
Ellentétek 

Kiskoromban annyi önbizalmam volt, de mára már mind elfogyott. 

Általános iskolában mindig csúfoltak, és sajnos, ahogy látom most is ez marad. 

Annyiszor mondom, ha valaki rosszkedvű, hogy légy pozitív! 

S magammal szemben mégis én vagyok a negatív. 

Sokan megbántanak és sokakban csalódom, de velük én mégis kedves maradok. 

Eltűröm az összes rosszat, otthon pedig kisírom magamat. 

Ők nem tudják, mit művelnek velem, pedig ha tudnák, hogy egy világ dől össze bennem… 

Az egyetlen hibám, hogy tűröm és sírok, és ez ellen cselekedni semmit sem tudok. 

Én nem tudok megbántani senkit, s ha valaki bánt, megütni, visszaütni sem tudok. 

Én nem vagyok képes arra, hogy gonosz legyek valakivel, 

De én mégis napról-napra a gonoszat, a rosszat élem meg és át. 

A családom folyton mondja: „Vágj vissza nekik vagy cselekedj valamit! 

Mert ha nem teszed, az életben sem fogod tudni megállni a helyed.” 

S félek, mert igazuk van, s félek, mert ehhez túl gyengének érzem magam. 

Sokszor volt, s van mái napig, hogy kihasználnak emberek, mert én jószívű vagyok. 

De gonosszá válni én nem tudok! 

A családomtól a legnagyobb szeretetet kapom, de mégis néha egy jó barátnőre vágyom. 

Nem olyanra, akinek a legtöbb szava füllentés, 

És nem olyanra, aki mindig egyedül hagy és megvédeni sem méltat. 

Vagy olyanra, aki azért beszél és van veled, mert éppen a barátnőjével összeveszett. 

Sehol sem érzem a szeretetet, csak a családom körében, s ez nagyon rosszul esik nekem. 

Az élet és a világ ellentétekre épül fel, sajnos én ezek közül nagyon sokat tapasztalok meg. 

Vannak jók s rosszak, szépek s csúfak, 

De észre vettük már, hogy az ember formálta e szavakat?! 

Egyáltalán, van a szépnek s jónak, csúfnak s rossznak örökkön tartó értelmezése?! 

Mert szerintem mindig is változó lesz e szavak elképzelése. 

Az egyetlen gond az, hogy a tulajdonságaink közt mindig lesz olyan, 

Amit az emberek cikizhetnek, csúfolhatnak. 

S én ezt első kézből éltem, s élem át, 

S ez olyan dolog, melyet még a legfőbb ellenségemnek sem kívánnám. 

 

Kiskoromban annyi önbizalmam volt… 

S örülnék, ha visszakaphatnám azt a jót… 


