Kedves Testvérek!
Március 7-én volt a hegedű diplomakoncertem évfordulója, és
ahogy azon a régi napon valamit adni tudtam, ami összegzése volt a
megelőző évek munkájának, úgy talán most is fel tudok kínálni
Nektek valamit, ami pedig az elmúlt évek sok küzdelmének,
könnyének, de talán belső mosolyának is a gyümölcse.
Elkészítettem egy ünnepi művészeti albumot, amiben 45 vers-rajz
„testvér-pár” található, a szívemhez legközelebb állók.
A levél után egy kis ízelítőt találtok a könyvből, valamint a
címlapot is, hogy lássátok.
A közel 100 oldalas album kemény fedeles, fényes belívű, és
nagy méretű (A4-es).
A versek betűszíne megegyezik az egész oldalas grafikák vonal-,
illetve háttér színével. Piros, kék, sárga, arany, zöld és galambszürke
„fejezetek” vannak.

Lehetőleg, ha kértek egy bizonyos darabszámot, akkor később ne
csökkentsétek vissza, hogy mégsem kéritek, mert az
kellemetlenségeket okozhat.
A könyv ISBN számmal is rendelkezni fog nagy valószínűséggel, de
ezt csak a kivitelezés előtt közvetlenül lehet intézni.
Azt is szeretettel kérném tőletek, hogy ezt a levelet küldjétek,
juttassátok
tovább
ismerőseiteknek,
barátaitoknak,
közösségeiteknek, akiket érdekelhet szerintetek. Köszönöm szépen!
Minden igényt, kérést az email-címemre juttassatok el:
monika.hang@freemail.hu
Szeretettel: Kiss Mónika

A vers-rajz album várható ára 3700 Ft lesz.
Azért írom így, mert a példányszámtól függően ez egy nagyon kicsit
módosulhat még.
A nyomda ár-ajánlata szerint 50 példány még igen drága, 100-200
darab már kedvezőbb.
(50 példány alatt nem tudom kivitelezni a könyvet a nagyon magas
ár miatt.)
Szeretnélek kérni benneteket, hogy igényeiteket az albumra – ha
van - jelezzétek felém.

Lélek-ünnep

Isten lelke szól a dalban
Zeng a csendje lankadatlan
Szelíd tüzet hoz magában
Lángra lobban lehulltában.
Égből fúj a Lélek-szellő
Bánatot s bajt feledtető
Kicsinyt s szegényt felemelő
Minket örökre szerető.
Lélek-fénnyel árad lelkem
Szív-felhőben gyűlik könnyem
S míg boldog-fájón földre ejtem
Lelkedbe feledkezem.

Szív és lélek

Este

A Te Lelkednek szent csend a fészke
Elszenderedem benne puhán pihegve
Zengő érzelem halk zene lesz örökre
Boldogan olvad vissza ölelő Lényedbe.
Lelked puha palástja borul az estére
Fényből szőtt bársony von takarót szívemre
Csillag-magány oszlik, béke száll testembe
Alkonyból lett sötét jótevőn fedez be.

A lélek harmóniája

Magnificat

Magasztalja az Urat az én lelkem
Hála tölt el szeretett gyermekének lennem
Ő néz a világra irgalmas szememmel
Ő szeret mindenkit áldó kezemmel.
Reám hull mennyei frissítő harmat
Amikor a szívem elalélt, megfáradt
Elkerget messzire minden borút, árnyat
Vállamra ráterít szivárványszín fátylat.
Hatalmával szórja szét, kik ellene voltak
Kik Őelőtte térdükre le nem borultak
Szegényekké tette a dús gazdagokat
Irgalmával minden kicsinyt örökre jóllakat.
Hűsége tart karjában örökkön örökké
Értem lett a földön szent Istenemberré
Tanítása, szava vált véremmé, testemmé
Átdöfött szíve lett szívemmé, lelkemmé.

Kegyelemmel teljes

Örök tavasz
Csillagtalan éjsötét
Nap fényét megszüli
Elfeledett létünket
Isten tenyerébe veszi
Vajúdva enged a fagy
Megváltó tavasznak
Patakjai könnyeinknek
Szív-mosolyba apadnak
Ágakon félénk hit-madár
Csiripel a reményről
A félelmek, mint jégcsapok
Leolvadnak lelkünkről
Árnyak tűnnek örökre tova
Bontja kárpitját a nyár
A Szívek Égi Királya
Mennyei Ünnepre vár.

Az Élet fája

Isten

Te vagy lelkünk Napja, mennyei jó Atyánk
Szívünkből tör fel s száll Hozzád örök hálánk
Csillámai végtelen szeretetednek
Fényruhát szőnek a meztelen világűrnek.

Miatyánk

Kiss Mónika

Isten arcvonásai

