Gondolatok

Mindenkit Szeressetek
Életem napjaiban
Szivem sarkaiban
Egyszerű szeretettel
Gondolok mindenkire.
A szél fújásával
Szabadon száguldok.
Szivem dobogásával
Ajkam suttogásával
Szeretettel kérlek titeket,
Hogy mindenkit szeressetek.

Ici Pici
Ici pici lelkem van, mert ilyen parányi nincsen senkinek.
Beszélek én, de hangom is kicsiny, mert én a fű alatt vagyok.
Honnan tudod, hogy a fű alatt vagyok ?...
mert én senki nem vagyok.
Engem nem is látsz, mert oly kicsiny vagyok.
Ám ha néha megszólalok ...
Figyel a bokor s alatta a nyúl is felvidúl.
S tudod miért ? ... mert én igen parányi vagyok.
A csiga a lepke az esőcsepp meg a szöcske között ülök
és nem haragszom, mert oly picinyke vagyok.
S ha elfáradok se búsulok, inkább dúdolgatok,
ha feljön a csillag este, szépen elhallgatok.
Hajolj felém, ismerj meg engemet,
próbáld meghallgatni csepp kicsiny szívemet,
hogy rám ismerj, és ne légy olyan heves,
mert a szeretet mindent elfedez.
Majd egyszer neveden szólítalak a fű alatt,
s feléd fordítom sosem látott nevetős arcomat.

Előzmények …
1956-ban nyolc éves koromban Miskolcon laktam
szüleimmel.
Az októberi forradalom alatt hallottam és láttam a
fegyverek kegyetlen pusztítását.
Láttam az ártatlan anyák és gyermekek élettelen testét,
amely felejthetetlen emléket hagyott életemben.
Láttam, hogy a kedvenc fehér, piros szemű nyulamat,
a drága édesanyám
nyakon vágta egy silány vacsora miatt.
Láttam a galambjaimat a fazékban főni, vacsoránkra
feltálalva.
Ezek a galambok a kezemből ettek és ha megláttak iskola
után örömmel repűltek felém,
akkor is ha nem volt eledel a kezemben.

Páratlan Szeretet

Két különböző ember típust szeretnék bemutatni.

Vannak akik csak a gazdagság, nyerészkedés, dicsőítés,
megtiszteltetés és a hírnév után
igyekeznek.
Akik csak önmagukat dicsérik.

Azonban egy másik ember típust szeretnék bemutatni
aki a lelki tisztaság jelképe.

Őszinte, alázatos, kedves, békét szerető ember,
akinek a vallása szeretet.
Ez az ember a szeretet után vágyódik.
Élete minden mozdulata különbözik a rohanó sokaságtól.
Életében uralkodni tud önmagán.
Minden dolgát lelkiismeretesen elvégzi.
Törekszik a bölcsességre,
erkölcsi tisztaságra és szeretetre.
Mindenki iránt gyengédséget, megértést és őszinteséget
gyakorol, a szeretet fényét sugározva.
Ez az ember gyógyulást és vigaszt visz másoknak,
sokszor csak jelenléte meggyógyítja felebarátjait.
Megjelenése letépi a szomorúság
és a letörtség bilincseit és békességet hint útjain.

Élete tiszta, arca sugárzik az örömtől.
Tehetsége és emlékező képessége kitűnő.
Helyesen ítélő értelemmel rendelkezik.
Tiszta előrelátása van és fáradhatatlanul törekszik a jóra
a szépre és a nemesre.
Elméje nyugodt és kimért, szívében kegyesség lakozik.
Lelkülete meginduló, szándéka tiszta, cselekedetei igazak.
Értelmében és szorgalmában nyájasság lakozik.
Álnokság, félrevezetés elméjében meg sem fordul.
Az ilyen ember eljutott egy olyan
jellemi magaslatra amely boldogságot
és szeretetet sugároz minden élőlény felé.
Nem nagy népszerűséggel még az ártatlan állatokat is
tiszteletben tartja.
Étkezésében is csak a növényi eredetű

táplálékot választja.
Az ilyen ember mentes zavarosságtól és
a sötétség elveitől, mert minden cselekedete összhangban
van a szeretet szabályaival.
Megjelenése fényt árasztó és helyesen ítélő.
Beszéde örömet áraszt az embereknek, tudása
gyógyulást visz a szenvedő betegeknek.
Elmélkedése és bölcsessége tudásban gazdag.
Érzelmei nyugalmasak,
átitatva a páratlan szeretet alapelveivel.
A kiáradó szeretet benne kedves és tetszetős,
elméje derűs és tiszta mint a teli Hold.
Ábrázata vidám, szavai meggyógyítják a fájdalmakat,
melyet a rossz szenvedély
és a tudatlanság okozott a modern világban.

Szívből jövő őszinte kívánságom az,
hogy törekedjünk ilyen jellemi tisztaságra, amely
olyan rendkívüli befolyással lesz felebarátainkra,
hogy csodával határos módon
családról - családra, faluról - falura, városról - városra,
országról - országra olyan hatást fog elérni,
amely véget fog vetni az évtizedek óta tartó
véres kegyetlen háborúknak
és igazi békét és szeretetet fog varázsolni
az egész Világra.

