Balogh Zoltán versei
a Mályvavirágoknak

A kötet illusztrációit Bartus Betty készítette

A csapat
Van egy csapat, ahol semmi önzőség,
Ez a csapat a Mályvavirág közösség.
Befogadtatok engem, s alig hittem el,
Hogy itt bizony nincsen negatív jel.
Pozitív hölgyek, pozitív gondolatok,
Amiért férfiként teljesen odavagyok.
Eme szép csapatnak segíteni jöttem,
Örülök hogy néhány barátságot kötöttem.
Célul tűztem ki és egy hivatásnak,
Hogy önkéntese vagyok a Mályvavirágnak.

A Nő nekem
Jelenségek, személyek, egyéniségek tára,
Egyszóval NŐK, a teremtés csodája.
Gyermeket hoztok eme szép világra,
Nincs bennetek szép érzésnek hiánya.
Éreztek, szerettek, s ti vagytok azok,
Akiken nem fognak a mindennapi bajok.
Erősek vagytok, mindig pozitívak,
Nézzenek fel rátok mindig a férfiak.
Tik vagytok azok, akiket becsülni kell,
Tisztelni, szeretni teljes szívvel.

Az életed
Van valami, ami nem játék,
Az életed, az ajándék.
Vigyázz rá, mert csak egy van neked,
Ne tedd tönkre az életed.
A sors nehézségeket állít eléd,
Nehéz sziklákat gurít feléd.
Erősnek kell mindig lenned,
Az életed komolyan venned.
Legyőzöl minden nehézséget,
Ha átjár a pozitív szemlélet.
Nem lesz életednek gondja,
Boldog szíved is ezt mondja.

Együtt, Egymásért, Minden Nőért!
Együtt minden harcot megnyerünk,
Egységben van az erejünk.
Egymásért küzdünk, segítünk, élünk,
Semmilyen akadálytól sohase félünk.
Minden Nőért szóljon eme alkotás,
Együtt, Egymásért vagyunk ez nem vitás.

Hamletnek üzenem!
To be or not to be…..
Ez talán már elcsépelt rím….
Nálam e téma mindig aktuális
Akár a segítés, az odaadás is!
Jöhetsz bárhonnan kedves Hamlet
A Mályva mozgalom igenis nagy lett.
Összefogtunk, megcsináltuk!
Közös a Mályvavirágunk!
Ragyogunk, mint bármely rubin
Hamlenek üzenem, maradt TO BE!

Kislányom
Idestova már négy éve,
Megszülettél kistündérem.
Apa szíve csak az övé,
Érte dobban mindörökké.
Te vagy kiért élek kincsem,
Nagyobb kincs e földön nincsen.
Szeretlek, szeretni foglak,
Vigyázok rád védlek, óvlak.
Te vagy életem értelme,
Te vagy az kiért élnem kell.

Köszöntő
Minden hölgynek szeretettel,
Tisztelettel, becsülettel,
Szóljon minden gondolatom,
Csokorként most át is adom.
Zárósorok
Soraimat zárom eme gondolatból,
Örülök, hogy érzéseim kiírtam magamból.
Szívesen tettem, szívem értetek kiáll,
Legyen mindig boldog minden Mályvavirág!

Magány
Magányban szenvedtem, testem földön hevert,
Nem érdekelt semmi, engem csak gond tepert.
Szívem a mélyben volt, csak lüktetése hallott,
Fekete vászon előtte, minden kudarcot vallott.
Olyan ez most mint a kietlen vég,
De legbelül szívemben szerelem tüze ég,
Feltéve ha élek, s még ég a vágy bennem,
Mely vadul átöleli az én egész testem.
S ha kell akadályok ezreit megjárom,
Míg valahára őt megtalálom.
És ha megtaláltam nem eresztem soha,
Nem hagyom elveszni boldogságomat.

Mályvavirág
Március havában a múzsa homlokon csókolt,
Átadom versekben lelkem mit is gondolt.
Lyuk lenne szívemben, ha nem írnék nektek,
Versekkel foltozom, a rímektől szebb lesz.
Annyi szép gondolat járkál most fejemben,
Vésem hát papírra, ne maradjon bennem.
Imádott érzések, az élet, a vágyak,
Rögvest leírom minden Mályvalánynak.
Áldjon meg mindenkit eme néhány szó,
Gondok helyett a szeretet előrébb való.

Megszülettél, cseperedtél
Megszülettél, cseperedtél,
Kislányból egyszer nő lettél.
Szeretetben, békességben,
Apa-anya szeme fénye.
Vigyáztak rád, óvtak, védtek,
Várt rád a nagybetűs élet.
Egy dolgot ne felejts soha,
Hol van a lelked otthona.
Akármennyi idős lehetsz,
Apa-anya mindig szeret.
Mindig pici lányuk maradsz,
Szívedben lesz apa, anya.

Szeress, nevess, élj!
Szeress hogy szíved melegében, érzéseid mélyében,
Boldogság járjon át angyalka képében.
Nevess, mert ha látják tündökölni arcod,
Más szemébe hitet adsz és sose kudarcot.
Élj, hogy büszke légy mindig mit tettél,
Küzdöttél, győztél, máson segítettél.

Szeretlek
Ez a szó, hogy szeretlek sokat elárul neked,
E szóval kiöntöm neked a lelkemet.
Mert ez a szó annyi mindent mond,
Kinek érzés, kinek öröm, kinek édes gond.
Érzés mely ott van bennem legbelül,
Melytől a szívem hevesen megfeszül.
Öröm, melytől szebb az élet,
Melyet leélhetek véled.
Édes gond, mert a szerelem ereje óriási,
S bár az élet sok-sok akadályt állít,
Együtt legyőzhető, s le is kell küzdeni,
Sose meghátrálni csak szeretni, szeretni.

Színező vers
Egy szombat délután mit se sejtve,
Elhívtak engem egy csodaszép helyre.
Hellyel is kínáltak, majd néztem egy nagyot,
Előkerültek színes ceruzák, lapok.
Lapokon minták, nagyon fura ábrák,
Mondtam is magamban, ilyet még nem láttál.
Ezt kellene színezni, hangzott a feladat,
E pár szó hallatán lélegzetem elakadt.
Egy jó kávé mellett hozzá is láttam,
Utólag bevallom ennek a csodának.
Ahogy épp színezek a gyönyörű színekkel,
Valami megnyugvás tört rá a szívemre.
Eszméletlen színek, apró motívumok,
Betelni velük nem nagyon tudok.
S mikor kész az összkép, hirtelen érzed,
Hogy már rabja lettél eme cselekvésnek.
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Vallomás
Ülök a szobában tollal kezemben,
Könnycseppet látni mélybarna szememben.
Boldogság könnyei, vissza nem tartom én,
Szóljon egy érzésről eme költemény.
Örül a szívem, hogy köztetek lehetek,
Eme szép sorokat oszthatom veletek.
Sok szépet adtatok, sok-sok vidámságot,
Megtaláltam én is a lelki boldogságot.
Nem feledem soha ezt a közösséget,
Segíteni fogok amíg én csak élek.

