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Füle Lajos

Az elég titka
Az elég több a soknál
a szépségből,
a tehetségből,
a sikerből,
a szeretetből,
az élet édes ízeiből.
Sokan szeretnék ezt a többet,
Mert a sok – nem elég,
Mert a sok – kevés,
Mert az elég mértéke más,
És más a lényege.
Neked sokad van már,
de nincs még eleged.
Én ismerem az elég titkát
és elmondom neked:
Mid van, amit nem kaptál volna?
Milyen végtelen sokat kaptál!
S mindaz meg is sokszorozódna,
ha érte szívből hálát adnál.
Tedd meg, ha teheted!
Akkor... kinyílik fölötted az ég,
fény hull szívednek minden zegzugába,
és ez – elég.
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