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Egy felfedező útra hívom meg a kedves Olvasót. 

E versek mindegyike által a Krisztus-arcot próbáltam 
meglátni, kikutatni az élet történései mögött, a természet, 
a világ változásai közepette, és főleg a rászoruló emberi 
szívekben, valamint végtelen kegyelme által a saját 
lelkemben. 
Kívánom, hogy e versek által megérezhessenek valamit 
az Ő kimondhatatlan lehajoló szeretetéből, irgalmas jóságából. 
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Földre szegezett szárnyú angyal 

 

Repülne teste, de szorítja a tér 
Áradna lelke, de felhő-falhoz ér 

Suhanna, de lába múló időt mér 
Szeretne, de szíve csupa vér 

 
Látna, de szemét homály fenyegeti 
Hallana, de fülét harsány lét sebzi 

Érezne, de érzését szűk szeretet tépi 
Létezne, de létét kinti sötét féli 

 
Szelíd Szívbe menne haza 
Fejét szép Vállára hajtva 

Mit-sem-kérőn Hozzá bújna 
Igaz vággyal Rá simulna 

 

Lelkében Isten: dallam és fény 
Szívében élet: nincs már vér 
Suhanva száll világokon át 

Míg el nem éri álom-otthonát. 
 
 

Létezés 

 
A felhő azért van 

Hogy elfújd az égről 
Csüggedtség azért van 
Hogy oszlasd lelkedről 

 
A nappal azért van 

Hogy szeretet sürgessen 
Az éjszaka azért 

Hogy béke pihentessen 
 

Értelem azért van 
Hogy hittel átjárt legyen 

A szív azért van 
Hogy éljen érzelemmel 

 
Azért van csalódás 

Hogy vigaszoddal csitítsd 
Azért van félelem 

Hogy jelenléttel gyógyítsd 
 

Hogy legyen megbocsátás 
Azért van a vétek 

S azért van gyengeség 
Hogy fényerő töltse meg 



Az élet azért van 
Hogy szép igával terheld 

A halál azért van 
Hogy élettel leheld 

 
Azért van a világ 

Hogy hordozza Istent 
S azért van az Isten 

Hogy hűségesen szeresd 
 
 

Végül 

 
Végül megérti a test, 

Hogy el kell fordítania tekintetét 
S nem csodálni a teremtett-festett szép ember-portrét 

Ha meg akarja pillantani magát a Művészt. 

 
Végül megérti a szív, 

Hogy el kell engednie saját szeretetét 
S odaadni egész önmagát és minden félelmét 
Ha fel akarja ismerni boldogító Istenét. 

 
Végül megérti a lélek, 

Hogy véges száműzetésének mulandó szenvedése 
Mily örök értékű szántóföldnek 

Lett kincs-rálelője, igazgyöngy-szülője. 
 
 

Lélekvihar 

 
Lélek éjében születő, 
Világosság felé törő, 

Titkok szirmán nőttön-növő, 
Soha be nem teljesülő 

 
Szívem mélyén kalapáló, 
Vágyamon is túlvágyódó, 
Nektárt földre elpazarló 
Virágkehely, becsukódó. 

 
Káprázat a másik szíve, 
Délibáb a másik fénye 

Belőlem nőtt szép ideál, 
Valóságom darab-tükre. 

 
Álmok-szőtte csalóka fény, 

Magam szülte sosem-volt lény, 
Csalódást vajúdott remény, 



Célt veszített fájdalmas tény. 
 

Ó, most végleg leroskadok 
Örök-gyötrő szomjúságok… 

Dőlnek össze ál-világok 
Valaha még feltámadok? 

 
Értelmem zúg szív-tengerben, 

Gondolat-ár tág mederben, 
Csendesülő tompa csendben 
Lassan szóhoz jut a lelkem: 

 
Mégis van, ki visszaölel, 
Mindig-is-volt létezéssel, 

Boldog-vágyó tiszta könnyel: 
Te voltál az, én Istenem! 

 

Áradok már Fénylényeddel, 
Emelsz sugár-szerelemmel, 

Sosem múló mélyüléssel 
Vonzol izzó Öleléssel.. 

 
 

Miért? 

 
Nem tudtam, miért fáj 

A kopár, hideg táj 
A csúnyábbá vált föld, 
A barna-lett ág-zöld. 

 
Nem tudtam, miért fáj 

Virágok és felhők 
Ártatlan fehére, 

Végtelen ég kékje. 
 

Nem tudtam, miért fáj 
Az alvó-éledő tűz, 

A puha kályha-meleg 
Mely minket egymáshoz fűz. 

 
Nem tudtam, miért fáj 

A letisztult szeretet 
Az elcsendesült vágy 

A megbékélt lélek 
 

Nem tudtam, miért fáj 
Szabadság-szült élet, 

Miért fáj a jóság, 
A megszelídült ének. 



 
Nem tudtam, miért fáj 
Szép szavak hulláma, 

Kezek érintése 

Szemek mély sugára. 
 

Hogyne fájna nagyon, 
Hisz énbennem, már látom 

A te Szíved Sebe 
Van elrejtve, Jézusom. 

 
 

Boldogság 
 

Betlehem égi gyümölcse 
Kemény jászol fenséges gyermeke 

Mária-arc derülő mosolya 

Józsefnek megkönnyült nyugalma 
 

Pásztorok tiszta-szív élete 
Király-lelkek nemes bölcsessége 

A világ pihegő lélegzete 
Csillagok ígéret-fényessége 

 
Jézus-kisded didergő sírása 

Máriának édes szív-aggodalma 
József angyal-nyugtalanított arca 
A korán kezdett áldozat szív-harca 

 
Ajándékozottnak avagy 

Kifosztottnak lenni, 
Békességben élni avagy 

Üldözöttnek lenni? 
 

Tépelődik lelkem, 
Melyik a boldogság 

 Égi vagy földi reménység: 
Örökös szétváltság.. 

 
Nincs ezen a földön 
Más hazataláltság, 

A szabad szívben lakik Isten: 
Ez az egyetlen boldogság. 

 
 
 
 
 
 



Születés 

 
A Te jöttöd szülte meg Hozzád térésünket 

A Te szegénységed szülte ámuló szemünket 

A Te jászolod szülte egyszerűségünket 
A Te szalmaágyad szülte boldog kényelmünket 

 
A Te Kezed szüli meg törékeny testünk 

A Te Lábad szüli meg Téged-követésünk 
A Te Hangod szüli meg könyörgéseinket 
A Te Arcod szüli meg bánó könnyeinket 

 
A Te Szemed szüli meg végső belátásunk 
A Te Tested szüli meg örök táplálékunk 

A Te Könnyed szüli meg tiszta tekintetünk 
A Te Kereszted szüli meg örök üdvösségünk 

 

Alázatod szüli meg leomló térdünket 
Szelídséged szüli meg ártatlan kezünket 

Gyémánt-keménységed szüli földre hajolásunk 
Irgalmad szüli meg felmagasztalásunk 

 
Vágyad fogja megszülni állhatatos szívünk 

Álmod fogja megszülni igaz létezésünk 
Lelked fog megszülni Lélek-imádásra 

Szíved fog megszülni boldog meghalásra 
 
 

Jézus követése 
 

Hogyan is kívántad? 
Mutatnád a hátad, 

Menjek csak utánad 
Lesz majd, ahogyan lesz? 

 
Elöl mennél büszkén, 

Vállad magas ívén 
Keresztültekintvén 
Hová jut életem? 

 
Úgy látja a szívem, 
Hátrálsz énelőttem 
Szüntelen lépéssel 

Hogy követni tudjalak. 
 

A földre jöttél értem 
S hátráló lépteddel 

Így vezetsz fel, Haza 
Óvó szemtől-szemben 



 
Tekintetem láncát 

Köti tekinteted, 
Utam szabadságát 

Elengedi Kezed 
 

Így haladunk ketten 
A viharral is szemben, 

S ha látod hogy süllyedek 
Utánam nyúlsz ijedten 

 
Megkönnyebbülsz, látván 

Nincs nagy baj, csak tárván 
Szívemet túl nagyra, 

A lelkem maradt árván. 
 

Érzések sodrában 

Gondok lágy habjában 
Pillanatra megállt  

Légzetem a mában. 
 

Mosolyod a vigasz, 
Az egyetlen igaz 

Mit magamba rejtek 
Míg elrejt égi malaszt 

 
 

Tövisek között 

 
Hordoztam töviskoszorúdat élet-erdőn át 
Mentem szakadatlan, érintve fák lombját 

Bozótok sűrűjébe ha beleakadt ága 
Megtartottam, s vittem tova féltőn-vigyázva 

 
S ha már alélt a fájdalomtól fáradt homlokom 
Levettem róla, s hagytam: pihenjen karomon 

Nélkülöztem tovább a séta-kényelmet 
Hasítottak kezembe a szaggató tövisek 

 
Erdő sötétjében, ha már karom sem bírta 

Engedtem, hogy koszorúd a nyakamat átfonja 
Fojtó tüskék szúrtak kint s belül torkomba 

Kecses-szép ujjakkal kapaszkodtak hangomba 
 

Fenséges dísze felsebezte gyenge nyakamat is 
Levetted hát róla s tetted át epedő szívemre is 

Téged-fájó vágyak és borús szenvedések 
Hadd legyenek tetőzése hatoló szív-töviseknek 

 



Lassan szétoszlik árny, mi az erdőre vetült 
Lelkemre csupán a színtiszta hála terült: 

Hogy életemre súlyos kereszt-gerenda helyett 
Meg nem érdemelten csak könnyű tövis-ág került. 

 
 

Napfivér és Holdnővér 

 

Ragyogó Napfivér 
Telj-szépe Istennek 
Szív-sugár hidegben 

Fény-áramlat szélben 
 

Mégsem akar lenni 
Mások között első 

Világ-kérte parancs 
Vakon teljesítő 

 
Nem az ő dísze a 
Világ-adta pálma 

Emberi dics-szavak 
Felmagasztalása 

 
Belesimul csendben 

Ibolya-létének 
Parányi lelkének 
Megvetettségébe 

 
Kiszolgáltatottsága 
Mezők virágának 

Sosem ró fel semmit 
Egek záporának 

 
Nem ő gondoskodik 
Napról, sem viharról 

Nem az ő szép gondja 
Dönteni sorsáról 

 
Boldog szegénysége 
Rejtett-halk szépsége 

Megbúvó madárka 
Nincsen egyéb vágya: 

 
Ő akar lenni 

A mindig hátul levő, 
Szolgálat-életű 

Szerető szív-tevő 
 
 



Bárcsak lehetnék én 
Más semmi, csak visszfény 

Istenért utolsó, 
Boldog Holdnővér. 

 
 

Jézus vére 

 
Testeden virágzik Véred, 

Kisarjasztott mindent Szereteted, 
Túláradt áldozatod áztatja 

s véred illatozza értünk való Léted 
 

Véredben lüktet az Élet 
Véred ad égi édességet 

Oldja, mi száraz és kemény 
Áldás-ázott szikkadt kenyér 

 
Véred itat át selymes lüktetéssel 

Elsodródik minden gát lélek-ereimben 
Megáradó forrás, patak és folyó 

Szeretet-tengerbe mindiglen torkolló 
 

Átmossa reménnyel veszteglő életem 
Elárasztja szívem lágypuha ömléssel 

Kitágítja lelkem élő áramlással 
Borítja fejemet rubin-zuhataggal 

 
Kegyelem-özönű Szíved 

Azért adta nekem mindezt 
Hogy amíg a földön élek 

Más számára falat kenyér legyek 
 
 
 

Félreismerten 

 
„Nem ismerlek téged.” 

Péter szava éled. 
Igéd kiáltva hív, 

Úgy fáj a Krisztus-szív! 
 

Nemcsak a tagadás 
Inkább a távolság 
Szúr tőrt Szívedbe 

Vétkes tudatlanság 
 

A Te édes igádat 
Nem akarjuk vinni, 



Csak a saját akaratunk 
Terhét elhordozni 

 
Magunk-készítette 

Nehéz keresztünket 
Várjuk sóhajtozva: 
Az Isten könnyítse 

 
Talán a fal oka 

Összetörésünknek, 
Ha nekimegyünk bátran 

Ellökve értelmet? 
 

Oka talán Isten 
Szenvedéseinknek, 

Ha bennünk összetörjük  
Szívét törvényének? 

 
Ítéljük az embert 
Sose látott lelkét 

Küldjük kárhozatra 
Hirdetve vesztét 

 
Volna olyan lélek 

Bármily szétszaggatott, 
Ki sohse látna többet 

Öröm-Istenarcot? 
 

Jeges tekintetű 
Dermedt-szívű telek, 

Ne követné őket 
Megváltó kikelet? 

 
Milyen Isten lenne 

Ki véges bűnű embert 
Végtelen kínokra 

Küldene-engedne? 
 

Tehetetlen Isten az 
S nem mindenható, 
Ki édes gyermekét 

Örökre átadó 
 

Fájdalomnak, tűznek 
Maró szenvedésnek, 

S nem hagyná reményét 
A visszatérő szépnek 

 
 



Egyszer véget érnek 
Szaggató ütések, 

Kiürül a pokla 
Isten-távollétnek 

 
Ráismerünk végre 

Az igaz Krisztus-szívre, 
Ki öröktől fogva vár 
Minden testvérére 

 
 

Jézus Hangja 

 
Hangod volt, mi kiemelt 

A sötét éjszakából 
Hangod mentett ki egykor 

A kábult rémálomból 

 
Hangod volt, mi rám talált 

Életem vermében 
Hangod volt, mi kötélként 

Ereszkedett értem 
 

Hangod szólt, s én éreztem: 
Nem lehet e csoda 

Többé csak az én szívem 
Boldogító foglya 

 
Hangod szólt, hogy mennem kell 

Újjászült szívemmel, 
Rabságából szabadult 
Fény-támadt lelkemmel 

 
Hangod kért, s én indultam 

Új utakra ámultan 
Alig hitte értelmem 

E vándorlás mily kegyelem 
 

Hangod kért, s én tanultam 
Éjszakával s nappallal 

Boldog megtapasztalásoddal 
Szembenéztem halállal 

 
Hangod az, mi elkísér 

A világon végig ér 
Nincs magasság, sem mélység 

Mely takarhatná szépségét 
 
 



Hangod az, mely visszhangzik 
Messzi-távol hallatszik, 

Igazsága szeretet 
Mely megmozgat egeket 

 
Hangod lesz, mi nem múlik 
Ha minden össze is omlik 
Tündököl, mint végtelen 

Földrehajló kegyelem 
 

Ha el is múlnak föld s egek 
Hangod lesz, mi eltemet 

Mindent, ami nem fény már 
S örök Hang-versenyre vár 

 
 

Otthon 

 
Szeretet-szakadó szívvel 
Repíted vágyad utánunk 

Vérkönnyű szemmel nézed, mily 
Messzire Tőled elszakadtunk 

 
Szomjú-táró karod 

Nyúl értünk éjt tapintva 
Háló-szövő terved 

Sóvárog valót álmodva 
 

Kiált a semmibe felénk 
Néma-fúló szavad 

Indul értünk világ-pusztába 
Nem-maradó lábad 

 
Útpor-lepte hangod 

Rekedt fájdalommal keres 
Rég-vesztett nevünk visszhangjára 

Szíved jajdul, megremeg, repes 
 

Soha-csüggedt vállad 
Terhes sebzett lelkeinkkel 
Pásztor-lelked beborítod 
Nélküled-lett töviseinkkel 

 
Boldog-léptű hazaúton 

Angyalok fénye a Tejúton 
Ezer-áldott csillag homlokunkon 

Befogad az örökfényű Isten-otthon 
 
 



Mi lenne? 

 
Ha nem volna mélység 
S benne szakadékok, 

Ki tudná elviselni 
Szédítő magasságod? 

 
Ha nem volna sötétség 

S benne minden árnyék, 
Hogy viselné el szemünk 

Fényednek erejét? 
 

Ha nem volna csalódása  
Földi szerelemnek, 

Belehalnánk gyönyörébe 
Égi szeretetnek 

 

Ha nem volna kezdet 
És nem volna a vég, 

Számunkra nem nyílna meg 
Sosem mennyei Ég 

 
Ha nem volna korlátnak 

Fájó szorítása, 
Semmisítné lelkünket 
Lelked szabadsága 

 
Ha nem volna vágy 

Mely soha nem teljesül, 
Hogyan teljesednénk be 

Karjaidban végül? 
 

Ha sosem volnánk szenvedések 
Forró kohójában, 
Elégne a szívünk 

Az Isten-boldogságban 
 

Ha sohasem éheznénk, 
Eltelve szerfölött 

Hogyan szárnyalhatna 
Szívünk csillagok között? 

 
Ha soha nem szomjaznánk  

Szavad igazára, 
Örökre ragadnánk 
Világ-csábításba 

 
Ha nem volna hamis 
Mi téveszteni akar, 



Nem láthatnánk Kezed 
Mely mindent kitakar 

 
Ha nem volna iszonya  

Kalapács-ütésnek, 
Nem volna értéke 

Nem-bántó kezeknek 
 

Ha nem volna neheze 
Csiszoló bánatnak, 

Sosem ékesítne minket 
Könnye gyémántnak 

 
 
 

Lélek-számvetés  
 

Mire reám tör földi alkonyat, 
Megtettem-e a legfontosabbat? 

Éltem-e Érted elégő szívvel, 
Teljes értelemmel, egész erővel? 

 
Megszerettem-e az utolsó helyet, 

Mit ez a világ készített Neked 
Elég volt-e nekem a senki-látott rejtek, 

Fényes színpad helyett puha lélek-fészek? 
 

Szerettem-e ékes töviskoronádat, 
Vállaltam-e Érted megalázásodat, 
Nem futottam-e el kereszted alól, 

Nem fordultam-e el vér-ázott Arcodtól? 
 

Bántam-e, ha olykor nem álltak mellém, 
Amikor senki sem kiáltott felém? 

Fájtam-e nagyon, ha nem ölelt meg senki, 
Én öleltem-e, mely fázó Tested fedi? 

 
Elteltem-e a jónak visszhangjával 

Vagy örömöm egyesült a puszta adással 
Sírtam-e gyáván, ha bántott szúró tövis, 
Megértettem-e, hogy velem sírsz Te is? 

 
Ittam-e eleget kristály-forrásodból, 

Színtiszta Igédből, hófehér Magadból? 
Engedtem-e: legyél szépséges lámpás, 

Nyarak tűzésében hűs simogatás? 
 

Vigyáztam-e Reád kicsike szívemben, 
Volt-e helyed mindig halvány életemben? 



Viseltem-e gondod az emberi jajokban, 
Megláttam-e könnyed a gyötrődő bajokban? 

 
Segített-e kezem a csúfat szebbé tenni, 

Sietett-e lábam szenvedést enyhítni? 
Kerestem-e támaszt vagy én akartam lenni 

Fájdalom árjában is oltalmaddá válni? 
 

Amikor a létben nem leltem helyemet 
Kerestem-e Rád váró embertestvéreket? 

S mikor nem leltem szót, mely adna feleletet 
Szóltam-e szavakat, mik otthont adtak Neked? 

 
Tudtam-e küzdeni gyengeségek ellen 

Kísértések árnya mikor feküdt a szívemen, 
El tudtam-e űzni önzésnek szellemét, 

Mikor felém nyújtotta félelmetes kezét? 

 
Ha elestem meg-nem-nyert belső harcok során, 

Nyúltam-e erődnek győzelme után? 
Csüggedés ejtett-e rabul ürügy okán, 

Vagy kerestem békédet mégis, nap nap után? 
 

Tudtam-e lemondani világ-kínált jóról, 
Megváltódtam-e a por-mulandótól? 

Elfordultam-e a magam-látta széptől, 
Hogy Neked adjam, s átvegyem mit nekem álmodsz régtől? 

 
Nyíltak-e a szívemben hála-virágok, 

Könny-öntözöttek, miket áldozat ápolt? 
Fizettem-e árat vagy csak költöttem, Istenem: 
Mindent odaadtam-e, és voltál-e Mindenem? 

 
 

Világégés 
 

(Máté 24; 27-31 –hez) 
 

Teremtett életek végső ütközete 
Sötétbe fúlt világ zuhanó üstököse 

Úttalan-lett sorsok mint fekete holdak 
A vak éjszakába némán belehullnak 

 
Boruló Napnak patakzó vér-sugara 
Hanyatlik földekre ájult zuhataga 
Végtelen terek vörös felhő-szikrái 

Zokognak le a mélybe Jézus tűz-könnyei 
 
 



Világtájak szétpréselt levegője 
Villámló sikolyok jég-dermedt félelme 

Csillagok ég-vesztett összetöretése 
Angyalok lángoló-hűsítő szellője 

 
Suhanásunk oszlatja mind a lázálmokat 

Új szárnyunk dalra fakasztja az égi szeráfokat 
Kegyelem-borítva szemünk meglátja majd: 

Ahogy az Isten könnyei Tavaszt mosolyognak. 
 

 

Két szó 

 
Mire mögöttem marad minden árny 

s a szűk ösvény kiér a fényre 
a szívem útjait elhagyja a sötét 
és szivárványt ír a béke az égre 

 
Mire életemen átfutnak lázálmok 

s nem szorítanak már halandó érzések 
nem fojt többé sem homály, sem csend 
s lelkem kútjába hullnak a kísértések 

 
Mire alvó élet-szemem lassan felocsúdik 

és hajnalfény lobog fel valahol a mélyben; 
a csupa-kezdet csupa-véggé teljesül be 

s az értelem elmerül a szív telj-érzésében 
 

Mire egy szelíd Kéz fátyolt von a világra 
s kiapad a napok kegyelemtengere; 

az Isten szótlanul elém áll s rám vetül 
Arcának felfénylő gyöngyház-derengése 

 
Csupán két szó marad vágytól alélt lelkemben 

hazajutva mit Eléd hullatok s szívemből kiejtek, 
öröktől fogva és örökre esengve: 
„Szeretlek” és „Bocsáss meg”! 

 
 
 

Szeptemberi tavasz 
 

Még nem vonult el teljesen 
A csalódás kemény tele 

De a mélyben már közeleg 
A remény áttetsző lépte 

 
Virágillatos hónapok 
Emléke kísért, átjár 



De ez az ősz szelíden 
Új tavaszt ígér már 

 
A Te kezed tud egyedül 

Ily áldó csodát tenni 
Megalázott életemet 

Lélek-írral kenni 
 

Te vagy az, ki egyedül tudsz 
Új fényt szőni belém 
Áttörve a kín sötétjén 
Irgalmat lehelni felém 

 
Lelkembe szúrt szögek helyét 

Mirhával befedni 
Elveszett álmok hamvából 

Szépséget éleszteni. 

 
 

Istennek lenni 
 

Ha akarnál, sem tudnál gyenge lenni 
Ha akarnál, sem tudnál bűnt elkövetni.  

 
Tudatlanság terhe sohasem nyomhat 
Gonoszság sötétje soha nem átkozhat.  

 
Ha akarnál, sem tudnál hibát véteni 

ha akarnál, sem tudnál mást bántani.  
 

Betegség súlya sosem éri Lelked 
Szenvedés nyomora csak ismeretlen lehet.  

 
Ha akarnál, sem tudnál gyarló ember lenni 

Ó, milyen könnyű is Istennek lenni!  
 

De látni a vétket: Hogy vérezhet szíved! 
Segíteni vágyna megbéklyózott kezed.  

 
Nem látni irgalmat, csak szívben ítéletet: 

Fájdalomtól sajog mindenható léted.  
 

Nem hallani áldást, csak hálátlan szavakat 
Könyörgő kérésed fülünkön fennakad.  

 
Hallani a szitkot, mely Téged hibáztat 

Nincs oly perc a világon, hogy ne érne gyalázat.  
 



 
Ha akarnál, sem tudnál az emberben nem élni 

Ó, milyen nehéz is Istennek lenni!  
 

Ha akarnánk, lelkünkben megtalálnánk Téged 
ha akarnánk, életünk dicsőítné Istent.  

 
Ha akarnánk, szándékunk elcsitulna Benned 

ha akarnánk, vágyaink eltelnének Veled.  
 

Gyenge testünk lélek-erő után kiált 
Szívünk elepedve sóhajt Feléd imát.  

 
Kicsiny hit-magjaink Beléd kapaszkodnak 

Bizalom-szárnyaink lendületre kapnak.  
 

Soha többé Nélküled már nem tudnánk létezni 

Ó, milyen kiváltság is embernek lenni! 
 
 

Isten békéje 
 

A Te békéd lelkembe szüli Otthonom fényét 
Ékszerként adja rám egyszerűség gyöngyét 

 
Békédben élednek a halottnak hitt tájak 

Halvány fénnyé szelídülnek fenyegető árnyak 
 

A Te békéd teret ad tágas szárnyalásnak 
Hűs liget-otthont ágyaz a megnyugvásnak 

 
A Te békéd lemossa szép-nehéz utam porát 

Lefújja egemről felhők Nap-takaróját 
 

Békédben elringok, mint este a kisgyermek 
Lelkem-testem minden vágyat s fájdalmat elfeled 

 
Békédben elcsitul seb-tépett, zaklatott szívem 
A Te békéd friss szellőjében megújul életem 

 
Békéd tüze erőt szít fáradt szárnyaimba 

Mélyből bontja s vonzza Lelked magasaiba 
 

Békéd e földi létet mulandóvá lehelte 
Hogy tövisei örök-sebző fájdalmát elvegye 

 
Békéd fájának olajágán ég madara tanyáz 

Ágai közt Lélek-szerelmed rejtetten sziporkáz 
 



Békéd elégíti utánad vágyó álmom 

Szent ölelésed végteleníti töredék-boldogságom. 
 
 

Önátadás  
 

Nekem is nagyon fáj, mi Téged úgy éget 
Lelkem-testem fájja tenger szenvedésed 

Átölellek némán szívfájdalmadban 
Felemeljük egymást teljesedő sorsban. 

Neked is nagyon fáj, mi engem úgy éget, 
Izzó szenvedésem hűti folyama élő víznek 

Lelked sebe enyhíti csendesülő kínom 
Míg karomat Érted keresztre kitárom.  

 
Lélektűz árad belé gyenge csontjaimba 
Ölelésed szép vágya hatol karjaimba 
Lelked selymében oldódik az anyag 

Felfényesült lelkem az, mi örökre megmarad.  
 

Lelked lángjaiban fellobban igaz szó 
Föld por-hamvában ellobban a mulandó 

Lelked szent kenyerétől csillapul éhségem 
Rám simuló szerelmed a szépséges reményem  

 
Tomboló vihart győz Lelked lélegzete 
Tüzes köteléket old nevednek ereje 

Szabaddá fényesül minden kegyelmed 
Belém szövöd jövőt rejtő örök jelened. 

 

Vallomás  
 

Végül búzává őrlődik bennem 
Isten-akarat áztatta kenyerem. 

Elcsendesülten megbékél tenyerem 
Gyengéd-nehéz sors-osztó Kezében.  

 
Örömfény-szőtte szenvedésemen 

Keresztül hullik menny-tiszta fehéren 
Az Imádság a beteljesült éveken 
S elsimul az esti élet-tengeren.  

 
Csendesen kitárult lelkemben 

Rám talál a könnyes kegyelem: 
Egy hold-ezüst betlehemi éjjelen 

Jézust vajúdik s szül életem. 
 



 

Még itt vagyok 

 
Idő-felhők vonulnak 

Hónapok, hetek, évek 
Úgy tűnik, szinte időtlen 
A lét-szakasz, mióta élek 

 
Fantázia-szülte csak 

Minden hosszú pillanat 
Villanásnyi valóság 

Mely próbál húzni falat 
 

Öröklét és Föld közé 
Ember és ember közé 

Hogy ne lássuk a fény-hidat 
Lelked-szőtte álmunkat 

 
Bennünk élő Istennek 

Vetünk keresztet tervének 
Csak a magunk-emelte falat 

Óvjuk önzőn a fájdalmat 
 

Te voltál az Jézusom 
Az egyetlen, ki álmodón 

Valóságot álmodtál 
S ez álomra meghívtál 

 
Az Egyetlen, ki viseled 

Hűségben megszenveded 
Széttört csontok fájdalmát 

Szereteted nagy kínját 
 

Tested darabokra hull 
Lelked Föld-mélyre ájul 

Hogy lelkünket életre élessze 
Szívünket Szívedre ébressze 

 
Istenem, itt vagyok még én 

Összedőlt álmod éjjelén 
Ó hadd legyek, hadd legyek lámpásod 

Szomjazó létedben áldásod 
 

Ó hadd legyek, hadd legyek bús Kezed, 
Mit árulás keresztre szegezett 

Hadd legyek sóvárgó két karod 
Ellenfélt-ölelő, ha akarod 

 
 



Bár lehetnék enyhítő gyógyszered 
Könnyeket hullató Lelkednek 

Mégis hajnali mosolya 
Igazság jóságos ostora 

 
Legyek a mindig imában ülő 

Világokat csendben összeölelő 
Szabadságod kardját elviselő 
Irgalmas Szívedet hőn követő 

 
Égi Békéd védném harci zajok elől 

Eged kékjét óvnám dühös fellegektől 
Alkonyatod szépét lemosnám a vértől 
Akaratod fényét tisztítnám a bűntől 

 
Legyek edénye a mások bajának 

Medre kiszáradt szívük fájdalmának 
Legyek kendője rejtett könnyeiknek 

Belém törölt szennye bűneiknek 
 

Hadd legyek másoknak Hozzád-segítője 
Embertestvéreid Rád-ismerője 

Rád találó lelkük öröm-őre 
Beléd hullt életük magvetője 

 
Ó hadd legyek, hadd legyek lámpásod 

Szomjazó létedben áldásod 
Összedőlt álmod éjjelén 

Istenem, itt vagyok még én. 

 
 

Istengyermek-vers 

 
Esti szellő 

Lelket borzol 

Lég sötétje 
Sebet horzsol 

 
Felhő-párna 
Befed múltat 

Holdfény jövőt 
Kinyitogat 

 
Szívem dobban 

Idegenül 
E világban 

Csend hidegül 
 
 



Édesatyám 
Otthonába 

Gyermek-létem 
Hazavárja 

 
Ölelése 

Maga a Fény 
Öröklétre 

Megszűnő éj 
 

Nem hullik már 
Bánat-könnyem 

Karjaiban 
Pihen lelkem 

 
Lélek-fészek 
Áldó, puha 

Rám terített 
Csillag-ruha. 

 
 

Nyári vers 
 

Múlt és jövő könnyei 
Csobbannak a tóban 

Lélek-örömöt élek 
Jóban és rosszban. 

 
Isten-ajak mosolya 

Derül a felhőben 
Lélek-örömöt élek 

Nehézben, könnyűben. 
 

Végtelen Szív vigasztal 
Virágokban, fákban 
Lélek-örömöt élek 

Örömben, bánatban. 
 

Isten-tiszta liliom 
Nyílik illat-kertben 
Lélek-örömöt élek 

Csúfban és szépségben. 
 

Hála-folyók áradnak 
Boldoggá nőtt szívemben 

Lélek-örömöt zengek 
Reggel és estelen. 

 
 



Isten-Lélekbe bújok 
Ha lopakszik félelem 
Lélek-örömöt találok 
Nappal és éjjelen. 

 
Áldást szórok két kézzel 

Sötétben és Fényben 
Lélek-örömöt árasztok 
Földön és az Égben. 

 
 

Angyal-hang 

 
Aranyszínű felhők mögött 

Csend harangja halkan kong 
Angyalok kara mennyei térben 

Örök harmóniát zsong. 

 
Üdvös összhang zengi szét 
S angyalok szava inti, hogy 
Boldognak és megáldottnak 
Nem lehet lenni akárhogy. 
Isten Hangját elnyomottan 

Szavait csendbe fojtani 
Homályos bús létezésbe 

Hervadnak lelkünk szirmai. 
 

„Emberek, térjetek Lélekre immár 
Elvesztek, ha nem zendül szív-harang 

Ha nem bocsáttok meg és nem ölel irgalom” - 
 Szól s zokog az angyal-hang. 

 
 

Hála-könnyek, hála-mosolyok 

 
Lélek-táplálta testemből 
Mindig csak adni akarok 

Magány-tépte karjaim alélnak 
Istenem, oly fáradt vagyok. 

 
Lélek-táplálta szívemből 

Mindig darabokat szakítok 
Vérkönnyeket sír fájó helye 

Istenem, oly szomorú vagyok. 
 

Lélek-táplálta lelkemből 
Csüggedten sír a gyermek 
Égi otthonából kitaszítottan 
Istenem, oly gyengén remeg. 



De Lélek-áldotta testem már 
Reményt bont mint új ölelés 

S Lélek-vigasztalt szívem már 
Új adakozásra kész. 

 
Lélek-fény betöltött új életemre 

Várnak derengő holnapok 
Múló felhőkből hullnak rám hála-esőkönnyek 

S új szivárvány szőtte hála-mosolyok. 
 
 

Karácsonyi örömhír a börtönből 

 
Fém-szagú pokolnak rideg valósága 

Kíméletlen járja át testem-lelkem, 
Feketeruhás, fegyveres őrző-férfiak 

Robotszívű udvariassága bántja a szemem. 

 
Vigasztalan falakból s kopott padokból 

Áradó didergések vesznek körül, 
Tompa szemű, néma életű rabok érkeznek a terembe 

A rácsos ablakok zárt világa mögül. 
 

Köszönöm, Jézusom, hogy találkozhattam ott Veled 
Köszönöm, hogy ott vártál könyörgőn engem 
S hogy velem egykor találkozni tudj a földön, 
Előre látva is vállaltad e szenvedés-tengert. 

 
Istenem, irgalmazz nekünk, bűnösöknek 
Istenem, őrizz meg minket szeretetednek 
Ne legyenek egykor börtönök soha többé, 
Könyörülj, könyörülj rajtunk mindörökké. 

 
Meleg békére bátorodik felocsúdó szívem, 
S hálám szüntelen zeng az örömhírnek: 

Akár zord falak vagy csak a test börtöne vesz körül, 
VAN, AKI SOHA NEM ÍTÉL EL MINKET. 

 
 
 

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. 
 
 
 

Irgalom 
 

Vétek-ország dús lombú fái alatt 
Szalad az áradó bűn-patak 

Egyre szélesül duzzadó medre 
Sötéten habzik csillogó szennye. 

 
Kitárul előttem egy kicsiny ablak 

Látok önző vétek emelte falat 
Nem is egyet, Istenem, de hányat 

Szívemmel hogyan vegyem be e várat? 
 

Mondd, mit tegyek, miként szóljak 
Hogyan omoljanak le e falak 

Bűn-kövekből épült várnak tornya 
Lábaid elé hogyan omolhatna? 

 
S Te szólsz: „Majd lásd, e kövek 
Széjjelszórva, kidobva hevernek 

S a romok alatt, között szíved 

Megleli szegény testvéredet. 
 

Akkor majd segíts, akkor szóljál 
Irgalmasan imádkozzál 
Ne mélyítsen lelki sebet 

Inkább írral kenje szerető szíved. 
 

Igazság-csillagokkal őt takard 
Mik meleg fényt adnak a sötét ég alatt 
Tégy így, s meglátod csodáját benned 

Magadban hordozott értékét lelkednek.” 
 

Istenem, valóság az, ha úgy vélem 
Jobban vagyok, mint megérdemlem 



S reményem, hogy a fényes örök létben 
Szebb sorsot osztasz majd nekem, mint reméltem. 

 
 

Szívek összetartozása 

 
Isteni Lélek szent szerelemre hív 

Örök-eggyé válik a két szerető szív 
Egymás-ajándékuk soha ki nem apad 
Szép hűségük rajta az arany-szalag 

 
 

Szabadságvágy 
 

Amikor a Lélek szétárad a Földön 
Vonz minket a vágy, és a test is már börtön 
Mennyi fájdalom kell hogy érjen váltságul 

Míg végül a testem lélekké alakul. 
 
 

Női szív 

 
A látó szív mindent hittel néz 

Szemének sugara színtiszta méz 
Ölelni vágyása simogató kéz 

Védeni, áldani, melengetni kész. 
 

A halló szív mindent mérlegel 
Összetart a belső bölcsekkel 

Okosság ékes köveivel 
Lelket vonz hódító ékszerrel. 

 
A jóságos szív illata megenyhít 

Vállakon terheket szelíden megkönnyít 
Megfáradt lelkekre fényt szórva felfrissít 

Csobogó, duzzadó öröm-patakokat megnyit. 
 

Az érző szív könnyein napsugár csillan 
Részvétlenség tőre sötétben ha villan 

Nem ró fel semmit és megbocsát szótlan 
Szeretet oltárán csendben ellobban. 

 
 

Áldott Hang 

 
Égi Fény-Szívből anyaölbe hullván 

Ijedten felsír a kis lélek: 
„Leszakadtam a fájó földre 
Ó, hogy didergek és félek!” 



 
De egyszerre meleg dobbanást 
Ámultan érez-hall a kis lélek: 

„Édesanyám édes szíve..! 

Ó, többé nem rettegek.” 
 

Anyai szív dobban nagyot 
Teste kibír kínt és fagyot 

Míg meg nem hallja magzatát: 
Boldog-síró, áldott hangját. 

 

 

Vidám vers a legyekről 
 

Ma zavaró gondolatok környékeztek 
Tudatom peremén nyüzsögtek e szellemi legyek 

Nem bosszantottak: lehangoltak 

és ijesztgettek a szemtelenek. 
 

A „sírjak vagy nevessek?” nem volt kérdés 
Győzni akart az elkeseredés 

De azért nem adtam magam oly könnyen 
Még ha kicsordult is búslakodó könnyem. 

 
Mit is tanított Jézus? 

Nekünk csak jó lehet az ’ellen’ 
Hadakozni léte ellen szükségtelen 

Amúgy is erőnk vele szemben elégtelen 
 

Sem akarat, sem erő 
Nincs az a győztes légy-ölő 

Ha végre egyet elhessentettem 
Jött egy másik, vagy ugyanaz szállt vissza menten 

 
Hagytam, hadd keringjenek felettem 

Erre rögtön ott hagytak ijedten. 
 

Rájöttem: nem olyanok, mint a rovar-legyek 
Betegséget nem terjesztenek 
Ellenben áldást közvetítenek 

Ezért ők hasznosak, sőt szükségesek. 
 

Megedzik a figyelmemet 
Belső fényre szétrebbennek 

Nevetésre ösztökélnek 
Míg róluk így verselgetek. 

 
Ilyen ez a földi élet 

A legyek is áldott kellékek 



a szeretethez: Mit tehetünk? 
Hálaversben őróluk is  

Szépen megemlékezünk. 
 

 
Pünkösd 

 
Lelked hozott le a Földre 

Lelkedre tárult Mária méhe 
Lelkedre nyílt ajkad bölcs tanításra 
Lelked vezetett a kísértő pusztába 

 
Lelked volt a jel, melynek ellene mondtak 

Tudatlan lelkek szánásba sodortak 
Lelked által róttad kivetett utadat 

Lelkeden ámultak fészek-bújt madarak 
 

Lelked vállalt fényes, szabad áldozatot 
Lelked elviselte az égő gyalázatot 

Lelkedet s Tested keresztre feszítők: 
Mi voltunk azok, a gyarló Lélek-ölők 

 
Lelked, a Mentő, nem nyugodott bele 
Új bizalmat vetett a hűtlen emberbe 

S adtál viszont-szögek helyett 
Lélek-kiáradt, hű Szeretetet. 

 
 

Jézus 
 

Milyen jó, ha valakinek 
Te vagy a szerelme 

Nem jöhet oly nagy csalódás 
Mely lelket betemetne 

 
Nem lehet a világon oly bánat 

Melyre Lelked, ha kiárad 
Fellegeket messzire ne űzne 

Szent Tűzre tört ágat ne vetne. 
 
 

Mennyei Oltalom 
 

Lélek-szárnyad oltalma puhán rám borul 
Melengető fény ölel, s szívemre csend simul 

Éledvén testemben ölelésed álma 
Szívemben megdobban az örök haza vágya. 

 
 



A hiányzó kereszt 

 
Elmerülök a boldog csendben 

Nyugalmasan és békességesen 

De testem és lelkem már készülődik: 
Egy kereszt a mélyben még hiányzik. 

 
Lemossa homlokom az alkonyat fénye 

Felemeli szívemet a jövő reménye 
A jelen halk szava akadozik: 

A magasból egy kereszt még közeledik. 
 

Egy angyaltól lényemben új élet születik 
Az idő méhében kereszt formálódik 

Az Isten mosolygó kegyelmén keresztül 
Egy szépséges kereszt még életemre feszül. 

 

Fájdalom boldog jaj-szava 
A békesség szövetét felhasítja 

Életemet esti csillagfénnyel elárasztva 
Mária lelke tündöklőn, örökre átjárja. 

 
 

Női imádság 

 
Istenem, női lelkem és testem 

Tőled kapott ajándék, kegyelem 
Azért adtad szívembe a vágyat 

Hogy szeressek vele Benned-hű társat 
 

Napfényes, virágos réteken táncoló 
Aranyló mézzel édesen elfolyó 

Derűs hajnallal nevető női kegyelem 
Tebenned megosztom vele az életem 

 
Hűvös éjszakát puhává vágyódó 

Csillagok szikráit szent tűzzé álmodó 
Megáldott holdfényes női létem 

Befogadás által mindent odaadó 
 

Istenem, tégy újra képessé engem 
Szép asszony-szívvel még jobban szeretnem 

Az őt-értésben Téged értselek 
Az őt-érintésben Téged érintselek 

 
Add, hogy Máriaként lábadnál ülhessek 

Életem szívébe Téged helyezzelek 
S innen felállva induljak szolgálni 

Lelkedet kettőnkben eggyé forrasztani. 



Hazatérés 

 
Bilincse hull a távolnak 

Számkivetés falai omlanak 

A csillagokat szétszórja a Fény 
Birtoklássá olvad a Remény. 

 
Édesatyám Otthonába 

Gyermek-lelkem hazavárja 
Ölelése maga a Fény 

Öröklétre megszűnő éj. 
 
 

Mélység 

 
Egyszer fent, egyszer lent 

Mily mélyen is van az a ’lent’ 

Csend-felhőkbe fúrom lelkem 
S a ’lent’-ben szeretetre lelek. 

 
 

Szenvedés 
 

Parazsak szikráznak bőrömön 
Érzékeny ideg az örököm 

S míg sóvárgok ezüstszín vízcseppet 
Felcsillan remény-színű öröm. 

 
Sajgások táncolnak testemben 

Minő gyötrelmes bálterem 
S míg aléltan várom az enyhülést 

A Kereszt fénye egyszerre ott terem. 
 
 

Pünkösd 
 

Nyíljanak a Földön szerte tüzes láng-virágok 
Jézus lábnyomát borító lelkes hűség-szirmok 
Tüzet dobni jött a Földre a mi áldott Istenünk 

Soha többé ki ne hűljön újra fellobbant szívünk. 
 
 

Isten 

 
Te vagy lelkünk Napja, mennyei jó Atyánk 

Szívünkből tör fel s száll Hozzád örök hálánk 
Csillámai végtelen szeretetednek 

Fényruhát szőnek a meztelen világűrnek. 
 



Mária 

 
Áldott légy, irgalmas istenanyaság 

Zsenge gyümölcsöt ád a szerető Lélek-vágy 

Égi Béke gyermekét megszüli a Földre 
Fényt derít a meddő szomorú ködre. 

 
 

Egész 
 

Ha jól megy sorod, s nem csak testednek 
De lelkednek is asztalt teríthetsz minden nap 

Ez még nem az élet telje, csupán 
Kegyeltként pompásan érzed magad. 

 
Ha szíved megmozdul más nyomorára, s 

Könnyed beléhull gazdag tányérodba 

Ez még nem az élet telje, csupán 
Lelkiismereted nem került még sutba. 

 
Ha sivár morzsák között riadtan tapogatsz 

S lelked az üres egekben kiszárad 
S te átokszó helyett hálaimát rebegsz 

Akkor odaadtad Istennek EGÉSZ önmagad. 
 
 

Gondolatok 

 
Mily fárasztó ékes lángként lobogni, 

Milyen jó kicsiny mécsesként szelíd fényt adni 
 

Mily unalmas minden anyagi értéket birtokolni, 
S milyen szép az adásban leleményesnek lenni 

 
Mily hiábavaló e világ javainak erdejében törtetni, 

Milyen jó földbe vetett magként napfény felé törekedni 
 

Mily sivár a tudományok labirintusában tévelyegni, 
S mily izgalmas Isten Országának titkait kutatni s megfejteni 

 
Mily szomorú testvérekként szétszórtságban élni, 

S mily lelkesítő az egység szeretet-nyelvét beszélni 
 

Mily hamis az emberi dicséret virágait tépni, 
Mily dicső a kicsiség tövisei közt járni 

 
Milyen nehéz a világ elismerésének súlya alatt lenni, 

Mily édes az Istenért e földön utolsónak lenni 
 



Mily hasztalan mulandó kincseket gyűjteni, 
S mily hasznos a lemondás bátorságát bírni 

 
Mily megkötöző lelkünk árnyékát másokra rávetíteni, 

Mily felszabadító szívünk jóságát kiárasztani 
 

Mily kimerítő másokat folyton hibáztatni, 
Mily gyümölcsöző megtanulni önmagunkat adni 

 
Mily keserves másokon erőszakot venni, 

Mily gyönyörűséges életet veszíteni s ez által életet nyerni. 
 
 

Könnyek 

 
Mindig van egy homokszem 

Mit a kagyló könnyével átölel 

 
Mindig van egy tüske 

Mire ráhull a rózsának könnye 
 

Mindig van csalódás 
Melyre vigasztaló kutat könny ás 

 
Mindig fáj valami távol 

Mit eltakar szívkönny-fátyol 
 

Mindig van egy seb 
Mire a lélek balzsam-könnyet ejt 

 
Mindig van egy bűn 

Mely a bánat-könnyben kihűl 
 

Mindig van a szívnek egy vágya 
Mi a hiány könny-útját vájja 

 
De mindig van remény 

Mert a szív könnye öröm és fény 
 

És minden sebre, vágyra, bűnre és tüskére 
Az Isten könnye hull rá s elmossa örökre. 

 
 

A sivatagon át 

 
A magány hold-tájain nem járok egyedül 
Szép Kezed vállamon árnyékként nehezül 

S ha egy sötét érzés-rögbe a szívem belekoppan, 
Lábad sietve lép elő mögüle s elém dobban. 



Szélfútta homok lepi lelkem bimbózó virágait 
Vágyódva kutatom Békességed rügyező ágait 

Az álmok, mint sugarak nélküli Napok perzselik 
A Veled-szenvedés forró mélységeit. 

 
Alszanak bennem mélyen a lelki vigaszok 

Ingatag bódékként lebegnek az emberi támaszok 
Szemem riadtan keres bármily kicsiny kutat 

Szomjas lelkem nem talál enyhítő kiutat. 
 

S mikor úgy érzem, már semmi fény el nem ér 
Mint magára maradt gyermek, a könnyem utat kér 

S a végtelen pusztában, mint irgalom forrása, 
Felragyogsz némán Te, e földi lét Sivatagi Rózsája. 

 
 

Pásztor-járás 

 
(Valaki után menni) 

 
Oly békés volt az életem 

Fényed ölén könnyedén léptem 
Míg egy napon belém fájdult 

Árnyékos szavad: Kövess Engem. 
 

De hát hova, kiért, hogyan 
Feladjam nyugodt életem? 

Szapora szívverésként 
Lüktetett bennem remény s félelem. 

 
S indultunk: Ketten s mégis egyedül 
Egy veszélyes szakadékhoz értem 
Nem lehetett nem megcsúsznom 

Míg e valaki után mentem. 
 

Tovább haladtunk: Jézus és én 
S a sötétségbe érkeztünk 

Nem lehetett nem botlanom 
Míg az után mentünk, kit szerettünk. 

 
Sűrű bozótos került elénk 
Tövisek szaggattak belém 
Fájó sebeket téptek rajtam 

De mentem érte szakadatlan. 
 

Csak Egyetlen volt, Ő, az Igaz 
A Tiszta, a Szent, a Hibátlan 

Ki értünk vérző poklot megjárt 
Szennyezetlen, makulátlan. 



 
Őt kérem, az egyetlen Tisztát 
Vegye le rólam, mi körülfont 
Hiszen nem a szívem, csak 

Gyenge lábam az, mely besározódott. 
 

Lemondok arról is, ha kell,  
Hogy folt nélkül járjam meg utam 

Csak azt az egyet, ki elveszett 
Találjuk meg együtt, Uram. 

 
Köszönöm, hogy ha bízol még bennem 

S Szemed elől el nem veszítesz 
Míg az után megyek tovább elszántan 

Akit Te bennem nagyon szeretsz. 
 
 

Szent Erzsébet 

 
Jézust láttad a szegényben 

Őt élted a messzeségben 
Elszakítva végleg hazádtól 

Magyar gyermekszív vágyától. 
 

Ismerted a legnagyobb, 
Legtisztább boldogságot: 

Szétosztottad életed 
Rózsává vált kenyeret. 

 
Isten nem fázott váradban 

Sem társad szerető karodban 
Áldott, hű szeretetetek 

Együtt viselt nehéz keresztet. 
 

Beteg s rászoruló is voltál 
Abban is csak adást láttál 

Nélkülöző is lettél 
Abban is szent örömet leltél. 

 
Huszonnégy év pillanata 

Épp hogy rád hullt Ég harmata 
Ám lelked fényes jóság-szirmai 

Tengernyi lélek nyomorát enyhíti. 
 

Nemes szíved tetteit 
Földön s Égben nem felejtik 

Angyalok szórják öledbe 
Az irgalom örök rózsáit. 

 



Krisztus Király 

 
Szánja lelked az éhezőt 

Megsajnálod a nyomorgót 

Ó, ha tudnád, hogy a legnagyobb 
Hajléktalan Én vagyok. 

 
Éhes vagyok a szívedre 
Szomjazom a tekinteted 

Bár adnál otthont magadban Nekem 
S ne vonnád meg visszaölelésed. 

 
Koldusok alakja vesz körül 

Szemed előtt élnek a vacogók 
Ó, ha tudnád, hogy a legnagyobb 

Didergő a földön Én vagyok. 
 

Vágyom szíved takarójára 
Arra, hogy meghallgasd Szavam 

Hogy megszeresd végre a Csendem 
Hisz fényem kincse a tiéd, nem csak az Én javam. 

 
Titokban irigyled a „nagy embert” 

A hírességet csodálod 
Pedig számtalan szív életében 
Én szomorú haldokló vagyok. 

 
A siker fátyla Engem eltakar 

Szánd a megkeményedett szíveket 
Támaszd fel és tereld Felém 

Boldogtalan reményüket. 
 

A beteg, az árva, a „sikeres” 
Mind, kiken a szíved sajog 

Nézd s lásd meg: a legnagyobb 
Szenvedő e világon Én vagyok. 

 
Magányod rongyos-bús köntösét 
Cseréld fel benső szent örömre 

Hadd legyek Én az életed 
Ó, fogadj be, kérlek, örökre. 

 
 

Hazamegyek 

 
Novemberi ködök alatt 

Könnyé válik a bús pára 
Lelkemben egy emlék remeg: 

Fény-otthonom reménye, vágya. 



 
Sosem tudtam, sosem éltem 

Otthonomnak e földet 
Szemem s szívem olthatatlan 

Fürkészte szomjan az Eget. 
 

Fáradt testem mire vár még? 
Megjelent az ŐSZ hívó szava 

Vágyak tűntek, egy maradt még: 
Feltámadásom tavasza. 

 
Bár most hiányzik a napfény 

Mezőt, várost halál borít 
Szorongó szívem belülről várja 
A Szerelmest, Ki felszabadít. 

 
Már csak EGY VALAKIT várok 

Aki felém indul titkon 
Világokon át értem siet 

Hogy örök Karjaiba zárjon. 
 

Mint testvért, mint szerelmest 
Mint barátot, mint gyermeket 

Lelke mindenemmé válva 
Kerget mulandóság-győzelmet. 

 
Nem pályázom babérokra 

Dicső hitet másnak engedek át 
Nem leszek hős, csak átléphessem 

Édesatyám Háza kapuját. 
 

Örökre vállára borulva 
Fény-szakállába fúrom arcomat 

Elfelejtem a múlt távolléteit 
Ha befejeztem földi harcomat. 

 
Novemberi ködökön túl 

Derengenek fény-fellegek 
Szívemen könny-eső pereg 

Dehát... hiszen... HAZAMEGYEK. 
 
 

Rózsa télen 

 
Túl vagyok egy rosszulléten 
Kegyetlen volt e kegyelem 

Szenvedett a testem, lelkem 
De mégis rózsa volt ez, télen. 

 



Túl vagyok egy csalódáson 
Már a valóságot látom 

A szívem mennyire mást remélt 
Színes álmot fájón elvetélt. 

 
Túl vagyok egy nagy fájdalmon 
Elnémultak a szavak számon 

Megdermedt a könny szívemen 
Megannyi hópihe üres lelkemen. 

 
Szürke égen dunyhája Mennynek 

Kiszakadt párnája sötét fellegeknek 
Angyali hókristály-könnypelyhek 
Fájdalmat, csalódást betemetnek. 

 
Bárcsak bennem egy titkos rózsa nyílna 

Melynek bántó tövise ne volna 

Szent kelyhe áradón illatozna 
Az életem tőle kitavaszodna. 

 
 

Senki ellen 
 

Valaki megtépázta szívemet 
Kilopott belőle érzést, szerelmet 

Szétszórtam fájdalmam, de nem ellene 
Csak kiáltott megsérült lelkem sebe. 

 
Valaki burkoltan eltaszított 
Éreztem az ok nélküli titkot 

Bánatom megosztottam, de nem ellene 
Csupán halkan megszólalt a szívem sebe. 

 
Valaki megvádolta életem 

Könnyebb így neki, megértettem 
Testvéri szívnek tártam ki, de nem ellene 

Csak kicsordult a lelkem vércseppje. 
 

Valaki ellökte segítő kezemet 
Ajándékom útja hozzám visszavezetett 

Vigaszt kerestem jó szívben, de nem ellene 
Csak nagyon fújt felém a bánat szele. 

 
Valaki szabadságom tiporni akarta 

Felülkerekedve erős akarata 
Ütközés szikráit szétszórtam, de nem ellene 

Csak így tudott eloszlani lelkem harag-fellege. 
 
 



Remény 

 
A téli tájon szürke homály ül: 

Talán a lelkemen belül? Vagy kívül? 

Csend és furcsa béke száll 
Valaki elment, s a hiánya fáj. 

 
De egy kopasz ágra parányi madár röppen 

Létének mosoly-könnye a szívünkre csöppen. 
Feldereng a remény örökzöldje 

Integet a szeretetünk örök földje. 
 

Hol örökre letörölnek minden bánat-könnyet, 
Angyalok szórnak ránk tavaszi örömet. 

S úgy nézünk majd egymás boldog arcába, 
Mintha az, aki elment, 

Soha el sem ment volna. 

 
 

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. 
 
 

Hit 

 
Visszhangoznak lelkemben 

Kétezer éves vádak: 
„Szállj le, szállj le a keresztről 
Ha valóban Isten Fia vagy!” 

 
Amint egykor Jézusomat 
Engem is csúfol a kísértő: 
„Ha hiszel Isten erejében 

Szállj le nyomban a keresztről!” 
 

Testvéri szív kiált felém: 
„Hol van hited, s az akarat? 
Szállj le máris a keresztről 

Ha az Isten gyermeke vagy!” 
 



Tudatlan ajkak bántanak 
Akarva-akaratlan: 

„Kell, hogy leszállj a keresztről 
Ha Istennek szerette vagy!” 

 
Atyám fájdalma lüktet 

Bennem az értetlen fülektől: 
„Ha Jézus édes testvére vagy 

Szállj le erről a keresztről!” 
 

„Lehetnél erős, ha hittel szólnál, 
„Gyógyulhatnál”, „dolgozhatnál”, 

Ha Isten gyermeke volnál 
A keresztről bizony leszállnál!” 

 
Lelkemet szegzik a szavak: 

„Gondviselőd légy te magad, 

Jöjj le a keresztről gyorsan 
Ha Isten áldott leánya vagy!” 

 
Hullámokat ver a szívem 
A meggyötört hűségtől: 

„Ha Isten drága gyermeke vagy 
Szabadulj meg a kereszttől!” 

 
Nem, nem szállok le róla 

Tépjenek bár testvéri szavak 
Gondviselő szeretetét 

Meghagyom édes Atyámnak! 
 

Ki nem veszem szent Szívéből 
Jézusom átszegzett Kezéből 

Mert a Fény-Isten gyermeke vagyok: 
Nem szállok le a keresztről. 

 
Miért lenne könnyebb futni? 

Kereszt elől menekülni? 
De hiszen az új életem 

Azon át vonz és vár engem. 
 

Jézust is Keresztje emelte 
Égi magasságba vitte 

Menny-csillagokig repítette 
Lelkét róla lehelte öröklétbe. 

 
Lélek-enyhített keresztemen 

Ki akarok tartani mégis 
Atyám szent, nagy ajándékát 

Hogy megláthassam Vele én is. 



 
Gyenge s kiszolgáltatott vagyok 

Kicsiségből van az erőm 
Hűen szeretni keresztem: 

E bátorság a megmentőm. 
 

Bízni az Istenben rendületlen 
Ki nem sírt a kegyetlen kereszten 

Vérzőn-fulladva megbocsátott 
Mindeneket örökre magához vonzott. 

 
 

Hajnal jön 
 

A jelenbe beépült a múlt 
S benne csírázik a jövő 

Így halad el velünk a jelen 

Míg megszűnik tér s idő. 
 

Börtön minden hely a földön 
S a testünk is szűk bilincs 
Így éljük meg napjainkat 

Míg felragyog az örök kincs. 
 

Szelídül a szavak éle 
Hajnal jön harc éjjelére 
Ragyogóvá lesz a béke 

Lélek-galamb szárnyal végre. 
 

Fényt áraszt majd minden élet 
S együtt dobban minden szív 

Színről látjuk Istenünket 
Ki örök boldogságra hív. 

 
 

Virágvasárnap ma 

 
Hol van a szív, ki nem csak ünnepel 
Hamis ajakkal nem kiált a tömeggel 
Kit nem a tömeg érlelt s manipulált 

Melyből nem a halál az, mi Felém kiált? 
 

Hol van a szív, mely Utánam vágyódik 
Ki bűnbánó könnyel Elém térdre esik 
Kit nem a hullámzó érzelem érdekel 

De együtt érez az örök Megfeszített-tel? 
 

Hol van a szív, mely befogadna Engem 
Igazán, mélyen, mint egy lélek-tenger 



Otthonommá lenne, rám vigaszt lehelne 
Szeretete gyógyító írjával befedne. 

 
Hol van a szív, amely Értem dobban 

Szava szívembe száll, s nem a kőre koppan 
Ígérete pálmaága nem hever elszórtan 
Megtartott hűsége az egekbe lobban. 

 
Hol van a szív, mely Szívemről elhajt felhőt 

Szeretete átölel éhezőt, didergőt 
Felismerné a szamárháton érkező mögött 

Az áldozattá válni kész legnagyobb szenvedőt. 
 

Hol van a szív, mely megért végre Engem 
S elfogadja boldogan örök Ige-testem 

Kit nem mozgat az érdek saját érdeméért 
Hol van, ki életét adná barátjáért? 

 
Hol van a szív, mely meghalna Értem 

Mely Nekem adná mindazt, mit epedve kértem 
Ama végső napon látná érkezésem 

S MINDEN övé lenne, ahogyan ígértem. 
 
 
 

Gyümölcsoltás 

 
Boldog kezdet, mily nehéz vég 
Áldott lányka nem tudja még 
Angyal fénye, gyász sötétje 
Egyszerre hull szűzi méhbe. 

 
Nehéz vég és nehéz kezdet 
Hordozzuk a fény-keresztet 

Öröm fénye, éj sötétje 
Száll le minden asszony-szívbe. 

 
Fény-magocska hull lelkembe 

Ráborul a föld neheze 
Lélek-szülte fájdalommal 
Elvetélt szép álmaimmal 

 
Új valóságot szül bennem 

Isten-fogant fény-gyermekem 
Áldott kincs boldogan sarjad 

Szántóföld neheze alatt. 
 

S mire létem őszbe fordul 
Szívem is tavaszba borul 



Emel a bennem nőtt remény 
A föld eltűnik, s ujjong a Fény. 

 
 

Születésnapra 

 
Megcsillan még a napfény 

Az alkonyati felhőkön 
Megcsillan még Lelked fénye 

Megtört s újuló erőmön. 
 

Átdereng az esthomályon 
A Lélek-tó ezüst-halk vize 

Átsuhan fényvágyó szívemen 
Isten- Szíved áldó üzenete: 

 
Ne félj, ha közeleg az este 

Én vagyok ölelő vigaszod 
Ne félj, ha érkezik már az ősz is 

Én vagyok viruló tavaszod. 
 

Mily ritka kincs a rózsa télen 
S mennyit ér a csillag az éjjeli égen 
Értéke más a Nap fényének ősszel 

S mennyire drága a kenyér nagy éhségben. 
 

Csillagod és rózsád, kenyered és Napod 
Áldott őszöd s tavaszod örökre Én vagyok 

Ne hidd, hogy a múló napok oly hatalmasok 
Én akarok lenni, s vagyok örök boldogságod. 

 
 

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. 
 



Jézus Szíve 

 
Liliomos megtört szíved 
Értem hevesen dobogott 

Szenvedések napján s éjén 
Szirmot s könnyet hullatott. 

 
Liliomos sebzett szíved 
Értem vérzett s halódott 
Keresztre-tárt karod ölelt 

S utánam vágyódott. 
 

Liliomos áldott szíved 
Nekem mindent odaadott 
Nincs a földön oly áldozat 

Melyet értem meg nem hozott. 
 

Mennyi hibám, vétkem Néked 
Fájdalmakat okozott 

Liliomos szent szívednek 
Vére feloldozott. 

 
Élet-kelyhed tűz-aranyában 

Szívemet megtisztítod 
Liliomos fehér szíved 

Velem örökre megosztod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


