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�Kovács Kálmán 
 

Beköszöntő 
 
Rendkívüli nyári kiadással jelentkezünk. Egy 
kicsit lazább tartalommal jelenünk meg. 
Istenről közlünk verseket. A költők olyan Isten 
élményekről írnak, amit mi is átéltünk vagy 
átélünk a hívő életben. A verseket nem elég 
egyszer olvasni, vidd magaddal a 
szabadságodra és olvasgassad, hogy 
megértsd az üzenetét, mert hiszem, hogy 
Neked is szól! A verseket a költők szerint 
válogatva közöljük. Ha tetszettek a versek, add 
tovább az újságot más hívő ismerősödnek is. 
Ha a költőkről szeretnétek többet tudni, akkor 
keressetek meg!  

 
Gyülekezeti programok 
 
Június 26.-án 9:00-kor istentisztelet a gödöllői 
Művelődési Központban. Igét hírdet Szabó 
Sándor, alkalomvezető Gódor Mihály. 
 
Július 3.-án 9:00-kor istentisztelet a gödöllői 
Művelődési Központban. Igét hírdet Lucza 
Árpád, alkalomvezető Gódor Mihály. 
 
Július 10.-én 9:00-kor istentisztelet a gödöllői 
Művelődési Központban. Igét hírdet Kovács 
Kálmán, alkalomvezető Lucza Árpád. 
 
Július 17.-én 9:00-kor istentisztelet a gödöllői 
Művelődési Központban. Igét hírdet Süveges 
Imre, alkalomvezető Szabó Sándor. 
 
Július 24.-én Omega közös alkalom 
Őrbottyánban.  
 
Július 24-29 kadarkúti gyermektábor. 
 
Július 31.-én 9:00-kor istentisztelet a gödöllői 
Művelődési Központban. Igét hírdet Lucza 
Árpád, alkalomvezető Gódor Mihály. 
 
Augusztus 7.-én 9:00-kor istentisztelet a 
gödöllői Művelődési Központban. Igét hírdet 
Lucza Árpád, alkalomvezető Kovács Kálmán. 
 

Reményik Sándor (1890-1941) 
 
Reményik Sándor: Kegyelem 
 
Elõször sírsz.  
Azután átkozódsz.  
Aztán imádkozol.  
Aztán megfeszíted  
Körömszakadtig maradék-erõd.  
Akarsz, egetostromló akarattal - 
S a lehetetlenség konok falán  
Zúzod véresre koponyád.  
Azután elalélsz. 
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.  
Utoljára is tompa kábulattal, 
Szótalanul, gondolattalanul 
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:  
A bûn, a betegség, a nyomorúság, 
A mindennapi szörnyû szürkeség  
Tömlöcébõl nincsen, nincsen menekvés!  
S akkor - magától - megnyílik az ég,  
Mely nem tárult ki átokra, imára, 
Erõ, akarat, kétségbeesés, 
Bûnbánat - hasztalanul ostromolták.  
Akkor megnyílik magától az ég, 
S egy pici csillag sétál szembe véled,  
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,  
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.  
Akkor - magától - szûnik a vihar,  
Akkor - magától - minden elcsitul,  
Akkor - magától - éled a remény.  
Álomfáidnak minden aranyágán 
Csak úgy magától - friss gyümölcs terem.  
Ez a magától: ez a Kegyelem. 
 
Reményik Sándor: A keserû pohár 
 
Ó, nem voltam türelmes szenvedõ.  
Testem a szenvedéshez nem szokott.  
Az élet nem edzett, csak puhított.  
S hogy megjelent a keserû pohár,  
S felém libegett titokzatosan,  
Mondván: most eljöttem, hogy kiigyál:  
Megragadtam vadul a poharat 
S falhoz vágtam. Ezer darabra ment.  
De rögtön csorbítatlan megjelent.  
S szólt másodszor is a sötét pohár:  
Ím itt vagyok, hogy te is kiigyál.  
És igazság ez: szenvednek sokan, 
S a Te részed még mindíg hátra van.  
S most kiiszod, ha akarod, ha nem.  
Dühöngve vágtam közbe: nem! 
Nem sóhajtok: "Múljék el, ha lehet" - 
S fölvetettem daccal a fejemet.  
Nagyot reccsent a csend - 
S a makacs pohár újra falnak ment.  
Ezer darabra ment.  
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De jaj, mert harmadszor is megjelent.  
S akkor tudtam, hogy dühöm hasztalan,  
Enyém, sajátom e sötét pohár - 
És ki kell ürítenem poharam. 
Az ajkam kinyílt félig-öntudatlan,  
A karom kinyílt félig-akaratlan, 
S felmérve csillagszabta sorsomat,  
Fogtam s lassan fenékig ürítettem  
A poharat.  
 
Reményik Sándor: A Te akaratod... 
 
Teljesüljön a Te akaratod:  
A Miatyánkból ezt tudom már csak.  
Bimbóban nem marad meg a virág,  
És visszafele nem foly a patak.  
 
Teljesüljön a Te akaratod:  
Be fölösleges minden más beszéd...  
Az én kezem, e vézna, gyönge kéz  
Hogy tartaná fel az Isten kezét?  
 
Minden léleknek csak egy útja van  
És csak ezen az egy úton mehet.  
És nem lépheti által önmagát  
És öntörvénye ellen nem tehet.  
 
Bizonnyal minden úgy van jól, ahogy van.  
És ez az eszme megnyugvást is ád:  
Ki sorsával vív, alája kerül  
És gyõz, ki néki megadja magát.  
 
 Reményik Sándor: A megátkozott kéz 
 
Testvér, – az én kezem megátkozott.  
Embert, dolgot, lelket, gondolatot,  
Semmit se tudok megfogni vele.  
Csak belemarkolok a semmibe.  
Nézd ezt a bús, üres mozdulatot:  
Nem is levegõ, amit megfogok,  
Levegõ: szelíd, meleg földi “semmi“.  
Csak a világûr hideg semmije  
Tud ilyen kegyetlenül üres lenni.  
Kapaszkodnék én akármibe már,  
De karfa, korlát, horgony, szalmaszál,  
Minden kisiklik a kezem közül,  
S a hiba kezemben van egyedül.  
Kétségbeesve nézem, hol a part,  
S csodálkozom: a víz felett mi tart?  
Mi tart, mi tart még, Uram, Istenem?... –  
Talán egy Kéz, mely láthatatlanul,  
Bár én nem fogom – fogja a kezem.  
 

Reményik Sándor: A teremtés hat napja 
elõtt 
 
Te láttad az erdõt, 
Mielõtt erdõ lett volna.  
Mielõtt a vizek a szárazföldtõl  
Elválasztattak volna. 
Azért fested most híven, igazán,  
Azt is, mit itt nem láttál.  
Magadban a dolgok õs-képére  
Reá találtál. 
A képeiden azért hallik  
Szinte-szinte a vizek dübörgése,  
Vihar-tört szálfák hörgõ reccsenése.  
Te láttad az erdõt  
Mielõtt erdõ lett volna. 
Mert naiv gyermek-hit az, hogy az Isten  
A Hat Nap elõtt mit se csinált volna. 
A hosszú-hosszú örökléten át 
A Mûvészt szabta, formálta remekbe,  
Illesztgette mulhatatlan keretbe,  
Bölcsõjét a chaos felett ringatta, 
A világ tervrajzába beavatta,  
Szoktatta a halhatatlansághoz...  
Aztán fogott csak hozzá a világhoz. 
 
Reményik Sándor: Akarom 
 
Akarom: fontos ne legyek magamnak.  
A végtelen falban legyek egy tégla,  
Lépcsõ, min felhalad valaki más,  
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,  
Ám a kalász nem az õ érdeme.  
Legyek a szél, mely hordja a magot,  
De szirmát ki nem bontja a virágnak,  
S az emberek, mikor a mezõn járnak,  
A virágban hadd gyönyörködjenek.  
Legyek a kendõ, mely könnyet töröl,  
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.  
A kéz legyek, mely váltig simogat,  
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.  
Legyek a fáradt pillákon az álom.  
Legyek a délibáb, mely megjelen 
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,  
Legyek a délibáb a rónaságon  
Legyek a vén föld fekete szívébõl  
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,  
Legyek a drót, min üzenet megy végig  
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.  
Sok lélek alatt legyek a tutaj,  
Egyszerû, durván összerótt ladik,  
Mit tengerbe visznek mély folyók.  
Legyek a hegedû, mely végtelenbe sír,  
Míg le nem teszi a mûvész a vonót. 
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Reményik Sándor: Ama keskeny út 
 
A szálerdõ már elmaradt,  
Most törpefenyõ jõ, s boróka,  
Az ösvény egyre keskenyebb, - 
Jövök, - ki tudja már mióta 
S megyek, - ki tudja meddig még.  
A célom - Isten tudja csak - 
Talán a semmi - tán az ég.  
Az ösvény egyre keskenyebb  
És egyre zengõbb a szívem. 
Úgy zeng, mint egy kristályharang.  
Pedig nem rázza senki sem.  
Még feljebb gyér fû és moha, - 
Majd puszta gránit, vagy bazalt,  
Szélkürtök héjja-riadója, 
Vagy síri csend, - minden kihalt.  
Jövök, nem tudom már mióta.  
Egy ismeretlen túlvilág már  
Fagyasztó áramot lehel. 
Megyek, - ki tudja meddig még.  
Ez tán a mennybemenetel. 
 
Reményik Sándor: Békesség Istentõl 
 
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív,  
Amíg ver, mindörökre nyugtalan. 
De mindörökké nyughatatlanul,  
Istentõl mégis Békessége van.  
Nyugalma nincs, de Békessége van.  
Békesség Istentõl.  
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar,  
Örök hullámzás a víz felszíne. 
De lent a mélyben háborítlanul  
Pihen a tenger s az ember szíve,  
Hadd hullámozzék a víz felszíne.  
Békesség Istentõl.  
Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a  
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad. 
Te sugarazd szét békességedet 
És szóval, kézfogással másnak add.  
Az Isten Békessége is ragad.  
Békesség Istentõl.  
Reggel mondd, délben mondd és este mondd  
A Feltámadott elsõ, szép szavát. 
És ragyogóbbá lesz a reggeled  
És csillaghímesebb az éjszakád.  
És békességesebb az éjszakád.  
Békesség Istentõl.  
Békesség Istentõl: mi így köszönjünk,  
Hogy köszöntésünkben lélek legyen - 
Vihartépett fák - ágainkon mégis  
Vadgalamb búg és Békesség terem.  
Békesség: köszöntésünk ez legyen.  
Békesség Istentõl.  
 

Assisi Szent Ferenc (1181-1226) 
 
Assisi Szent Ferenc: Tégy engem békéd 
eszközévé 
 
Uram,  
tégy a béke eszközévé.  
hogy szeretetet vigyek oda,  
ahol gyűlölet van,  
hogy megbocsássak,  
ahol bűn van,  
hogy egyesítsek,  
ahol széthúzás van  
hogy igazságot hozzak,  
ahol tévedés van, 
hogy hitet vigyek,  
ahol sötétség van, 
hogy örömet vigyek oda,  
ahol szenvedés van  
 
Nem azért, hogy vigasztalódjam,  
hanem, hogy vigasztaljak; 
nem azért, hogy megértsenek, 
hanem, hogy megértsek 
nem azért, hogy szeressenek, 
hanem, hogy szeressek; 
 
csak ez a fontos,  
mert amikor adunk - kapunk,  
amikor megbocsátunk - bocsánatot nyerünk,  
amikor meghalunk - új életre kelünk. 
 
Antoine de Saint Exupery (1900-1944) 
 
Antoine de Saint-Exupery: Fohász     
 
Uram, nem csodákért és látomásokért 
fohászkodom, csak  
erőt kérek a hétköznapokhoz.  
Taníts meg a kis lépések művészetére!  
 
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok 
sokféleségében és  
forgatagában idejében rögzítsem a számomra 
fontos felismeréseket és  
tapasztalatokat!  
Segíts engem a helyes időbeosztásban!  
 
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági 
sorrendjében, elsőrangú  
vagy csak másodrangú fontosságának 
megítéléséhez!  
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és 
mértéktartáshoz, hogy ne csak  
átfussak az életen, de értelmesen osszam be 
napjaimat, észleljem  
a váratlan örömöket és magaslatokat!  



 

 

4. SZÁM      OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ     2005. Június 

OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ  A Szeretet Lángja Gyülekezet kiadványa                                                  Oldal: 5 

 
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben 
mindennek simán kell mennie!  
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, 
hogy a nehézségek,  
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az 
élet magától adódó 
ráadásai, amelyek révén növekedünk és 
érlelődünk!  
 
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek 
van elegendő  
bátorsága és szeretete az igazság 
kimondásához!  
Az igazságot az ember nem magának mondja 
meg, azt mások  
mondják meg nekünk.  
 
Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik 
meg, hogy nem teszünk semmit.  
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!  
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a 
bátorságra.  
 
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, 
legkockázatosabb 
és legtörékenyebb ajándékára méltók 
lehessünk!  
 
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a 
kellő pillanatban és 
a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak 
nélkül - egy kis jóságot 
közvetíthessek!  
 
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!  
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, 
amire szükségem van!  
Taníts meg a kis lépések művészetére! 
 
Tóth Árpád (1886-1928) 
 
Tóth Árpád: Isten oltó-kése  
 
Pénzt, egészséget és sikert  
Másoknak, Uram, többet adtál,  
Nem kezdek érte mégse pert, 
És nem mondom, hogy adósom maradtál. 
 
Nem én vagyok az első mostohád; 
Bordáim közt próbáid éles kését 
Megáldom, s mosolygom az ostobák 
Dühödt jaját és hiú mellverését. 
 
Tudom és érzem, hogy szeretsz: 
Próbáid áldott oltó-kése bennem 
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz, 

Új szépséget teremni sebez engem. 
 
Összeszorítom ajkam, ha nehéz 
A kín, mert tudom, tiéd az én harcom, 
És győztes távolba néz 
Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom. 
 
Sík Sándor (1889-1963) 
 
Sík Sándor: Isten érkezése 
 
S egyszer, mint a tiszta hold a vizen,  
Mélyeimnek mormoló vizéből  
Fölmerült az Élő Isten arca.  
Hírnököt nem járatott előre,  
Fullajtár sem harsonázta jöttét:  
Nem mehettem hódolón elébe.  
Még csak nem is kopogott az ajtón,  
Még sem rezzent léptein a padló,  
Meg sem lobbant mécsem lángja tőle.  
Halkan, halkan, mint beteg fiúnak  
Ágya mellé simul édesanyja,  
Úgy az Isten: csak hogy egyszer itt volt.  
Ráismertem: ez a dajka két szem  
Kísérgette kisgyerek koromban  
Pilleűző tarka futkosásom.  
Ráismertem: lobbanó szemétől  
Gyulladoztak hajnal-ifjúságom  
Fellegjáró büszke víziói.  
Ő nézett rám kisfiú-szemekből,  
Szívüknek ha kátét nyitogattam,  
És ha mondtam pillangó meséket.  
Mintha mindig itt lett volna nálam,  
Mintha most már itt maradna mindig!  
Mintha most már itt maradna mindig!  
 
Sík Sándor: Primicia 
 
Megérintettem a csodát.  
Eljött a perc, a boldog:  
A csengő felsikoltott,  
Mellig bókoltak a fejek,  
És a csillogó paténa felett  
A Kenyér-Isten megmutatkozott.  
És akkor hirtelen minden megváltozott.  
Még éppen csak hogy elvillanni láttam  
A márvány angyalok sikamló testén  
A gyertyafényt, mint rezgő csillagot,  
Aztán eltűnt egy tündöklő homályban  
Kehely és tányér és gyertya és szekrény,  
Becsukódott a két szemem magától,  
És máshol voltam, mint az álomlátó.  
Egy kebelen  
Nyugodott a fejem,  
Mondhatatlanul melegen,  
És édességgel csordulásig telten,  
Akár a csecsemő az anyamellen.  



 

 

4. SZÁM      OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ     2005. Június 

OOOOOOOOIIIIIIIIKKKKKKKKOOOOOOOOSSSSSSSSZZZZZZZZ  A Szeretet Lángja Gyülekezet kiadványa                                                  Oldal: 6 

Ringatva vitt egy nagy-nagy-nagy folyó,  
Parttalan víz és határtalan égbolt,  
És mind a kettő mondhatatlan kék volt,  
És elmerült a mérhetetlen csöndben.  
És tudtam, hogy rendben van minden,  
És minden jó.  
Most áll az illanó  
Idő.  
Nem is voltak az öklelő  
Problémák, gondok, szenvedések.  
Itt a fészek,  
Puha és meleg és enyém.  
Fekszem a Fészek-Isten kebelén,  
S az üdvösség illata rajtam.  
Egyetlen vágytól mámoros az ajkam:  
Így, így maradni végeszakadatlan,  
Meghalni most, a Kebelen,  
Mint a harmat a levelen,  
A végtelenbe most ivódni át,  
A Valóságba most ömölni át,  
Az Egyetlenbe lényegülni át,  
Most, amikor tapintom a csodát  
És ölelem.  
Suttogó hangot hallok hirtelen:  
"Folytatni kellene a szentmisét!"  
 
Rónay György (1913-1978) 
 
Rónay György: Olajfák éjszakája  
1  
Szállj le, éjszaka, szállj,  
szenvedés éjszakája,  
hűtlenség éjszakája,  
gyötrelem éjszakája,  
irgalom éjszakája.  
Takard be lépteiddel a földet,  
borítsd rá fekete lepedődet,  
minden kínokra vond rá szemfedődet,  
függönyözd el a verejtékezőket.  
Szállj le, éjszaka, szállj,  
fájdalom éjszakája,  
kegyelem éjszakája,  
árulás éjszakája,  
megváltás éjszakája.  
 
2  
Akik a házban ülnek,  
a lámpa fénykörében,  
terített asztal mellett 
ülnek és lakmároznak,  
eszik a lakoma testét,  
isszák a lakoma vérét,  
s a lámpa fénykörében  
nem látszik a sötétség –  
akik a házban ülnek 
azok nem veszik észre,  
mikor nyílik az ajtó,  

éppen csak egy arasznyit,  
csak hogy a Bűn kiférjen.  
Fejét leszegve surran,  
vállát behúzva lépked –  
(Júdás) Nem én vagyok, nem én!  
Nem én nyúltam a tálba,  
nem kezem volt kezével,  
nincs is kezem, levágták:  
hiánya vár a pénzre;  
nem én alkudtam érte,  
vérdíjat életére:  
nem én vagyok, nem én!  
Akik a házban ülnek,  
nem is látják osonni,  
fal mellett elsuhanni,  
árnyékát rejtegetni,  
amint kilép az ajtón,  
kilép az éjszakába – 
(Júdás) Nem én vagyok, nem én!  
Résén az irgalomnak,  
zárán a szeretetnek,  
kilép az éjszakába 
a Szíve hasadékán.  
A tőr ütötte résen,  
kés vágta hasadékon 
kilép az éjszakába,  
utána vér szivárog.  
(Júdás) Nem én vagyok, nem én!  
Utána fény szivárog – 
(Júdás) Nem én vagyok, nem én!  
Fák mögé bú a fénytől –  
(Júdás) Nem én vagyok, nem én!  
Fától fáig lopakszik – 
(Júdás) Nem én vagyok, nem én!  
Utána vér szivárog – 
(Júdás) Nem én vagyok, nem én!  
 
3  
Akik a házban ülnek,  
lakoma melegében,  
a lámpa fénye mellett,  
azok nem veszik észre,  
mikor hull le a harmat,  
mikor száll le az éj.  
Árulás éjszakája – 
(Júdás) Nem én voltam, nem én!  
Hűtlenség éjszakája –  
(Péter) Nem én voltam, nem én!  
Azok nem veszik észre,  
mikor nyílik az ajtó – 
Fekete éj homálylik 
az ajtó négyszögében – 
Mennek az éjszakában,  
olajfalomb-ezüstben – 
Fájdalom éjszakája!  
Irgalom éjszakája!  
Csak egynek nem adatik irgalom!  
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Csak egytől nem múlik el a pohár!  
Arccal a kőre rogyva,  
olajfalomb-ezüstben,  
homlokával a sziklán,  
halálos szomorúan – 
Világtalan magányban,  
kegyetlen kőtenyéren,  
világ fölé emelve,  
olajfalomb-ezüstben – 
Míg lent aludt a három – 
Nem én voltam, nem én!  
Egy kődobásra tőle – 
Nem én voltam, nem én!  
Horkolt a fűbe dőlve,  
hanyatt a puha fűben 
Péter, János, Jakab – 
Nem én voltam, nem én!  
Egy kődobásra tőle,  
olajfalomb alatt!  
 
4 
Hanyatt a puha fűben  
aludtak, álmodoztak.  
Nem bírtak fönn maradni.  
egy kurta óra hosszat –  
Míg arccal kőre rogyva,  
kegyetlen kőtenyéren 
olajfalomb-ezüstben 
ázott az Úr a vérben.  
Világ fölé emelve 
kegyetlen kőtenyéren 
keresztfa nőtt előtte  
kopáran és keményen.  
Olajágon tövis nőtt 
keserve koronának 
vesszőt hajtott a cserje 
testét megostorozni.  
Tenyerek kérgesedtek 
és öklök ólmosodtak – 
Nem bírtak fönn maradni 
egy kurta óra hosszat.  
Mert ez volt az az óra,  
mikor eláll a világ szívverése.  
Ez az az óra,  
mikor az őrség elalszik a strázsán.  
Ez az az óra,  
mikor a kés ízétől fölcsuklik a Bárány.  
És mi vagyunk azok az ácsok,  
akik keresztet ácsolunk magunkból,  
hogy legyen mire fölfeszítsék 
az Istent.  
Mi vagyunk azok a hősök,  
akik a szolga fülét levágják,  
de kakasszóra a főpap udvarában  
megtagadják az Istent.  
Mi vagyunk azok az őrök,  
akiktől ellopják a várat,  

akiktől föltörik a pincét,  
kirabolják a pajtát,  
elorozzák a kincset!  
Mi vagyunk azok az ácsok!  
Mi vagyunk azok a hősök!  
Mi vagyunk azok az őrök!  
Legyen hozzánk irgalmas az Isten!  
 
5 
Aki a fűben alszik,  
nem látja lenn a völgyet,  
ahol a kardok égnek,  
a fáklyák hömpölyögnek – 
a poroszlók pora felhőz,  
csatlósok szíja csattan,  
álnok csókok csobbannak 
a vérívó patakban – 
Legyen hozzánk irgalmas az Isten!  
Karddal jönnek, doronggal,  
mint egy gonosztevőre – 
még egyszer térdre roskad,  
arccal borul a kőre – 
vérverejtékben ázik 
 
azon a kőtenyéren –  
világtalan magányban 
lépkedni kezd az éjben –  
Legyen hozzánk irgalmas az Isten!  
 
Nem bírtunk fönn maradni  
egy kurta óra hosszat:  
bírjunk veled maradni,  
ha szíjak záporoznak.  
legyen halotti ágyad  
s szívünk sziklasírja,  
s támadj föl harmadnapra,  
ahogy meg van írva.  
 
Ady Endre (1877-1919) 
 
Ady Endre: Az Úr érkezése  
 
Mikor elhagytak,  
Mikor lelkem roskadozva vittem,  
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten. 
 
Nem harsonával, 
Hanem jött néma, igaz öleléssel, 
Nem jött szép tüzes nappalon,  
De háborús éjjel. 
 
És megvakultak 
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, 
De őt, a fényest, nagyszerűt, 
Mindörökre látom. 
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Ady Endre: Istenhez hanyatló árnyék  
 

„Mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell 
mennem és ide s tova hányattatom, mint a 
sáska” (109. Zsoltár)  
 
Akaratomból is kihullasz, 
Én akart, vágyott Istenem, 
Már magamat sem ismerem 
S hozzád beszélni rontás fullaszt. 
 
Üldöztetésimben kellettél  
S kerestelek bús-szilajon 
S már-már jajomból kihagyom Neved,  
mely szebb minden neveknél.  
 
Szent Képzelés, örök hit-balzsam, 
Ki létlenül is leglevőbb,  
Meghajlok szent Színed előtt  
S akarom, hogy hited akarjam. 
 
Megűzeték s nem nyugszom addig,  
Míg hitedet meg nem nyerem,  
Mert kockán van az életem, 
Mint árnyék, mikor elhanyatlik.  
 
S hányattatom, miként a sáska,  
Mert csak Tenéked van erőd 
S mert nem láttam régen előbb:  
Nem szabad hinni senki másba. 
 
Gégény István 
 
Gégény István: El nem mondott ima 
 
Fáj, hogy nem szólhatok. 
Bár mondtam volna ezernyi szép gondolatot, 
mégis itt ülök, szavaim börtönébe zárva; 
süket csendet hallgatok. 
Fáj, mert adni vágytam, 
helyette most én kapok. 
Mégsem bánom már, hogy így lett, 
hisz oly gyakran hiába szólalok. 
Mert az igaz fohász nem az ajkakon, 
benn, a szívben fakad. 
Nem száll tova szép szavakon, 
örökre bensőm kincse marad. 
Szállni tanul a lelkem, 
s szólni a szám, 
közben, a csend néma szárnyain 
az Úrhoz talál imám. 
 

Gégény István: Bódvai szél  
 
Dombok magányában, 
felhők árnyékában, 
lélek-arcom ráncain át 
némán fúj 
a bódvai szél. 
Kinn, a határ-dombon, 
ahol még a madár se jár, 
épp csak ünnepnapon, 
akkor is azért, hogy 
Előtted meghajoljon - 
itt nem dalol a madár, 
számról sem hangzik ének, 
elnémul most kicsinységem, 
úgy csodállak Téged. 
Vidám gyermekek játszottak itt, 
míg egész volt, mit szétvetett 
a bánya, s mi benne volt-nincs. 
Egyetlen fenyő maradt, 
mutatva jelét 
a múlt életnek, 
dalnak, játéknak, 
égbe vágyó álmainknak. 
Mégsem más most, mint 
volt régen. 
Ugyanígy találtam Rád 
alkotásaidban, 
fűszál-mozdulásaidban, 
szellőn szálló imáimban, 
ajándékozó Isten. 
Dombok magányában, 

felhők árnyékában, 

lélek-arcom mosolyán át 

a bódvai szél 

is Téged dicsér. 


