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A belső szoba titkai

 „Mondhatja-e alkotójának az alkotás: 
Miért formáltál engem ilyenre?”

                           (Róma 9,20b)

 

Szemerei Gábor alkotó ember. Ihletett módon munkálja meg a fát, valamint 

jó érzékkel bánik a szavakkal. Ebben a kötetben ez a két művészet, a szobrászat és 

az irodalom ölelkezik egybe. Az érzékeny lelkű alkotó keze nyomán újra megeleve-

nedik az immár holtnak hitt faanyag, és ismét lélekké válik a betű. A fák és a han-

gok egyaránt engedelmeskednek neki, ezzel is igazolva választott mottónknak, 

a Pál apostol által idézett ézsaiási mondásnak igazságát. Ennek nyomán tanúi 

lehetünk annak, amint a fából pásztor, angyal, kisgyermek, kétségbeesett vagy 

éppen imádkozó alakok lesznek, vagy amint a szavak könyörgéssé, hálaadássá, 

sikollyá, hitvallássá állnak egybe. 

Minden művész, bármennyire szemérmes is, kénytelen kitárulkozni. Ezért 

aztán ez a könyv nem is egyszerűen a formákat és a szavakat rejti magában, ha-

nem azok alkotóját is. Aki helyét és feladatait keresi ebben a világban, aki szeretet-

re vágyik, aki szeretni akar. Aki egy gyerekkorban elsózott reteksaláta emlékét  úgy 

őrzi évtizedek távlatából is, hogy az nemcsak az élet nyomorúságaira, kudarcokra 

és félelmekre emlékezteti őt, hanem a talpraállás és újrakezdés örök esélyére is. 

Saját erejéből azonban képtelen erre az ember, ez a törékeny cserépedény. 

Azonban ha az Alkotó veszi őt kézbe, minden korábbinál szebb formát ölthet. 

Ezért minden emberi művészet Isten formáló, alkotó csodáját tükrözi. Ahogy 

Gábor hajlítja a fát és a szavakat, csiszolja az anyagot és a mondatokat, úgy haj-

lítgatja és csiszolgatja őt az Úristen. „Mondhatja-e alkotójának az alkotás: Miért 

formáltál engem ilyenre?”

Erre a felismerésre mindenki eljuthat, aki kézbe veszi ezt a könyvet. Talán egy 

kiállítás után, hogy a megszemlélt tárgyakat legalább ilyen formában magával 

tudja vinni. A kép és a szó folyamatosan felidézheti benne a földi és a mennyei 

alkotó munkáját. Érdemes magunkkal vinni ezt a könyvet a belső szobánkba, hi-

szen hozzájárulhat ahhoz, hogy megtanuljunk elcsendesedni, kérni és hálát adni. 

Fabiny Tamás

evangélikus lelkész
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„...akik engem tisztelnek...”

Szavakban, formákban jelenik meg előttem a teljes értékű élet keresése. Kér-

dések és kételyek, erő és gyengeség, kérés és köszönet állandó feszültsége; az 

Istenre utalt, magában tépelődő, önmagát kereső és Istenre találó őszinte 
ember személyes gondolataiba, Belső Szobájába pillanthat be, aki csendben, 

fi gyelmesen veszi kézbe Szemerei Gábor munkáját.

Egyszer felismerem gondolataiban a sajátomat, másszor rácsodálkozom, 

hogyan nyit távlatot a reményvesztett embernek a mindig kereshető és meg-

található ÚR.

Nem példa, nem minta, még csak nem is jó tanács ez a könyv, de tanulság 

annak, aki saját belső szobájában – szíve, lelke csendjében újra lapozgatja.

Felüdülni egy pohár tiszta vízből, megelégedni a terített asztal bőségéből

nem elég egyszer! A szomjúság és éhség nem múlik el egyszer s mindenkorra! 

A táplálkozás fi zikai, szellemi és lelki értelemben egyaránt rendszeres és

elégséges kell, hogy legyen.

Újra látni a fából szabaddá tett formák kecsességét, ismét olvasva, 

megint együtt gondolkozni azzal, aki elég bátor volt rám, ránk bízni gondo-

latait, tanulságokra érez az újra lapozgató ember. Talál tápláló szót, üdítő 

gondolatot, példa értékű vallomást, bánkódást és talpra állást. Talál példát: 

hiányos egészségi állapotban is teljes értékű, Isten képmását tudatosan hor-

dozó, Istent kereső és helyére találó EMBER lehet az ember.

Felismerhetem érvényességét a szerző életén s kereshetem valóságát saját

életemben is a régi és mindenkor új, ígéretnek: „...akik engem tisztelnek,
azoknak tisztességet szerzek...” – ezt mondja az Úr.

   Hajdú Zoltán

   református lelkész

   Enying 
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MINDENNAPI CSODÁK

„A titok, a csoda látható,
Naponta kap mindenki új lapot,
Ki észreveszi a felkelő napot!”
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Ádvent
 

Bölcsőd, szívemnek legalján
Megvetve régen,
Érkezésedre készen
Ring, de még némán.
 
Angyalok szólnak, hallom már.
Süket fülemnek
Harsonáik üzennek.
Megszületsz talán?
 
Reménység magja bennem vár,
Most megöntözöm –
Bár nincs más csak könnyözön,
S a száraz magány.
 
Sarjadj kicsiny kis virágszál!
Rád csodálkozom –
Tiéd a hódolatom,
S megannyi imám.
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Cantate

 
Az életnek viharában
Reszkető LÉLEK dalával
Emeli önmagát a
Létnek magasába
Dallamával, ritmusával
Esőcseppként repül, szárnyal
A süketté szikkadt világban.
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Elvetve
 

Hova lett tűnő lelkesedés?
Mi hajtott egyre, egyre,
Megmozdított lehetetlent.
Hova lett, miért lelkesedtem?
 
Hova lett múló hitem?
Mi kupacot heggyé tett,
Kétséget elijesztett,
Hova lett, mi hitet ébresztett?
 
Hova lett kopó reményem?
Mi szüntette sötétségem,
Feledtette gyöngeségem,
Hova lett – mond – a reményem?
 
Hova lett első szeretetem?
Mi tűzbe hozott egykor,
S felgyújtott egy világot,
Hova lett tüzes villámod?
 
Hova lett béke és öröm?
Mik táplálták bennem a gyönyört.
Elillantak, nem találom.
Hova lett hát boldogságom?
 
Hova lett? Ezt kérdezem folyton.
Bár tudom – rothadásnak indult –
De el nem veszett, csak megbomlott,
Hogy ezerszeres termést hozzon!

 
 
 

konyv-1.indd   14 2004. 02. 11., 12:26:36



– 15 –

konyv-1.indd   15 2004. 02. 11., 12:26:37



– 16 –

Álruhában valahol

Mennyednek dicsőségét,
Angyaloknak dallamát
Tudom, hogy meguntad már,
S valahol ember lettél.
Kíváncsi is voltál rá,
Miért nem tér jóra rossz,
Magadon próbálkozol
Álruhában valahol.
Emberlét nem könnyű ám!
De ezt tapasztalhatod
Öröm, s fájdalom között
Embertestben valahol.
Hiányzik-e hatalmad?
Dicsfény nem volna-e jobb?
Lenézni ott, vagy térden,
Szeleburdi Isten, most?
És amikor ráeszmélsz,
Mit is hagytál odafönt?
– Csak azért, hogy ember légy
Valahol az emberért.
Mert szent látogatásod
Célja nem önmagad vagy,
Te csak látni akarod,
Élhet-e az ember ma
A Teremtéshez méltón.
És amikor hazatérsz
Megbírálni mi mindent
A szeretet mérlegén,
Tudd, a szeretet biz nehéz
Legeslegtöbb esetben.
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Nem tudom, hogy hol születtél,
Mely emberben vagy Te ott,
Éppen ezért szeretném
Szeretni valamennyi 
Embertársam bármikor,
Bizony nem csak valahol!
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Anyaföldliturgia
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Tanulságok
 (Magamnak)

Ha vársz csak az Isten rezdülésére,
Nem találsz mást, csak türelmetlenséget,
De ha csak Vele együtt rendülsz,
Fölkap az Isten, szinte szédülsz!

Hogyha lesed az Isten akaratát,
Félő, hogy így csak önmagadra találsz,
De ha azt akarod, mit ő akarhat,
Mennyei közösség lesz a jutalmad!

Ha nyafogsz az erőtlenségedben,
Akkor részed lesz nagy félelemben,
De ha elégedett vagy kicsiny erőddel,
Felruház Mestered Isteni erőkkel.

Ha megszomorodsz az üres nincsben,
Nem is turkálsz a mennyei kincsben,
De ha hálával veszed, mit kínál az élet,
Akkor boldog élet lesz az osztályrészed!
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Rád várakozva...
 

Mint kitikkadt föld az esőre,
A kifáradt test új erőre,
 
Varangyos béka a mocsárra,
Tűnő árnyék a napsugárra,
 
Elvesztett gyermek az anyjára,
Elveszett lélek az Atyjára,
 
Ahogyan hangszer a muzsikára, 
Megfásult költő csókos múzsára,
 
S ahogy az élettel betelve vágysz majd elmúlásra,
Úgy vágyom én hiányodban mindig TEUTÁNAD...
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A jövőm

Nagy békétlenségbe burkolva,
Fájó múltamból kicsordulva,
Lelkiismerettől unszolva,
Önmagamból már kifordulva
A jövőmet kergetem.

A békességedet keresem,
Fájó múltam elhessegetem,
Lelkiismeretem megnyerem,
S ha önmagam Benned meglelem,
A jövőmet elkezdem.
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Babérkoszorú
 

Legyőztünk már sok vihart
Erővel, akarattal,
Győzelmet eszközöltünk,
Bár néha elvetéltünk.
 
Győzteseknek jutalmát,
Szenvedésnek fájdalmát
Elfogadtuk örömmel,
Záporozó könnyel.
 
Múltunk és jövőnk immár
A jelenbe folyik már,
Egymás szemébe nézve,
Együtt a kéz a kézbe’.
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Vigasztalás

Gondtakaró alatt búvó, 
Gyönyörű kis örömvirág,
Parányi fi gyelmességed:
Mosolyod, mit vetítesz rám.
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Piknik

Két keréken kerekezve
Vígan dalol a szél fülembe
Kosaramban elemózsiám
Családom az eklézsiám

Tópart csendje kiállt ránk
Zajból, ricsajból kivált már
Pillangó felhő repül fel
Gyermeki kacajtól neszülve

Távolból templomtornyok néznek
Bele a nagy messzeségbe
Kitágul a látóhatár
Messzebb a horizontnál

Dombok ölelésébe fekve
Virágszőnyegen heverve
Vasárnap szentsége
Az Isten tenyerében.
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Végrendelet

Akaratosságom a felhőkig tágul,
Rájuk hagyom, kiknek nincsen kitartásuk. 

Makacsságomat odaadom azoknak,
Akik túl könnyen adják fel a harcukat.

Azoké legyen a kemény konokságom,
Kik nem ismertek még állhatatosságot.

Határozatlanságom azoknak gondoltam,
Kik mindig tudják, mit hoz a véletlen holnap.

Könnyeimet az erőseknek rendelem,
Kik sohasem sírtak még egy keserveset.

Harsány vigyoromat azoknak ajánlom,
Kik életét nem kísérik mosolygások.

Gyengeségem legyen a bátraknak jussa,
Akiknek félelemre soha nem futja.

Betegségeimből olyanok részesüljenek,
Kik azt gondolják, ők igazán egészségesek.

Cinizmusom, orcátlan szemtelenségem
Arra hagyom, ki megszólalni sem képes.

Mindenemet, mindenkinek szétosztom.
Önmagamat a múltamtól megfosztom.
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Bűneimet, büdös foltjaimat,
Kinek adjam sötét titkaimat?

Ha másnak nem, odaadom annak, ki kérte
(Egész életemben), a keresztje tövébe.

Mikor majdnem mindenemet szétosztottam,
Néhány kedves emlékemet megtartottam.

Boldogan halok meg a múltamnak,
Érzékeny búcsút mondok magamnak.

De már jól tudom, hogy új élet vár,
Hisz e halált és a feltámadást 
Naponta élem át.

konyv-1.indd   28 2004. 02. 11., 12:26:51



– 29 –

MÉLYEN REMÉLNI

„ Összeszedem amim nincsen,
Tán megsegít az Isten.”
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Depresszió

Én vagyok, ki fojtogatlak,
Tudatodat, érzelmedet,
Egyfolytában zavarlak.
A kesernyés életedet.

Megkeseredetté teszlek
Minduntalan,
Reménytelenségbe viszlek,
Félelmed kiúttalan.

Bár én személytelen vagyok,
Meggyötörlek téged,
De oly nagyon-nagyon,
Míg elveszted személyiséged.

Kísértésnek is neveznek,
Talán az is vagyok,
Támadásaim oly hevesek,
De nem elháríthatatlanok!

Sajnállak már téged gyötört emberkém.
Mondd és éld e kulcsszót:
„Ne félj tőlem, tőlem főleg!”
S meglásd, eltávozom tőled!

Velem szembenézni mi adjon erőt?
Ki válthatja meg a szenvedőt?
Ki teremtette és megváltja a világot,
Urad az, ki nekem ellenségem és barátom.
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Nagyszombat éj
 

Most 
Alszom
Kudarcon
Kábul a torz
Csupakosz
Arcom
A 
Gyásznak 
Mocskát az
Álmom bágyadt
Homályba
Zárja
El
Rejtett
Félelmek
Megmérgeztek
Fénytelen
Lettem
Nem
Testem
Fénytelen
Az életre
Képtelen
Lelkem
Fáj
Halál
Szívja - Bár 
Rá sírba szállt
Kínhalál
Csapást

Mért
Ezért 
Van remény 
ÚJRAKEZDÉS
Nagy esély
Ez még 
Hogy
Átvon
Homályon
Fényforráshoz
Megváltott
Álmot
Ad
Virrad
Éj illan
Húsvéti nap-
Fény villan
Vigaszt
Oszt 
Ahogy 
Oldja koszt
Mosott arcon
Holnapot
Ragyog
Rám
S kiállt
Napvilág,
Él a KIRÁLY
Aki már
Nyitányt

Zeng
Lelkem
– végtelen
új életre –
éhesen 
nevet 
RÁ.
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Töves tövis
 
 
Elmémbe tövis adatott.
Gyakori szúrása
Mély fájdalom.
 
Kitépném – bár tudnám titkát,
Gyökérben eredő
Léte okát!
 
Makacsságával megélhet,
Életet formáló 
célt elérhet.
 
Tűrésemmel együtt érhet
Édes gyümölcse is
Az enyém lesz!
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Erőtlenül
        
Nyújtózkodom egyre
Magasra fel,
Erőmmel
Utolérjelek.
 
Arcod, ha látnám
– megfeszülni kár...
Hisz Te már
Rég lehajoltál.
 
Valóra váltó
Erőlködést most
Feladok:
Eléd roskadok.
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Reteksaláta

Képtelenség elfelejteni azt a gyermekkori kétségbeesésemet, amit egy re-

teksaláta készítés okozott nekem. Bár büszke voltam eleinte, hogy ilyen ko moly 

munkával bíztak meg, hogy készítsem el a vacsorához való reteksalátát. Hámo-

zás, szeletelés. Ügyeskedtem, szorgoskodtam, igyekeztem. Bizonyítani akartam, 

hogy én már vagyok valaki, aki jól végrehajtja a rábízott feladatot. Nem akar-

tam szégyent vallani, kihívásként fogtam fel feladatomat, amivel kitűnhetek 

testvéreim közül. Háziassággal, szófogadással, ügyességgel.

A reteksaláta az esti étkezés legfontosabb része. Minden más csak kísérője, 

körete a lényegnek. És ezt az én hatáskörömbe utalták. Micsoda megtiszteltetés! 

Micsoda bizalom! Bizonyítási lehetőség. Nagyon szerettem volna a legjobban 

elvégezni a feladatot. Sőt, arra is vállalkoztam, hogy megsózom, azzal se kelljen 

fáradni szüleimnek.

Ekkor változott meg minden. Körülöttem, bennem, a reteksalátában. 

Azt hiszem a tapasztalatlanságom volt az oka, hogy nagyon sok sót szórtam 

rá, és az egész ehetetlenné vált. A büszkeségem szégyenné változott. A lázas 

buzgalom megtorpant és visszafordult. Lelassultam és bántam az egészet. 

Legszívesebben elszaladtam volna, otthagyva retket, sót, a nagy lehetőséget.  

Magamba zuhantam, mint akinek semmi esélye a bajból való menekülésre. 

Tehetetlen voltam, hiszen a só már kezdett beleivódni a retek sejtjeibe. Ahogyan 

a keserűség egyre jobban az én lelki részecskéimbe. Mit tud tenni ilyenkor egy 

gyermek?! Sírni kezdtem. Bátyám vette észre, hogy nincs rendben valami, és ta-

lán sejtette is, hogy a retek körül van a gond. Persze, hiszen a könnyeim a retkes 

tálba potyogtak, tovább sózva, tovább tetézve bajomat. Mégis egyetlen kiútnak 

látszott a feladás, az összetörés. A sírás bizonyította legjobban szándékom 

tisztaságát, a baj akaratomtól független megjelenését. Eltüntetve büszkeséget, 

hencegést, önállóságra törekvést. Zokogásom beismerés volt. Tönkretettem a 

vacsorát, vele a saját felértékelésem illúzióját is. Szerettem volna, ha megnyí-lik 

alattam a föld, és eltűnve megszabadulnék ettől az egyre nehezedő nyomás-

tól, a következménytől való félelemtől. Vagy jó lett volna visszafordítani az idő 

kerekét a sózási műveletig és korrigálni mozdulataimat, fele sót visszaparancsol-
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ni a retekről a sótartóba. Vagy felébredni és rossz álomként gondolni erre 

a vacsorakészítésre. De nem volt esélyem az elmenekülésre. Szembe kellett 

néznem a következményekkel. És nagyon halkan és alázatosan be kellett val-

lanom:  „Elsóztam a reteksalátát”

Behunytam a szemem, hogy legalább ne lássam a szitkozódó villámok 

vakító fényét, a fülemet felkészítettem a dörgedelmes számonkérésre, de csend 

volt.

Bátyám megsajnálhatott, átérezhette, hogy mennyire mélyen vagyok 

és nem akart még mélyebbre taszítani. Inkább felemelésemre igyekezett, meg-

oldást keresett és ajánlott:

„Semmi baj, öcskös! Szeljél még egy kis retket hozzá!”

Mégis van kiút? Semmi baj? Bátyám nemcsak hogy kíméletes volt 

hozzám, de a Megváltó és a Felszabadító, az Újrakezdés, a Visszafordító, a 

Felemelő, a Rossz álmot elűző egy személyben. Visszaadta az élniakarásomat, 

reményemet. Észrevette a megoldást anélkül, hogy fejemre olvasta volna a hibá-

mat. Van hát megoldás, mégha nem is láttam a kiutat. Újra erősnek éreztem 

magam. Újra vidáman tudtam gondolni a vacsorára, a vacsorakészítésre. Újra 

szorgoskodtam emelt fővel, mintha misem történt volna. Pedig óriási dolog 

történt. Egy életreszólóan megtapasztaltam valamit. 

Mert a reteksaláta nem az utolsó volt az életemben, amit elszúrtam, ami-

ben hibáztam. Gyakran álltam behunyt szemmel a következményekre várva, 

zokogva. Várva, hogy elmuljon a vihar, hogy megszűnjön a teher, hogy nyíljon 

meg a föld a lábam alatt. Kiuttalanságban kiutat remélni és találni akkor is, ha 

nincs remény, nincs látható megoldás.

Sózott reteksaláta azóta szimbólum számomra, hogy mindig van esély 

túlélésre, mindig van nem láthatóan is megoldás a hibáimtól hemzsegő éle-

temben. Létezik jóvátétel. Az ehetetlen ehetővé válik. A lehetetlenből új és új 

lehetőség fakad, ha van, ki hozzám lépjen és azt mondja: Semmi baj!

Az akkori reteksaláta vacsora olyan tápláló volt számomra, hogy a mai 

napig táplálja reményemet!
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Féregirtó
 
 
Kísérő féreg
Agyamba rág
Tévesztő eszme
Szellemi rák
 
Veszedelmes kórt
Kiirtanám
Csak lenne rá mód
Megragadnám
 
Mérget itatnék
Rágcsálómmal
Együtt örülnék
Gyógyítómmal
 
Hol találhatnék
Ilyen szert én?
Lelkem keresgél
– a keresztnél
 
Pusztulást talál
Ellenségnek
Győzelmet kiállt
Hálaének.
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Nem labda

Ha odaszáll majd tehozzád
Furcsa, alaktalan gomolyag,
Ne rúgj bele, mert nem labda az!

Ha fel-felbosszant jelenléte
Vagy csak cinikus fi ntora mar,
Ne rúgj bele, mert nem labda az!

Ha eléri kezedet kérve,
Hogy szelíden megsimogassad,
Ne rúgj bele, mert nem labda az!

Ha toporzékolása untat,
Fáraszt, ha hűséggel rád tapad,
Ne rúgj bele, mert nem labda az!

Ha pislogó fényét meglátod,
De nem érted meg mit akarhat,
Ne rúgj bele, mert nem labda az!

Ha meghallgatnád kérő hangját
Bár nem szólal meg, hiszen néma,
Ne rúgj bele, mert nem labda az!

Ha elborít az illatával 
Mégis befogod az orrodat,
Belerúgtál, bár nem labda az!

S ha szétfoszlana foszlányokban
Szeresd össze, szedd öledbe majd,
Csak vigasztald, mert bús lelkem az!
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Távlat nélkül

Csak ülök a tönknek szélibe,
Lábam beleér a semmibe.
Nem látok mást dühödt jajomban,
Csak megkeseredett önmagam.

Reményt a múltban keresgélek,
Kis gyógyírt adnak az emlékek,
Távlatom messze kies nincsen.
Tán így rendelkezett az Isten.

Vagy csak én nem látnék új utat,
Mit csendes égi szellő mutat?
 
Ha csak halvány távlatot mutatnál,
Ha rám találnál a halál torkán,
Megmentenél a zuhanástól
Istenem, e végtelennek látszó
Sötét, konok éjszakától!

Csak ülök a tönknek szélibe,
Lábam beleér a semmibe.
A valamit még nem látom,
De már nagyon, nagyon várom!
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Mélységtudat

Mélységbe rogytam,
Sötétben kóboroltam,
Nyomorúságban
Éltem e nagy világban.

Én nem is éltem,
Csak úgy voltam és féltem
Felfeszítve
A rám mért szenvedésre.

Míg jött valaki,
Hogy végre megszabadítson,
Sebzett lelkemre
Húsvéti hajnalt borítson.

Kértem: csak egy perc,
Mélyből valamit hadd hozzak fel!
Semmi egyebet,
Csak a tudatot, hogy jártam idelent.

Ez a tudat elkísér,
Küzdelmeimben segítség,
Bátorítás, nem más.
A legnagyobb mélyből is van feltámadás!
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Hamu alól

Megannyi próbálkozás során,
Meddő erőfeszítés után
Kiégett a szívem.

A hamuszürke takaróval,
Keserűvel, mélyrehatóan
Beborít teljesen.

Újravetett lehetőségek,
Újra és újra elvetélnek
Kiégett szívemen.

Érne hozzá teremtő ujjad!
Hátha mégis feléled újra
Terméketlen szívem.

Vagy csak egy szót szóljál, Teremtőm!
– Hisz a helyzet kétségbeejtő –
S megváltozhat szívem.

A Szavad érzem, nem is hallom,
Megsimogatott az angyalod,
Kit küldtél szívemhez.

Valami tör hamun át,
Kisarjad egy kis reménysugár,
Megpirkadt a szívem!

A teremtő szavad kísérjen
Hogy gyönge szívemben megérjen 
Teljes világosság
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BELSŐ SZOBA

„Egyszerre lelsz itt második hazát,
Belépsz, s máris félúton vagy az ég felé.”
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Varázskönny

Szomorú voltam,
Magamba zárkóztam.
Hátat fordítottam a világnak,
S nem törődtem semmi mással,
Csak a saját magam bajával.
Rút a világ! – gondoltam magamba –
De a legrútabb mégis én vagyok.
Félre innen bölcsességek és tanok,
A legszomorúbb mégis én vagyok.

Így gondolkoztam, 
Miközben egy aprót
 – tényleg aprót –  zokogtam.
És egy cseppecske arcomra pottyant.
Onnan még messzebb dobbant,
Képzeletem tengerébe csobbant.
Nem merült el, inkább fi cánkolt,
Evezett a felszínre érve,
Vágyaimat kicserélje,
Festegesse színesre, fehérre.
Akivel csak találkozott,
Nyomban megváltozott.
Már nem láttam sötétnek,
Csak vidámnak, s fehérnek,
Önmagamat pedig azúrkéknek.
Ahogy eltűnt a csepp...
Talán fölszáradt?
Talán önmagát felhasználta?
Nem keseregtem utána.
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Honnan jött és hova ment?
Egy aprócska kis könnycsepp
Végig gázolta életemet,
Kitakarította a szennyeseket,
Vidámra fordította énekemet.
Belőlem jött, azt tudom,
De milyen úton-módon?
Vagy nem is földi teremtmény?
Ki jár ilyen varázsúton?
Csak aki jön onnan túlról!
Könnycseppem, ki varázsútra tért,
Nem más, mint egy Égi tünemény!
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Imastádiumok
 
Ha még – hallgat az ember
És még – hallgat az Isten
Aszályt sínylő
Enyészet
 
Ha már – beszél az ember
És még hallgat az Isten
A por-felhő
Reményt kelt
 
Ha még – beszél az ember
És már – beszél az Isten
Vihart rejtő 
Feszült csend
 
Ha már – hallgat az ember
És már – hallgat az Isten
Áldást termő
Eső zeng
 
Szivárványfényben
Egymásba érve 
Föld az éggel 
Beszélget.
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Angyaljárat

Ég s föld között óriási a határ
Köztük nem jár troli vagy villamos,
Átjárhatatlan a nagy messzeség.
Nem jár föl, s le más, csak az angyalok.

Pedig én nagyon szeretnék odamenni!
Meglátogatni fönt a mennyei várat,
De nem vihet engem oda föl más semmi,
Csak a mérhetetlen drága angyaljárat.

Világ teremtőjét hogyan ismerjem meg?
Kinek keseregjek, kinek adjak hálát?
Mennyek várának urát, hogyan lepjem meg?
Hogyan fi zessem meg az angyalok járatát:

Így keseregtem, a könnyem is kijött már,
Míg egy hófehér angyal odaszólt hozzám:
„Ne bánkódjál, halandó barátom, ha lehet,
Mennyek hercege megváltotta bérletedet!”

Mióta e nagy örömhírről tudok,
Mennyek várába naponta utazok.
Bár föld s menny között óriási táv van,
Föl-le robog velem az angyaljárat!
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Csendár
 
Kétségek között
Kóborlok
Szerelmes szavad
Óhajtom
 

Kísértő káros
Hangzavar
Vallomásodra
Rátakar
 

Süketítő zaj
Elvon csak
A hallásomat
Megrontja
 

Figyelmem mégis
Felhívod
Tekinteted rám
Fordítod
 

Harsány hangokat
Elűzve
Fülembe csendár
Terülhet
 

Bolyongásomban
Célt lelek
Szerelmes szavad
Ízlelem
 

Kétségben nyugtot
Így nyerek
Csended átöleli
Szívemet.
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Csak
 

Én csak – ember vagyok
Hát csak – fáradt nagyon
Most csak – leroskadok
Épp csak – hogy ébren maradok
Már csak – imámat mormolom
 
Ni – csak – valaki szól
No– csak – Tiéd a szó
Ó, csak – nem hallható
Mert csak – szelíden csendet szórsz
De csak – beszélj Mindenható!
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Imaforma

Azt mondják, fontos annak a módja, miként beszélgetek Veled. Megvan-

nak a megfelelő formák, a mindenkor jól beváló módszerek, a testhelyzetek, az 

imák módozatai és minőségi különbségei. Én nem hiszem, hogy ezt fontos 

lenne fi rtatnunk. Nem gondolom azt sem, hogy ezektől teszed függővé kap-

csolatunkat. Nem lehet ez olyan fontos a Számodra. Te nem állítanál fel sza-

bályrendet arra nézve, hogyan szólítsunk meg és hogy, hogyan folytassunk 

le egy beszélgetést Veled. Én megszólítalak úgy, amilyen lelkiállapotban és 

hangulatban vagyok. Ha örömöm van, hálás szívvel és tudva azt, hogy kinek 

köszönhetem örömömet. Ha bánatom van, vigasztalásodért esedezem. Ha 

nyomaszt a helytelen viselkedésem, a bocsánatodat kérem. Amikor nem érzem 

a jelenlétedet, és elöntenek a miértek, a kétségek, akkor kétségbeesve kiáltok 

Utánad. Ha nem értem, miért alakul így vagy úgy az életem, akkor viaskodom 

Veled, és miközben Veled perelek, egyszer csak kitisztul a homály. Egyszer csak. 

Tudod, erre nagyon nehéz várni. Az ember már mindenre gondol, feleleteket 

lehet kreálni, de azok nem a Te válaszaid. Ez elviselhetetlenül nehéz időszak. 

Amikor várom a hango dat, de Te némán tartózkodsz. Lesújtó érzés hallgatni a 

hallgatásod.

Az önmagukat tapasztaltnak vélő emberek ilyen esetre azt tanácsolják, 

hogy legyünk türelmesek, és megfelelőképpen imádkozzunk. Legyünk állhata-

tosak! Rendben van, de mégis olyan semmitmondó tanács ez. Semmitmondó 

annak, aki nem tudja, hogy mi van mögötte. Egy olyan tudás és kitapasztalt 

ismeret, amely biztos abban, hogy érdemes kitartani. De az ilyen embernek feles-

leges a felszólítás. Ösztönéből fakadóan tudja, még ha jelen pillanatban nem 

is tapasztalja, de tudja, hogy van kire és van mire várni. Mert Te nem maradsz 

mindig szó nélkül. Nem hagyod a Téged kérdezőt válasz nélkül, legfeljebb a 

türe lem fogy el előbb, mint a válaszod megjelennék. Ilyenkor mire vársz? Tudom, 

ezzel akarsz tanítani, nevelni. Mi mégis inkább feladjuk, és hallgatásodra 

állhatatosságunk csökkenésével válaszolunk. Vagy éppen imaformánk meg-

változásával. Türelmetlen, vádoló hangok váltják fel a hála és a könyörgés 

szavait.
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De kérlek, ezért nem neheztelj ránk. Emberi állóképességünk és fi gyel-

münk nagyon is véges. Ingerültekké válunk és tiszteletlenül kiáltunk Hozzád, 

vagy éppen elnémulunk. Tudd meg, amit talán amúgy is tudsz, hogy ilyenkor 

is érezzük a Reád való szükségünket. Nem kiáltunk, vagy éppen üvöltözünk, 

de szívünk mélyén Utánad vágyódunk. Ilyen nehéz pillanatainkban is fordulj 

felénk, mert a legnagyobb szükségünk van akkor az arcod fényére. Tekinteted 

egyértelmű útmutatására. Késztess, hogy halkuló szavunk erősödjön, bátorod-

jon, rikácsoló üvöltözésünk szelídüljön. Értelmünk eligazodását irányító érzéke-

lőink pedig tudjanak Rád irányulni, hogy ne menjen el melletünk a válaszod. 

Taníts minket imádkozni! Ne formákkal és szabályozó törvényekkel, hanem 

érzékelőink tisztaságával. Nevelj őszinteségre, és tedd ezt az imádság egyetlen 

ismérvévé.

Így tudjak Rád figyelni, és megosztani örömeimet, keserűségeimet és 

kétségeimet Veled. Tudva mindig azt, hogy Te is figyelsz mindig rám ott a 

másik oldalon.

Ezzel az egyetlen kritériummal, őszinteséggel élve, bármilyen hely-

zetben, bármekkora szókinccsel, akármilyen formátumban, de tudom, hogy 

imaformáim mindig Hozzád és mindig meghallgatásra jutnak.

   Ámen 

Bárcsak emberként!

Voltam én már esendő,
Megárvult, jogi személy,
Egy hivatali őserdő
Személytelen dzsungelén.

Voltam én már vállalkozó,
Szegényen, de merészen,
Mégis büszkén próbálkozó,
Családom, hogy megéljen.

konyv-3.indd   58 2004. 02. 11., 12:36:55



– 59 –

Voltam én már olyan apa,
Ki családjára igen büszke.
Noha vagyok mostan is,
Nem ez énem igaz tükre.

Voltam én már hívő ember,
Amikor is rólam azt gondolták,
Hogy hitemmel hegyeket rengetek meg,
Csalódtam és csalódtak, kik ezt várták.

Voltam én már nagyon beteg,
Mikor vállamat rongyosra verte
– Mit azóta könnyebben cipelek –
Az irtó súlyos keresztem.

Voltam én már művész ember,
Legalább is így neveztek sokan.
Belőlem azonban keveset cseveg
E kényszerű, kissé igaz rang.

Ki vagyok most, ki Veled beszél?
Asztalos, hívő, beteg vagy művész?
Levetek én mindent, csakhogy lásd,
Egyedül, magam vagyok e belső szobán!

S ki leszek, ki veled beszélt?
Nem akarok lenni semmi más,
Nem akarok más emberi kategóriát!
Bárcsak EMBERKÉNT hagynám el a belső szobát!
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Gazdagság

Irigylem mások gazdagságát,
Ázott, fagyos gyalogosként
Nézek néhány autócsodát.

Irigylem mások boldogságát.
Az éttermekben szórakoznak,
Pénzük táncolva tékozolják!

Irigy vagyok ily rongyosan,
Pedig tudom: az én Atyám
Még gondoskodik szorgosan.

Irigységem akkor hagy alább,
Ha lehunyt szemmel odaállok
A nyugtató gondviselés alá.

Csukott szemmel kitágul a világ,
Dolgok helyett embereket látok.
S énértem is nyílik még a virág.

Pár fi llérrel-e vagy anélkül
Megölel az egész mindenség,
Gazdagodhat a lelkem végül.

Szegényen bár, s nem gazdagon,
De belső szobám magasán
A leggazdagabb én vagyok.
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Juhász-fohász

Hózivataros barifelhő,
Ahogyan tér a nyájhoz,
Gondzivataros okos felnőtt,
Éppen úgy tér Atyjához.
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Faliújság

Szeretem az idézeteket,
Sok bölcs ember jó gondolatát,
Mint ezernyi apró gyöngyöcskék
Ékesítik szobám falát,
Faliújságom prózai rovatán.

Szép verseket is ragasztok rá,
Mennyet és poklot járt elődök
Keserű-édes szótáncát,
Kik strófákba kincset rejtő hősök,
Így lesznek számomra is megbecsült ősök.

Versek mellé kottákat is teszek,
Ha börtönbe szorulna lelkem,
Magányom fagyos cellájából
Az ötvonalas rácskód
Olvasszon ki és szabadítson fel engem!

Újságcikkek sokasága kiált
Faliújságom – „Külvilág” – rovatán.
Micsoda félelmetes, durva világ!!
Noha itt élek, higgadtan szemlélem
A beteljesedő próféciát.

Fényképeim színesek, de tarkák,
Jól megférnek itt ellenségek és testvérek,
Nyomasztó és üdítő emlékek.
Elönt ugyan a hálaérzet,
De azért akadnak még miértek.
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Faliújságom mértani közepén
– időrendben persze legelején –
Bekeretezve függ egy oklevél,
Nemérdemelt ajándékról szól
E megsárgult keresztelési levél.

Kiakasztom kopott bibliám is,
Bár nyelvén alig-alig értek.
Ihletőjét kérem – néha bizony térden –
Lehessenek e szavak, amíg csak élek
Útmutató jelzőfények.

Faliújságomra egy parancsot is írtam,
Hogy ez legyen a szobatörvény!
(Nem azért, hogy megfékezzen, hanem tegyen önmagammá
Törjön rám akár kételkedés, akár kísértés.)
Mindig egy a kulcsszó: CSAK ŐSZINTÉN!

Szemmagasságba tettem faliújságomat,
Ahol a legjobb helyen van,
Tükör mellett lámpa alatt.
Hogy ha így a tükör elé állok,
Tükörképem leplezetlenül találjon.

És amikor pislákol vagy eláraszt a fény,
El-eltűnik egy-egy miért,
S tisztábban látom a kitett
Képek és szavak értelmét.
– Ilyenkor szinte hallom az angyalok énekét!
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Szavak és képek, titkok és sejtések
Megvilágosult érzések. Repítenek szinte
Az időtlen végtelenbe.
Itt eszmélek rá: VAGYOK, ÉLEK!
S az életem nem céltalan élet!

Ezért csüng e faliújság,
(Mintegy megzenésített kiáltás – beszédes néma suttogás)
Tükör mellett, lámpa alatt,
A legeslegtágasabb szobám – 
A belső szobám falán!
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Kincsre lelés
 

Nincs erőm szép szavakra,
Nincs eső mély pataknak,
Kiszáradok!
 
Nincs lelkem verseléshez,
Nincs kertem elvetéshez,
Éhen halok.
 
Nincs mesterségem élni,
Nincs tehetségem félni,
Megijedek.
 
Kincs, amire rég vágyom,
Kincs mozgatja világom,
Megváltoztat.
 
Kincs, erőm szép szavakra,
Kincs, eső mély pataknak,
Kiáradok!
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Otthon

Vad világomban nem leltem otthont,
Szívem csak keserűséget ontott.

Szelíd imádságom, ha föltártam,
Égi otthonomat megtaláltam.

Nem leszek többé idegen, árva,
Mennyek országa felém kitárva.

Mindezért én köszönetet mondok, 
Hálás szívem nagy örömöt bontott.

Imádságban élni már nem kényszerem,
Élettel teli lélegzetvételem.
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Belső szoba

Hely, ahova magányod vontat,
Keserű érzések keresnek
Enyhülést saját kis bajodban.
Majd rájössz, otthon vagy, s kettesben.

Hely, ahova kacagásod repít,
Felszabadulva talán feleszmélsz,
Miközben messze löknek szárnyaid.
Nem egyedül vagy, nyílik az elméd!

Hely, ahova bárhol-bármikor belépsz,
Csendes fekhelyeden, vagy országúton,
Munkádba görnyedve, akár ha zenélsz,
Mindenség hangja szól hozzád a húron.

Belső szobád a legtisztább hely, szabad,
Ott a Mindenség Ura veled beszél,
Válaszod mutatja, milyen vagy te magad,
Lépj hát be, s hallgasd, Urunk hogy zenél!

Válaszod hangos kiáltás akár,
Vagy csupán szelíd, néma csevegés,
Egyszerre lelsz itt második hazát,
Belépsz, s máris félúton vagy az Ég felé!
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Várok e csendben

Tele vagyok fi atalsággal,
Egekbe dörömbölő vággyal.
Várok e csendben.

Tele vagyok szomorúsággal,
Égbe emelő vigasztalásra
Várok e csendben.

Tele vagyok társtalansággal,
Égig érő szép barátságra
Várok e csendben.

Tele vagyok szerelemvággyal,
Égbe ölelő igaz társra
Várok e csendben.

Tele vagyok most súlyossággal,
Égbe szökő fellazulásra
Várok e csendben.

Tele vagyok már minden mással,
Égbe nézek, hogy arcod lássam.
Rád várok e csendben.
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ALAKÍTS!

Szabadulás

Bilincs a kézben
Szomorkás lénye
Könny a szemében
Dal a szívében
Imára készen.
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Elbújnék
 
 
Buja vágyak kiégetnek
Tudományok elévülnek
Dicsőségemben émelygek
Pénz, hatalom szolgává tesz
A remény ködbe veszett
Ments el, rejts el engem.
 
Tekinteted – melegébe
Dicsőséged – fényszínébe
A hatalmad – erejébe
A halálod – rejtekébe
Szereteted sűrűjébe
Oda rejts el végleg.
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Legyek bár

Legyek bár fényévnyi távol
Világnak hangzavarától,
Hol elkezdődne a magány,
Nem lennék egyedül, Atyám!

Legyen bár oly nagyon messze
Hétköznaptól díszes ünnep,
Akkor sem leszek olyan szürke,
Kifest a fényes ujjad csücske.

Legyek bár levert, elesett,
Bánatomba beleveszett,
Ha mélybe beletapadnék,
Tőled új remény fakad még.

Legyek bár egy kicsit fásult,
Lelkem rossz lelkekkel társult,
Ha elhagyom a jó utat,
Kezed új távlatot mutat.

Legyek bár vidám, s kacér,
A víg életem sétatér,
Átjárkál a hő szeretet.
Csakis Tetőled jöhet ez!

Legyek bár én mindig boldog
És így érezzelek folyton,
De ha még lesz is bú vagy magány,
Így vagyok teljes Veled, Atyám!
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Templom
(„Nem azért gyújtják a lámpást, hogy véka alá tegyék.” )

 Máté evangéliuma

Ezernyi vessző fonódik
Körbe-körbe a szívemen,
Kész templommá tornyosodik.
Bár egy kicsit még fénytelen,
Megnyitom szívem templomát.

Ezután ide menekülök
Remélve megújulást, csodát,
De csak a sötétben csücsülök,
S nem lelem lelkem áhítatát.
Tán nincs áldás szívem templomán?

Én jó anyagból építkeztem,
Csak száraz, vékának valóból,
És mindet magamból szereztem,
Csak a holt tulajdonságokból.
Mily szárazság szívem templomán!

Keresztjét úgy örököltem,
Kenetteljes kegyességet,
Tornyomra felerőlködtem,
Talán lesz így békességem.
De még sincs szívem templomán.

Egy piciny mécses világol bent.
Félek, ne hogy tüzet gerjesszen
A száraz, sötét kis szentéjben,
De a láng leránt engem térdre,
S fény árad szívem templomán.
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Árad csak egyre tovább, tovább,
Lángot kap a födém, torony,
Ég minden, lángol, emészt, de kár!
Jaj, de szép e fény! Hull a korom,
S füst száll fel a szívem templomán.

Megvakultam a fényességben,
Elégett régi, száraz éltem,
S a hamun ülve, jól elégve
Megérzem a nagy békességet.
S nem kesergek szívem templomán.

A tűz még jól ég, látok szinte,
Mert nem vakság, mi érez mindent,
Érzem a melegét, jóságát,
Tökéletes harmóniáját
Szívemnek templomromjainál.

Építkezem hát újra, lendülettel,
Tanulságokat nem felejtve el,
Építőanyagom már nem a száraz ág,
Az Isten arcának ezüst fénysugarát
Engedem ki és be szívem fénytemplomán.

konyv-4.indd   76 2004. 02. 11., 12:38:08



– 77 –

konyv-4.indd   77 2004. 02. 11., 12:38:10



– 78 –

Hadüzenet
  
Hallhatatlan hangokkal
Ösztökél szótlanul,
Felidéz minden rosszat, 
Mivel megvert a múlt.
 
Buzgalma magával ránt,
Gyűlöletéhesen
Megteszem akaratját:
Harag gyúl szívemen.
 
Háborgásba kényszerít
(Minő buzgó hadviselés,) 
Összetör, elkeserít, 
Békére nincs remény.
 
Csatamezőn ellenség
Saját magam vagyok,
Szövetségesem hű még,
Magamra nem hagyott.
  
Mit akar a felbuzdító?
Magam ellen harcot?
Háborúja undorító,
S én fi zetek sarcot!
 
Hadüzenetet eltépem
– maradjon csak hoppon –
Szövetségesem kezével
Nyújtok békejobbot,
 
S önmagamnak megbocsátok!
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Honvágy

Szelíd vad voltam, i� ú, bátor,
Nem ismertem még a világot,
Fogtam merszem és reményem,
Szívem új legelőt vágyott,
Elindultam, mendegéltem.
 
Vándor vad voltam, kíváncsi,
Erdő nagy urát imádni?
Csábít a dús, gazdag mező!
Erdő gyümölcsét kivárni?
Irány a jelen legelő!
 
Űzött vad vagyok, kifáradt,
Nem lelek nyugtot a világban,
Eszembe jut az intelem,
Talán nem késő a bánat,
Kutass utánam, Istenem!
 
Célzott vad leszek, elesek’
Erőm, reményem elveszett,
Ördög trófeája legyek?
Honvágyam utánad remeg:
Találj meg végre, Istenem!
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LÁZ-AD-DAL
 

Fertőzi egészségem
Láthatatlan ellenség.
A küzdelmet felvenni
Ellene képtelenség.
 
Segíts most, kérlek, rajtam,
Vesd be titkos fegyvered.
Ne pusztítson a gonosz
Baktériumhadsereg.
 
Köss újra szövetséget
Egészséges énemmel,
Hogy Lelked fölgyújthassa
Hunyó lelkesedésem.
 
Lázad, gyógyító tüzed
Harcban egyetlen esély,
Amelyben visszatérhet
Az áhított egészség.
 
Ne érdem szerint segítsd, 
Javíthatatlan valóm,
Hűtlen szövetségesed,
Lázad ellen lázadót.
 
Szítsad mégis az esélyt,
Gyógyító lázad óv csak,
Legyél most is és mindig
Szeretet-láz adó-ja!
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Érlelő érvelés
 
 
Megérni – édessé lenni
Ízleni – ízessé tenni
Ízt adni – magad tagadni
Vállalni – valód kitálalni
Magadra másban rátalálni.
 
Szinte még – gyermekké legyél
Szűnni még – kicsiké a lét
Hinni még – nem kicsi a tét
Érni még – nem céltalan remény
Megérhet így az éretlenség.
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Lelkiismeret

Mondd meg, ki vagy te énbennem,
Ki mindent csak bírálsz,
Megítéled az életem,
Te lennél a bírám?

Ki vagy te, hogy fájdalmat okozol
A gyönge életemben,
És keserű furdalást fokozol
Ingó természetemben?

Ha tiszta vagy és jól dolgozol,
Rámutatva mindig mi a rossz, s a jó,
Segítsz sepregetni a mocskot,
Felszabadulhatok a teher alól.

Nem tudom, ki vagy te belső hang:
Az Isten maga? Vagy az értelem?
Azt tudom, ha bennem tisztán vagy,
Csakis akkor boldog az életem!
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Hogyan éljek?

Szegényen-e vagy gazdagul?
Mindennapok kérdése ez,
És ezt csak akkor értem meg,
Mikor látlak Téged, Nagyúr.
– Szerényen bár, de gazdagul!

Bölcsen-e vagy tudatlanul?
E kérdésre úgy jön látás,
Mint tüzes, fényes villámlás,
Mikor látlak Téged, Nagyúr.
– Bölcsen is, de tudatlanul!

És kicsinyként-e vagy nagyul?
Gyermekként vagy hatalmasan?
Ahogy Te élsz, látom rajtad,
Mikor látlak Téged, Nagyúr.
– Csak kicsinyként, csak így nagyul!
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TÚLÉLNI

Fejfámra

Földi létem viharában
nagyon féltem
Sötét csendnek humuszában 
csak reméltem
fényességnek világában
ÉLEK végre
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Békülés
 
 
Hátat fordított a világ,
Undokságba réved,
Tőlem messze téved,
Nem haragszom rá.
 
Hallom hangos gúnykacaját,
Csaknem semmivé tesz,
Szívja-szívja vérem,
Nem haragszom rá.
 
Amit elvesz tőlem – nem árt,
Megélez reményben,
Beolt öröklétbe,
Nem haragszom rá.
 
Véghez viszi őrült dolgát,
Testem porrá zúzza,
Lelkem előhúzza,
Nem haragszom rá.
 
Éhezem múló vigyorát,
Bár világi élet
Hús-vér emberré tesz,
Nem haragszom rá.
 
Nélküle akárhogyan fáj,
Nem teremhet élet,
Világ vagyok részben,
Nem haragszom ránk.
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Baltaharc

Csábít néha a messzeség,
Tőlem távoli idegen,
Hinti a porát szerteszét:
Prüszkölök, s tépi idegem.

„Messzi tornyok, bő gazdagság.
Mindez, barátom, tiéd lesz!
Nem lesz többé szomorúság,
Tiéd lesz e gazdag élet!”

Kísértő szava cseng bennem.
Hagyjam el e nyugodt otthont?
Egy másik hang nem enged mennem,
Csak azt súgja: Jó helyen vagyok most.

Szavak és érvek vitája 
Feldúlja csendes életem,
Fejem fölött balták csatája,
Gyökereim fölött élesen.

Egy-egy csapás gyökeremre
Fájón az elemembe vág,
Hisz itt születtem életre,
Itt bimbóztam, mint egy virág.

Emlékek sora hull eszembe,
Míg engem vág kísértő balta.
Az első csókok édes íze
Csakis arra bíztat: maradjak.
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Gyökereimet nem engedem.
Inkább nem megyek sehová most!
Mert csak itt teljes az életem,
Itt vagyok otthon, sehol másott!

Kísértő baltások helyett
Figyelmem csak arra teszem,
Ki ásóval ülteti életem,
Hisz egykor ide is ő ültetett.

Itt maradok már, addig egészen,
Kövér gyökerekből szíva éltem,
Míg nem a gazda át nem helyez,
Az örök otthonomba engem!
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Jutalmad
 
 
Mert mindenről lemondtál, 
Vágyaidnak hátat fordítottál,
 
Mert folyton csak kerestél,
Magadon kívül mindent szerettél,
 
Mert sötétben reméltél
Világot, mi az egyetlen érték,
 
Mert vállaltad a terhet,
Mely vállad nyomta, sebesre verte,
 
Mert hűségedet láttam,
Benned örömömet megtaláltam,
 
Mert lelked erény,
Jutalmad legyen az, mint az enyém,
 
Engesztelő SZENVEDÉS,
S otthonomban ünnepi ébredés!
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TÚL-ÉL-Ő
 

Búsan
Araszolgató
Hernyócska
 Undorító.
 
„Bája”
Ellene ítél
Bundája
Megvetést ér.
 
Láb most
Taposná csak őt!
Rút vágyon
Sajnálat győz.
 
Falat
Kegyelem árja
Esélyt hagy
Megújulásra.
 
Rövid 
Élte máris más,
Megszövi
Saját sírját.
 
Csöppke 
Báb csak koporsó –
Felröppen 
A pillangó
 

Pondró
Lét feledve már
Hisz boldog
Lepkeként száll!
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Újkelet

      Már 
       Látom
     Virágom
    Kihányom
      Hát 
          a
       Havat
   Hó alatt
    Olvad a
       Nagy 
        Tavasz
   Új tavasz
  Úr napja
          Egy
 Győzelem
    Félelem
       Felett
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Kérdések

Sokmindenre tudom a választ. Egyre több kérdésre jön a felelet, mégis 

folyton növekszik a megválaszolatlan kérdéseimnek a száma is. Egész életem 

egy kérdőjelként feszül, és ha jönnek is a válaszok, mégis erősödik ez a feszült-

ség. Annyi mindent szeretnék tudni, amit tudok, arról is jó volna meggyőződni. 

De csak keresek tovább, válaszokat és felkorbácsolt kíváncsiságom kielégülését. 

Ismerek valakit, aki megadja a válaszokat valamennyi felmerülő kérdésre, de 

ezek a válaszok titokzatosak, és úgy kell őket apránként megfejteni. El vannak 

rejtve. De legalább jó tudni, hogy vannak. S nekem nem is lehet más feladatom, 

minthogy felszínre hozzam azokat. Értelmem, felfogóképességem szintjére, ami 

nem is olyan egyszerű feladat.

Kell hozzá először is vágyakozás, a válaszok utáni sóvárgás. Kellenek per-

sze kérdések is. Jól megfogalmazott kérdések. Őszinték és mindig a megfelelő 

tudásszinthez igazodók. Ha megvan a válaszok kutatásának és elfogadásának 

az igénye, akkor már csak a megfelelő realitásérzéket kell beállítani. Ugyanis 

naivan nem fogadhatjuk a válaszözönt, mert akkor az nem tud megragadni, 

megtapadni bennünk. Ugyanakkor, ha kicsit sem akarunk a saját realitásérzé-

künkből engedni, ha mindent racionálisan szemlélünk, akkor soha nem érthet-

jük meg azokat a válaszokat, amik bizony irracionális síkon mozognak. 

Mert pont a legizgalmasabb kérdések azok, amik túlnőnek az emberi re-

alitás síkján. Keresem a válaszokat, főleg ezekre a legizgalmasabb kérdésekre, és 

néha úgy érzem, a válaszadóm csak hallgat. Később újra megnyílnak a felele-

tek, aztán ismét csönd. Mintha türelemre intene ez a csökkentett sebesség. Mint-

ha ő jobban ráérne a titkok felbontására, mint én.

Néha van egy olyan érzésem, nem is akar mindent felfedni – bár szíve-

sen adja kérdéseimre a válaszokat. Arra is gondoltam, talán terhére vagyok a 

folyton kérdezősködésemmel, de nem, ezt mégsem hiszem. Ilyenkor erőt veszek 

magamon, és mielőtt feltenném a kérdést, megpróbálok előbb következtetni. Az 

eddig megismert ismeretanyagból sokszor adódik az újabb kérdésekre is a helyes 

válasz. Csak éppen az agyamat és a tapasztalataimat kell felhasználnom.
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Így telnek a napjaim, az éveim, így pereg le az életem. Egyre közeledem a teljes 

megismeréshez, mégsem kifogyva a kérdésekből. Egy valami vigasztal, ígéretet 

kaptam Válaszadómtól, hogy eljön az az idő, amikor nem kérdezünk majd Tőle 

semmit sem. 

 Micsoda idő lesz az?

 Micsoda idő lesz az !!
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Pogány vers

Nem hagy békén pár gondolat:
Új földet teremtesz,
Új világot az embernek.
Mikor, Uram, s hogyan?

Nem lesz-e unalmas
Mindig csak szeretni, 
Mindig Neked énekelni?
Mitől lesz az izgalmas?

Megriaszt a szó: „örökké”
A folyton nevetés,
A folyton folyvást nevetés,
Akkor mi vált át örömmé?

Mi lesz akkor a játékkal,
Az akarattal,
Emberi indulattal,
Mi lesz az izzó ágyékkal?

Aggódásomat feltárom.
Bár ha kinevetsz is,
Bár ha szívem néha nem hisz:
Teremtsd meg azt a világot!
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Porszem

Az ember élete porszem csupán,
A víz feloldva viszi tova,
A szél felkapva repíti is már.
Mi tudjuk legkevésbé, hogy hova.

Élettelen porszem vagyok, átlag,
Úgy érzem, egyetlen egy darab
Az Isten homokozójában.
Élettelen és mozdulatlan.

Azt azért bizton remélem,
Az Isten azért teremtett meg,
Hogy egyszer csak felélesszen.
S akkor élő porszem lehessek.

Mikor pedig házába szólít majd,
Örömmel megyek, repülök én,
S leszek boldog játszótársa
Az Ő hatalmas játszóterén! 
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Váratlan vendég

Hogyha életem delén vagy alkonyán,
Riadalom ködébe burkolózva
Váratlanul elém toppan a kaszás,
Mint a kedves vendéggel csókolózva
Fogadnám, s kacagnék, mielőtt levág.

De ha még elővenné ajándékát,
Egy hosszú fi lmet egész életemről,
A vetítőjének sugarát énrám 
Vetítené, s én csak áznék a könnytől,
Örömtől, s kacagnék, mielőtt levág.

De ha mulasztásomat is mutatná,
Megrendülne a magabiztosságom,
Szárazon, zokogva válnék bűnbánattá,
És fájna tőle a belső világom,
Dermedve vacognék, mielőtt levág.

Persze emlékek között meglátnám Atyám,
Ki igazgatta lépésemet. Vétkeket 
Elhabzsolta tőlem. Most miért ne adnám?
Ha Ő kezébe tenném éltem, bűnöset,
Könnyebbülten kacagnék, mielőtt levág.

Hogyha életem delén vagy alkonyán,
Riadalom ködébe burkolózva
Váratlanul elém toppan a kaszás,
Életemet Atyám kezébe tudva
Szelíden mosolyognék, mielőtt levág.
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Értelmes ima

Imám elnyeri értelmét: 
Magamra vonom fi gyelmét –
Elkápráztat a fényesség –
Felfrissít a nagy békesség –
Kóstolgatom a kegyelmét –
Megízlelem a kényelmét –
Boncolgatom a rejtelmét –
Gyökeret ver a mindenség –
Körülölel a teljesség –
Szívemben nincs már üresség –
Imám elnyerte értelmét –
Életem lendül szerteszét –
Énekem csendül új neszén –
Szeretet éled rejtekén –
Új ember lettem, kicserélt –
Ujjongok Isten kebelén.
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HITVALLÁS

Kölcsönhatás

Szeretsz Te engem,
Hogy szállásadó
Templomod legyek

Szeretlek Téged,
Mert templomomat
Otthonodnak érzed.
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Bőség

Telhetetlenségem alatt
Csak kínzó éhségem maradt.
Minél többre s többre vágytam,
Annál szegényebbé váltam.

Semmiségbe megmártózva
Vágyaimat széjjelmostam,
Magam helyett másra néztem,
S önmagamat vettem észre.

Ahogy messzebb merészkedtem,
Egyre inkább közeledtem.
Amennyire tartózkodtam,
Olyannyira gyarapodtam.

Amiről lemaradoztam,
Éppen attól gazdagodtam.
Így lett fő kincsem a nincsen:
Itt kelt bőséget az Isten.
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Teremtménnyé 
lett jelenléted

Szülőnek gyermeke
– kéz a kézben –
Fényárban árnyék
– fél a fényben –
Ember a végben 
– rész a készben –
Fontos a részlet
– egy az egyben –
Isten levében
– hal a vízben –
Teremtő lénye 
– víz a lében –
Teremtmény élet
– lét a létben –
Halálban éled
– mag vetésben –
Meglátni Téged
– kép a képben –
Ismerni Téged 
– cél keresztben –
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 Ki vagyok én?

Sár vagyok-e vagy egy szent?
Végletek közt tengődöm.
Válaszom soha nem lesz,
Így telnek az esztendők.

Mert alantas ösztönök
Vezérelnek legtöbbször,
Sóval, mikor megötvözöm,
Megszelídül az ösztön.

E só, teremtő Erő,
Ami kivált a sárból,
Tőlem független erő,
Emberré tesz nagyjából.
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Erős vár

Ha szaladok a heves szélben,
Sütkérezek delelő fényben,
Ölelő jelenléted érzem.

A magányos éjszaka delén,
Hosszú, könnyes imák idején,
Ott vár a csimpaszkodó remény.

Ölelésed s a reményem: út az.
Aszalódó életem újra
Szétterjed, kitágul az újban.

Megperzselt szívem újraéled,
Fásult akaratom cseréled.
Nagyon boldog vagyok Tevéled!

Bár ne lenne ez soha másként!
Szeretni tudnálak, nem másképp,
Mint üdvözítő Erős Várként!
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Ismeretlen kegyelem

Lent
Mélyen
Merészen
Heverészve
Emésztve
Félve
Oly 
Távol
Zajártól
Társaságtól
Magánytól
Társtól
Még
Remél
E kemény
Úr tenyerén
Mert nemlét
Csekély
Jót
Ha hoz
Újra fog
Az újba hogy
Új napot
Lásson 
A 
Mában.
Dalának
Szép a száma
S nagy ára
Már ha

E
Megvett
Kegyelem
Ismeretlen
Szerelem
Vele
Lesz.
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Az Isten ereje

Én vagyok itt vagy ott
Hazug öntelt féreg,
És könnyektől aszott
Bűnbánatra ébredt.

Olykor dölyföm hizlal,
Én-bizalmam súlyos,
Félek, mélyre húzhat
A zarándokúton.

Aztán korcsosultan,
Megigazultan,
Könnyűvé aszottan
Elbír az Isten.
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Valós horizont

Amikor egy magas helyen állsz, messzire ellátsz. Nagyon távolra kerül a 

horizont. A látóhatárt még távolabbra tolhatod, ha még magasabbra mászol, 

s ha onnan szemlélődsz. Lenézve persze a magasból megszédülsz, és inkább 

csak hunyorogva mersz nézelődni, gyönyörködni a csodás kilátásban. Szívod 

magadba a  messzirelátás élményét, melyet még sokáig hordozol, és elkísér a 

tudatod mélyén. 

Kellemes és kell ez az élmény, hogy megszédülj, hogy más távlatokat 

vegyél észre, mint amiket megszoktál, s amiben naponta élsz. Egy-egy ilyen 

magasra szállással kitágíthatod a saját beszűkülő horizontodat.

Sajnos nincs mindig szerencséd, mert bár elindulsz és mész egyre ma-

gasabbra, de lenézve nem látsz tovább az orrodnál. Köd lepi be az összes 

látnivalót, és nem érzékelhetsz mást, mint sűrű és még sűrűbb ködlepedőt. 

Sikertelenségednek nem a látásod az oka, külső objektív szerencsétlenség aka-

dá lyoz. Lehet a látószerveddel is probléma, homályba burkolózik minden, de 

csak te véled így, minden külső körülmény optimális, csak éppen nem tudod 

érzékelni a látványt. Az élménytől ebben az esetben is elesel. Ha viszont a 

látási viszonyok jók, tiszták és a te szemed is egészséges, nagy élményben le-

het részed. Ha... és van még egy „ ha”. Akkor, ha tudod, mit akarsz látni. Ha 

tudod, mit akarsz észrevenni. Ha felfogod azt, amit látsz. Mert hiába jutottál 

fel a magasba, ha nem tudod, mire nézzél. Ott fönt is nézheted magadat, a 

körülötted állókat, a látványtól megittasodottak furcsa, meglepő megnyilvá-

nulásait. De akkor te magad lemaradsz a messzirelátás élményéről. Messze 

ellátni. Mitől is lesz ebből élmény?

Attól, hogy kizökkenti az embert a hétköznapi megszokott mivoltából. 

Más horizont veszi körül, s ilyenkor felszabadulhat a lélek ettől a lazító érzéstől. 

Mert ha közel vagy, nem látható át az egész. Abból a helyzetből viszont kiolvas-

ható a rész helye és feladata, meghatározott rendeltetése. 

Amikor magasra szállsz, és nem zavarja semmi a látásodat, körültekint-

hetsz,  és észreveheted fentről a saját helyedet, amiben élsz és tevékeny kedsz. 

Láthatod, milyen irányú erők mozognak tebenned és teérted. Megfelelő 
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magas ságból, megfelelő éleslátással a ködön és homályon keresztül is ész-

reveheted az Isten világának horizontját. Ezen a horizonton belül pedig 

bemérheted, hogy jó helyen laksz-e. Jó-e az, ahol vagy. Illetve jó-e az, ahova 

visszamész, ha lemész ismét. 

Nézz körül jól ott fent, és szívd magadba az élményt, hiszen ebből kell 

élned a legközelebbi magasba szállásig! Emlékezz mindig arra, amit láttál, és 

ne felejtsd el: a látóhatár tovább tart, mint azt te lentről láthatod! És a valóság 

nem az, amit lent csak töredékesen, itt is, ott is eltakarva, hiányosan láthatsz! A 

valóság onnan fentről, a magasból látható! Ebben a valóságban kell élned itt 

lenn. Ezért szállj gyakran magasra, és az ott tapasztaltakkal, a fenti élményekkel 

éld meg lenn az életedet! Mindig tudva azt, hogy milyen és hogy valóságos az 

igazi horizont. Ezt a valóságtudatot jegyezd meg jól, és soha ne veszítsed el!
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Lennék – nem lennék

Nem lennék szélfútta kóró,
Értéktelen, szemétre való.
Lennék inkább maga a szél,
Aki söprögetni segél.

Nem lennék én haszontalan paraszt,
Ki mattnak öröméről lemarad,
Lennék bástya a vezér oldalán,
A végső, győztes játszma után.

Nem lennék hirtelen szenzáció
Egy újság rovatán,
De lennék mély evangélizáció,
Mit az életem itat át.

Nem lennék soha lustaság,
Izzó lelkiismeret-furdalás,
Lennék mindig szorgos munka,
Oly értelmes, mely soha nem untat.

Nem lennék vízzel itatott bor,
Minő csalás, becsapás,
De lennék mindig, nem csak ókor
Enyhet adó hűs forrás.

Nem lennék soha harci zászló
Semmilyen sereg oldalán,
Inkább lennék olyan bátor,
Béke hevítsen, ne harcolás.
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Nem lennék hirtelen villámlás,
Könyörtelen ide-oda vág,
Lennék csak maga a napsütés,
Növeszti az életet üdén.

Nem lennék tűzvirág 
A pokol tornácán,
De lennék egyetlen szál
Illatos fohász,
Mint harmatos virág
Az Isten oltárán.
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Gyümölcsöző teher

Ágasokat keresek, kicsi oszlopokat,
Megtartani az ágakat, roskadozókat.
Gyümölcsfáim alig bírják a terheket,
Megerősítem a lankadó kezeket.

Gyümölcsérés közeleg tán a szívemen?
Lelkem terhe miért oly nehéz, Istenem?
A keresztemtől bizony én undorodom,
S nem édes gyümölcs a gombóc a torkomon.

Mégis remélem, beérik a fájdalom,
Ezért cipelem keresztem a vállamon.
Naponként felveszem, de attól rettegek,
Hogy éretlen gyümölcsét veszni engedem.

Miközben én kérlek, keress ágasokat,
Megtartsanak nehéz kereszt súlya alatt,
Tudom is talán, szívem, gyümölcs, keresztem,
Ott lapul az egész a Te tenyeredben.
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LÉGY A TŰZ!

„Maradjál éber!
Zárd magadba

A valóság tiszta ízét,
S ha hangot lelsz magadban,

Kürtöljed is szerteszét.”
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Együttérzés

Ha szomorúság könnye
Mossa két szép szemedet,
Megneszülve fogom meg
Elnehezült kezedet.

Dörzsölgetem, hogy érezd –
Csiholt tűz a szívemen
Fájdalmad, hogy elégjen –
Megnyugvást csak így nyerek.

Eggyé lettünk a búban,
Keserved már enyém lett.
Cipelem e háborúban
S remélem egyszer béke lesz.
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Ismeretlen dallam
 

Milyen lehet az a dallam,
Világ teremtése közben
Amit dúdoltál magadban?
 
Amit ma is fütyörészel
A legnagyobb örömödben
Angyalaidnak körében?
 
Milyen lehet az a dallam,
Hogy a süket kórusodért 
Karnagynak fi adat adtad?
 
Ahogyan Ő előénekelte
A hamis világnak búsan,
A halál is eszét vesztette
 
Milyen lehet az a dallam, 
Melyért kórusodba férni
Mindig is nagyon akartam?
 
Amit fönt már énekelnek
Veled egy harmóniában
Megdicsőült boldog szentek.
 
Dallamodat nem ismerem
Kérlek, énekeld el nekem
Tanítsd nekem, Istenem:
 
Életemmel azt daloljam,
Amikor, ha visszahallgatsz,
Ráismerj kedves dallamodra.
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Kéreg

voltam lámpakéreg
– megtörve fényáteresztő pályán
vagyok most fakéreg

– fásultság perifériáján
ne legyek majd kéreg

– újjászületésem magzatburkán
de lennék még kéreg

– az erős Isten dolgos két markán
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Röplap   (ApCsel 2,1–2)

Nem vagyok több, csak papírszemét,
Némaságban „senkise” földjén,
Bár hírt vinnék, s a hírt kürtölném.

Tűröm-gyűröm bénultságomat,
Elvéthetem rám mért célomat,
Hogy betöltsem röplap-voltomat.

Elázottan a földre hullva,
Lendületből máris kifogyva,
Mert lelkemet a súly lehúzta.

Felemelkednék, ha szívna lég,
Mozdulnék innen célom felé.
Kapj fel! S vigyél Pünkösdi SZÉL!
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Kapu

Az életed minden napján
Furcsa kapu előtt állsz.
Azt gondolod, tüzet okád,
S félelemtől remegve odébb állsz.

Hadd bátorítsalak, barátom,
Bár a tűz elevenen lángol,
A kapun túl furcsa világ vár,
Meglátod, ott hever a valóság.

Tűznek lángja nem téged akar.
Perzselő hő megtisztítva betakar,
Hogy égesse mindazt, mi nem te vagy,
Menj, hadd égjen hamis önmagad!

Mikor átlépsz, úgy érzed majd,
A végtelen semmibe zuhansz.
Csodálkozni fogsz, ugyan ott vagy,
Csak a világ lett más – általad.

Lépj át rajta, rajta!
Hívd ki a világformáló csodát,
Ne légy gyáva, győzd le önmagad,
Odaát megérted, és megtalálod önmagad.
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Talentumok

Uram, sokat bíztál Te rám!
   E világnak, keserűnek, de édesnek
   Meghallgassam és megértsem
   Neszét, zaját, némaságát,
   Süketségét, acsarkodását.
Legyek füled én, s én a szád!

Uram, rám bíztál épp eleget!
   Szétválasztandó ellenséget,
   Gyógyítandó betegségeket,
   Ütésre lendülő kezet, hogy lefogjam
   Perdülő könnycseppet, hogy lelopjam.
Helyettesítsem két kezedet!

Uram, sokat bíztál rám ma!
   Elautózzak a munkámba,
   S munkám dicsérjen a világban,
   Göröngyökön át hordjam szét
   Nevednek becsületét, dicséretét.
Legyek ma is én a lábad!

Uram, a legdrágábbat bíztad rám!
   Megítélni mi a jó, s a rossz,
   Elfogadni a legrosszabb napot,
   Együtt viselni a világ baját,
   Érte könyörögni éjszakákon át.
Legyek szíved, legyen ez legdrágább!

Uram, Te reám bíztad terhedet, s milyen sokat!
Segítsd megbecsülni valahány talentumomat!
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Feladat

Gyökér vagyok-e vagy ág?
Csak önmagam keresem,
Kérdésre, ha választ kapok,
Célomat is meglelem.

Fölszívom-e a nedvet,
Vagy tovább szállítom?
Azt azért már tudom,
Hogy elő nem én állítom.

Életemnek fontos kérdése
Megleli értelmét,
Ha a jövőmre gondolok,
Hisz mivé is lennék?

Ha gyökér vagyok, humusz leszek.
Ha ág, akkor talán hamu.
De mindkettő életét megáldhatja,
S meg is áldja az Úr.
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Ne legyél rest!

Ha fellobban szívedben majd
Egy aprócska dallamszikra,
Ne legyél rest, hogy fölszítsad!

Énekeld, mint egy kismadár,
Ajkad kürtölje szép dalát!
Lelked hazát csak így talál.

Dallamodat le is írhatod,
Szavaid rímbe futtatott
Költeménnyé válnak ott.

Ecseted, ha szalad a vásznon,
Dallamod közel jön vagy távol,
De leképezi a világot!

Ez a szikra máshogy is szállhat.
Kicsi, nagy szoborrá formálva
Térbeli üzenetté válhat.
És ha majd a dallamodat
Munkás két kezed dalolja,
Munkád gyümölcse áldott az!

Ha fellobban szívedben majd 
Az aprócska dallamszikra,
Ne legyél rest, hogy fölszítsad!

Ha nem teszed meg lustaságból,
Hiányozni fog a világból,
Oszthatatlan harmóniából!
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Hivatás

Szerettem volna lenni pilóta,
Egy eget szántó idióta.
De nem lettem, és nem is bánom,
Nem ez az én hivatásom.

Szerettem volna lenni pszichológus,
Lelkeket méregető fura mókus.
De mégsem lettem, és nem is bánom,
Mert nem ez az én hivatásom.

Szerettem volna lenni igaz lelkész,
Az Igazságnak magvát szóró kertész.
De mégsem lettem, és nem is bánom,
Mert nem ez az én hivatásom.

Szerettem volna lenni neves művész,
Lelkemet művészetem kürtölje szét.
De mégsem lettem, és nem is bánom,
Mert nem ez az én hivatásom.

Szerettem volna lenni bátor költő,
Megosztani éltem, mint ki nem önző.
De mégsem lettem, és nem is bánom,
Mert nem ez az én hivatásom.

Szeretnék lenni egy kacér vízcsepp,
Ki belém kóstól azt mondja: ízlett.
Rugalmasan elférjek mindenhol,
Ott legyek, ahol fontos – mindenkor.
Benne legyek a sós verejtékben,

konyv-7.indd   130 2004. 02. 11., 13:13:52



– 131 –

És a tomboló hullámverésben.
És amikor kell, a sivatagban
Tovább álljak egy másik alakban.

Vízcsepp életben ötvözve látom
Minden vágyam és a  – hivatásom.
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Gyalulék

 
Előttem egy kupac forgács
Gyalulás utáni csendben, 
Mintha szólanának
Milliónyi apró lelkek:
„Haszontalanokká lettünk,
Söpredékké tett a mester!”
 
Előttem a kupac forgács
Tükörré vált néma csendben,
Mintha magam látnám,
Egyetlent, a nagy tömegben.
Kiáltása az enyém már:
„Haszontalanná törettem!”
 
Előttem egy kupac forgács
Fagyossá lett műhelyemben,
Lapátot ragadok,
Rá se rántok a hidegre, 
A söpredék fa ég is már,
Simogatnak a lángnyelvek.
 
Kályhámban egy kupac forgács
Duruzsolgat rendületlen,
Szikrát kap a szívem,
Izzik a fohász: „Jó Mester!
Ne legyek haszontalanná,
Elduruzsolgatok érted!” 
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Kiállítás
(utószó helyett)

Lázas készüléssel telt
Órák, napok és évek,
Fényes verejtékbe kelt
Testesült eredmények:

Versek és szobrok.
Rímekbe öltöztetett
Érzések, álmok,
S tapintható képzelet.

Mi készteti ezt velem?
Tán tetszeni akarás?
Dal- és formaszerelem?
Valami továbbadás?

Igen, adom, mi én vagyok,
Mit kaptam, s még eztán kapok.
Megmutatni, mit alig ismerek,
De naponként tanít a Szeretet.

Szobrok és versek.
Kiállítom az életem!
Posztamensen nem egyedül állok,
Még angyaloknak serege áll ott.

Minden kiállításomon
Csak azt az egyet kívánom,
Ki olvassa versem, s nézi szobrom,
Csak Ihletőmet, s ne engem lásson!
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