlek többé el, 

Mindig fogom kezedet, 

Megnyerted a szívemet. 

Reád vártam sok éven át, 

Sorsunk mindig egy úton járt, 

Megélhettük a csodás találkozást. 

Nem kell többé más nekem, 

Veled szép az életem, 

Boldog vagyok szerelmem. 

Hitünk - létünk alapja, 

Szerelmünk hű záloga, 

A jó Isten áldása! 

 

Debrecen, 2015. 
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LEHETŐSÉG 

 

Látóhatár mezején nézd, ahogy felkel a Nap, 

Arany sugarával áttöri a hajnalt. 

Szikrázó fényével beragyogja földünket, 

Tiszta energiája feltölti életerőnket. 

 

Engedj méltó tisztulásnak lelkedben helyet, 

Szeretet legyen szívedben gyűlölet helyett. 

Tisztító tűz ragyogjon át rajtad, 

E ragyogás hozza el majd neked az új utad, 

 

El kell, hogy engedd fájó múltadat, 

Hisz az elmúlás fátyla sötétébe borítja azt. 

Ne nézz vissza, mert nincs már fénye, 

Nézz az égre a lehetőség a Nap fénye. 

 

Debrecen, 2015. 
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A KÜLDÖTT ÚTJA 

 

Élted életed, mint mindenki más, 

Megérted sűrű karmáddal a tapasztalást. 

Kinyílt előtted a kozmikus világ, 

Tudtad innentől fény útja vár reád. 

Küldetésed nyilvánvalóvá vált, 

Immár Jézus ki vigyázz reád. 

Szíved, lelked az ő szolgálatában áll, 

Életed betölti küldetésed s magány. 

Ha megérint is a szerelem, 

Oly gyönyörű földi érzésével, 

Átengeded a fényútján, 

Istenben ragyoghasson tisztán. 

Fájdalom érzése a földön megmarad, 

Szemedben könnyek csillognak, 

Ám, fénynek útján lelked tiszta marad. 
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Csak küldött lehet méltó társad, 

Ki érti neked az Úr a legfontosabb. 

Talán mégis e földi világban, 

Ti vagytok legnagyobb boldogságban. 

Ketten egy áldott fényegységben, 

Készen álltok az Atya küldetésére. 

 

Debrecen, 2015. 
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A NEGYEDIK DIMENZIÓ LÁTOMÁSA 

 

Itt élek e szép földi világban, 

Elindul lelkem a szellemvilágba. 

Látom földünket ragyogó kékben, 

Aranyháló védelmezi a térben. 

Feltűnik vigyázó angyalok lénye, 

Kristálygömböm emelkedik a fénybe. 

Szférák örvényén egy kapuhoz érve, 

Már a negyedik dimenzióba lépek. 

Arany fénysugár tölti be a tájat, 

Fák, virágok áthatóan szikráznak. 

Gyémántos csillogással ragyognak, 

Szivárvány színeiben pompáznak. 

Gyönyörű réten patak csordogál, 

Part mentén fehér kő díszítősor áll. 
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Ezüstös tükröződése áthatóan tiszta, 

Az életvize a lelket meggyógyítja. 

Éneklő madarak hangjai szférák zenéje, 

Örömmel táncolnak reá égi tünemények. 

Invitálnak engem is, de időm lejárt, 

A föld vonzása már erősen hat reám. 

Megköszönöm szíves látásukat, 

Magammal hozom az áldásukat. 

Újra itt vagyok e földi honban, 

Megőrzöm őket a tudatomban! 

 

Debrecen, 2015. 
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SZERELMEMNEK 

 

Drága szív szerelmem, 

Csodálatos párom vagy nekem. 

Életem legboldogabb TE veled, 

Soha senki így nem szeretett. 

 

Igaz szerelmem odaadom neked, 

Örökké tartó hűségem fogadom veled. 

Ölelésed forró tüze égeti lelkem, 

Tudom míg élek ez kell nekem. 

 

Puha ajkad folyton csókolnám, 

Magányt néked sohasem hagynám. 

Vágyakozva omlok karjaidba drágám, 

Izzó csókod tudom mindig vár reám. 
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Ha harcolnod kell, hát harcolj kedvesem, 

Tudd én mindig ott állok melletted. 

Míg élek csak TE vagy nekem, 

Templomban Atya előtt fogadtuk meg. 

 

Isten vezet minek közös utunkon, 

Az ő áldása ragyog kapcsolatunkon. 

Szeretetünk lángja ki nem múlhat, 

Nekünk hitünk és Jézus mutat utat. 

 

Történjék bármi is a világban, 

Csak hinnünk kell az Úr áldásában. 

Zárt Szeretet egységünket, 

Ő maga Jézusunk vigyázza. 

 

Találkozásunk emlékét örökre megőrzöm, 

E verset neked tiszta szívemből küldöm. 

 

Debrecen, 2015. 
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BÜSZKESÉGEM 

 

Büszkeségem TE vagy nekem, 

Büszke vagyok reád kedvesem. 

Fénylő kék szemednek rabja lettem, 

Tiszta gyémánt csillog két szemedben. 

 

Lelked ragyogása tükröződik benne, 

Szívem kinyílt alázatos szerelmedre. 

Kedvességed áthatóan reményt hozó, 

Sajgó szívemnek drága gyógyírt hozó. 

 

Erős hited csodás tiszteletre méltó, 

Istenhez vezető utad példamutató. 

Sziklaként állsz ellen a hullámoknak, 

Tündöklő csillagja vagy az égboltnak. 
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Szereteted izzó fénye átöleli lényem, 

Már tudom bármit megtennél értem. 

Én csak egyet kérek tőled szerelmem, 

Maradj Isten hű szerető gyermeke. 

    

Debrecen, 2015. 
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KERESZTÚT 

 

Csendesen meghatódva ballagunk, 

Stációknál imádkozva meg – megállunk. 

Megnyílik az ég, látomásban ott vagyok, 

Jézus, Mária vezetik bűnbánó zarándokot. 

 

Atya felügyeli imádkozók lelkeit, 

Menetet aranyfényű alagút övezi. 

Apostolok szeretettel köszöntenek, 

Hálaadó imától könnyeink peregnek. 

 

Alázatos hívők énekétől zengő keresztút, 

Angyalok alkotnak körénk fénykoszorút. 

Karmától tisztult ragyogó energiaszálak, 

Az Úr lelkeinket feloldozta bűneink alól. 
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Immár megújulva folytatjuk életünk, 

Véget ért keresztúti zarándok menetünk. 

Legyen hitünk ragyogóan tiszta, 

Életünket a jó Isten megáldotta. 

 

Debrecen, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

LÁTOMÁS TEMPLOM FELSZENTELÉRŐL 

 

Mesés templom előtt állok, 

Harangok megszólalására várok. 

A két torony égig emelkedik, 

Csodálatos barokk stílusa környezetbe illik. 

Hívő lelkek buzgón imádkoznak, 

Papi szertartások rendben folynak. 

Angyalok serege magasabb dimenzióban, 

Templom felszentelésén munkálkodnak. 

Ezüstösen csillogó tündérszárnyuk, 

Felragyognak sorban az égbolton. 

Láncszerüen fonódnak, 

Kört alkotván magukból. 

Aranyeső alászáll fentről, 

Gömbformát sűrítve templom körül. 

Mihály Arkangyal kristályvédelme, 

Beborítja e fényhálót felszentelésre. 

Imádkozz csak mindig hittel, 

Magasztosan emelkedik lelked szeretettel, 

Jézus, Mária és az Atya hallgat figyelemmel. 
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Elárasztják a templom hajóit, 

Gyémántfényű áldott energiák. 

Hétsugár mestereinek szivárványszínű pompája, 

Érinti meg az alázatos szívűeket, 

Kik megélhetik boldog felemelkedésüket. 

Táncoló fények cikáznak, 

S az angyalok körbe – körbe járnak, 

Vigasztalásukkal mindenkit megtalálnak. 

 

Debrecen, 2015. 
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LÁTOMÁS KERESZTELŐRŐL 

 

Templomban áhítat csendje, 

Piciny leányka vár keresztelésére. 

E bájos tündérnek Julia a neve, 

Papi szertartások elkezdődnek vele. 

 

Míg földi világban folyik a rituálé, 

Lélek keresztsége a szellemvilágé. 

Hatalmas angyalok jelennek meg sorban, 

Kápolna falánál sorfalat állnak nyomban. 

 

Az oltár felett szent fények örvényében, 

Jézus, Mária és Isten Atyánk körben. 

Julia kis angyali lélek alázattal lebeg eléjek, 

Isten áldásával szentkeresztséget felvéve, 
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Kezében szenttűzzel visszatér testébe, 

Küldetése földi létben szentkeresztsége. 

Áldott lénye szeretett fényében, 

Ragyogó csillagként vezeti életében. 

 

Debrecen, 2015. 
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NOVEMBER ELSEJE 

 

November elseje megemlékezés napja, 

Emlékezünk drága eltávozottjainkra. 

Kik szellemvilágban éltek ott fent, 

Mi mécsest, gyertyát gyújtunk itt lent. 

 

Spirális fényörvénnyel emelkedett fel lelketek, 

Most gyönyörű szférákban élitek életeteket. 

Letettétek e földi világ súlyos terheit, 

Szabadon szárnyaltok fénylő angyalként. 

 

Szeretetünk örök lángja hozzátok száll, 

Ti szellők simogatásával válaszoltok reá. 

Szemünkből könny arcunkon végig pereg, 

Közösen töltött életutunk fel – feldereng. 
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S majd, ha mi szívünk is utoljára dobban, 

Örömteli találkozásunk lesz csillagokban. 

Szentlélek tűzétől tündököljön lelketek, 

Missziós utatokon Isten áldása kísérjen. 

 

Debrecen, 2015. 
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ÖRÖKRE VELED 

 

Életem alkonyán találkoztam veled, 

Sors úgy alakította életem s életed. 

Lenyugvó nap fénye szikrázik a fák közt, 

Szerelmünk lángjai beragyogják életünk. 

 

Tőled messze, távol erdei úton sétáltam, 

Hiányodtól szenvedve égi káprázatban, 

Távol vagy kedvesem mégis oly közel, 

Szerető szíved fák lombjai között tűnik fel. 

 

Drága minden perc mit Te adsz nekem, 

Nem élhetek már nélküled csak örökre veled. 

Lelkünk gondolat fonalán eggyé olvad végleg, 

Vágyaink csillognak boldogság fényében. 
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Ha majd egyszer végéhez ér e földi utam, 

Szívem utolsó dobbanásáról angyalok neked suttognak. 

Kezed akkor sem engedem el, 

Isten előtt köt hozzád hű fogadalmam. 

 

S ha meghatódtál ne szégyelld könnyed, 

A férfikönnynél drágább kincs nincsen. 

Hagyd, hogy arcodról lecsókoljam néked, 

Hiszen már örökre csak TE vagy nékem. 

 

Debrecen, 2015. 
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FÖLDI TÜNEMÉNYEM 

Írta: Poór Edit – Nagy Károly 

 

Csillagodnak fénye 

Feltűnik az égen, 

Itt ragyogsz most nékem 

Földi tüneményem. 

 

A csókod tüzétől 

Felizzik az élet, 

Forró ölelésed 

Sosem érhet véget. 

 

Lelkem repülni kész 

Messzi végtelenbe, 

Kezedet megtartva 

Öröklét fényébe. 
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Boldogság sugarad 

Megérinti szívem, 

Örökre megmarad 

E szerelmed nékem. 

 

Debrecen, 2017. 
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ÉLET TEMPLOMA 

 

Hunyd, be szemed láss csodát, 

Eléd tárul egy pompázó világ. 

Fényörvény emeli lelked magasba, 

Megállsz gyönyörködni egyik szférában. 

 

Szikrázó színekben tündököl minden, 

Dús energiától fák ragyognak itt fenn. 

Harmónia és béke hatja át a teret, 

Fényvirágok hajladozva lágyan zenélnek. 

 

Andalító ritmusra angyalok táncolnak, 

Feltöltő erejét érzed e látványnak. 

Távolban egy templom tűnik fel, 

Az Élet temploma előtted tárul fel. 
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Csillogó aranyban megnyitja kapuit, 

Szeretet mindent rózsaszínbe borít. 

Lépj be bátran várnak már rád, 

Atya és Jézus áldott oltáránál. 

 

Tedd le bánatod megoldatlan gondod, 

Kérj az Úrtól bűneidre bocsánatot. 

Legyen hited az Ő erejükben, 

Bocsáss meg te is ellened vétkezőknek. 

 

Szeretet vezessen utadon tovább, 

S hagyd, hogy az Úr viseljen gondot reád. 

Kérj tőlük erőt minden napjaidhoz, 

Áldásukkal lesz tele a holnapod. 

 

Debrecen, 2016. 
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BOLDOG TALÁLKOZÁS 

 

Pályaudvar nyüzsgő forgatagában, 

Vágyakozva fonódtak karjaink egymásba. 

Boldogság fényétől ragyogott a nap, 

Szemünkben tükröződött egy akarat. 

 

Szívünk dobbanásának dallama, 

Lágy zeneként kerített hatalmába. 

Lelkünk úszott csillogó varázsban, 

Szerelmünk tüze forró éjszakában. 

 

Ablakunkon áthatolt a holdsugár, 

Álomtündér is megjelent immár. 

Gyönyörködve néztem arcodat, 

S reggelig vigyáztam álmodat. 

 

Debrecen, 2015. 
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ELENGEDNI A MÚLTAT 

 

Muszáj elengedni a múltat, 

Fájó könnyeket nehéz időszakunkat. 

Fogadni kell az áldott újat, 

Építeni, megélni boldogságunkat. 

 

Szenvedésünket, megpróbáltatásunkat, 

Feltisztulás tengernyi könnyével áztattuk. 

Reményekkel telve jobb sorsot vártuk, 

Karmánkat most végleg lezártuk. 

 

Szellemvilágban majd találkozunk, 

S megtervezzük újabb földi utunk. 

Mi múltunkban hibás döntés volt, 

Életünkben szenvedésünkről szólt. 

 

Kiegyenlítődött az érzelmi szál, 

Összeköt az egymás iránti vágy. 

Szellemi törvények meghatározzák, 

Sorsutunk beteljesítő feladatát. 
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Van mit lelkünk ékszerdobozba zárt, 

Szívünk megőrzi kulcsát asztrálsíkon át. 

Fogadd hát szeretettel Isten útján, 

Új lehetőséget, mit ajándékul kaptál. 

 

Kegyelem törvénye törölte karmánkat, 

Az Úr áldásával kívánja boldogságunkat. 

 

 Debrecen, 2015. 
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TÁNCOS BENŐ 

Írta: Poór Edit – Nagy Károly 

 

Tested Benő 

csont és velő, 

aszalt izmod 

fonnyadt erő. 

 

Nem árt pezsgő 

csontváz nyerő, 

fogad csattog 

ez a nyerő. 

 

Szólít Ámor, 

Itt a mámor. 

Arcod pirul, 

kedved virul. 
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Táncod csörög, 

párod vödör. 

Samu hörög, 

ész veszejtő. 

           

Debrecen, 2015. 
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SZERELMES SZÍVEK 

 

Tengerkék szemed csillogása, 

Lelked aranyfényű ragyogása. 

Megnyitotta szívem kapuját, 

Szellemünk fénye egymásra talált. 

 

Isten útján magányosan járva, 

Csodálatos hittel harmóniában, 

Találkozhattunk e vonzásban, 

Szerelmes szíveken az Úr áldása. 

 

Boldogságunk szeretet fénye, 

Sugárzik csillagok felé az égre. 

Téren, időn át a messzeségbe, 

Hírül adják e szerelmet mindörökre. 

 

Debrecen, 2015. 
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ÁTMENET 

 

Megszületésünk boldog pillanat, 

Sors utunk felvállalt feladat. 

S ha időnk lejárt újra születünk odaát, 

Lelkünk szellemvilágban végzi munkáját. 

 

Nehéz elengedni ki itt maradt, 

Hiány fájdalma könnyáradat. 

Szívünkben őrizzük emlékek sorát, 

Kérjük az Úrtól vigasztalás angyalát. 

 

Észrevétlen könnyű az átmenet, 

Eltávozott szeretteink várnak fent. 

Pihenésül szolgáló gyolcsba fektetnek, 

Mesés fényáradatban lebegnek. 

 

Tündérek saját szférába kísérnek, 

Földi életünkről a filmünk lepereg. 

Látjuk hibáink mily jellemünkből ered, 

Lélekcsaládunkhoz visszahoz a szeretet. 
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Addig, míg újra születünk itt lent, 

Magas szellemek tanítanak fent. 

Isten vigyázó, kiáradó kegyelme, 

Árad szerte minden lélekre. 

 

 Debrecen, 2015. 
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ÁLDOTT KÖTÉS 

Írta: Poór Edit – Nagy Károly 

 

Szemed fénye rám vetül, 

Szerelmünkre édesül. 

Édes ajkad érintem, 

Csók tüzébe így veszem. 

 

Felborzolja lelkemet, 

Tüzes lángú szerelmed. 

Beteljesült életem, 

Boldog veled így lettem. 

 

Beleveszem már tudom, 

De, eskümet fogadom. 

Érzelmeink őrfénye, 

Utat mutat énnékem. 
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Áldott kötés összefűz, 

Fényben épül életünk. 

Angyalok vigyázzák, 

Lelkünk tisztaságát. 

 

Debrecen, 2015. 
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Ajánlás a szerző műveiből: 

 

Fényben élni  

válogatott versek 

Ebben a könyvben az első verseim olvashatóak. 2011 – től, 
2015 – ig, főleg lírai hangulatúak, de válogatott versek révén 
több témakörből is találhatóak benne írásaim.  

 

Az élet sója 

válogatott versek 

2015 – 2017 közötti verseim olvashatóak a könyvben, 
különböző kategóriákban. Többnyire spirituális és vallásos 
jellegűek. 

Lélekből szólva 

válogatott versek 

Ez a könyv 2018 -ig íródott verseimből ad betekintést az 
alkotásaimról. Egy kis ízelítő a korábbi köteteimben található 
írásaimból.  

 

Föld és Ég között 

válogatott versek 

A verses kötetemben 2019 – 2020 között írt műveim 
olvashatóak különböző témakörökben. Mese versek, 
természetről szóló versek, és ünnepi alkalomra írt versek 
alkotják többségét.  
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Égi szivárvány 

válogatott versek 

Ebben a könyvemben még található 2019 – ben írt verseimből, 
de főleg 2020 – 2022 között íródtak. Ünnepekről, természet 
csodáiról és mese versek is találhatóak benne.   

 

Bibliai történetek versben sorozat: 

Ezt a könyv sorozatot 2017 – től írtam, 2019 végéig. A sorozat 
négy kötetből áll; 

I. Ószövetség, II. Újszövetség első rész, III. – A hegyi 
beszéd – Újszövetség második rész, IV. Újszövetség 
harmadik rész. 

 

Novellák 

Ez egy novellákat tartalmazó kötetem, melyben különböző 
történetek és események játszódnak le. A témakörük változó a 
romantikustól, kalandokon át a történelemig bezárólag.  

 

Egy igaz szerelem 

 spirituális történet 

2020 – ban kezdtem el kisregényeket írni. Ez az első könyvem, 
amely igaz történeten alapul. Romantikus szerelmi történet, és 
az eseményeket spirituális megvilágításba helyezi.  
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Egy igaz út  

 spirituális életfilozófia 

Ebben a könyvemben igyekszem bemutatni egy filozófiai 
spirituális utat. Az igazösvényen való járás elméleti és 
gyakorlati oldalát. Az igazi spiritualitás és vallások 
megismerésén keresztül az álmokig, hogyan függ össze minden 
– mindennel.  

 

Egy igaz út folytatódik 

spirituális életfilozófia 

A könyv címe is mutatja, hogy folytatódik az út 
megismerésének lehetősége. Néhány Szent életének rövid 
történetével, valamint a túlvilági lét törvényeivel. Angyalok és 
Missziós szellemek tevékenységeiről. A Mennyei és Földi világ 
közötti kapocsról, és ennek összefüggéseiről írok benne. 

 

Nyári kalandok a Mátrában 

 kalandregény 

A Mátra iránti rajongásomból megszületett egy 
kalandregény.  Ez a könyv elvisz a hegységben található 
különböző ominózus helyekre. Feltárja a titkokat és 
legendákat. A természet pazar látványai és leginkább 
előforduló állatok, látnivalók bemutatása. A könyv végén 
60 darab színes fotóval, melyek ezen helyszínekről 
készültek.  
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Az elveszett aranyrudak 

romantikus kalandregény 

Kitalált történet, melyben megtalálható a romantikus szerelem 
és a kalandok sora. A regény több helyszínen játszódik. Így 
röviden bemutatásra kerülnek a színterek, mely által több 
ismeretet szerezhetünk a különböző területekről.  

Valamennyi eddig elkészült könyvem olvasható   E – 
könyv formájában a Google Play könyvtárában.  

Magánkiadásban, a könyvek megvásárolhatóak 
közvetlenül a szerzőtől. 

Nagy szeretettel ajánlom figyelmükbe az elkészült könyveimet. 

Elérhetőség: e – mail cím: pooredit3@gmail.com 

A szerző honlapja: http://www.pooreditirono.hu/ 
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