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Sohase lép 

gyíkra csigára

soha egy föltámadt fűszálra

a földön járó Isten lába

de vétkeinket eltapossa,

mert vétkeinket megbocsátja.

    Zelk Zoltán





Elmerengve tépelődöm,

Mi az ember itt e földön,

És a nagy rejtély, a lélek?

E csodás, e képzelhetlen

Vég nélkül való mindenben

Elenyész-e csak e percnyi élet?

Vajda János





Kezet csak megfogni szabad ...

Elveszíteni vétek ...Ellökni átok ...

Egymásba simuló kezek tartják össze

az Eget s a Világot.

Albert Camus





Hol legsűrűbb 

az   erdő,        

legsötétebb,

S a szél elalszik 

a falevelen,

Mintha 

megállna percre

idő, élet, -

Leborulok 

sóhajtva, 

„Istenem”

Vajda János 

,

,





Erdőt, hegyet, 

tengert, folyót, 

kék cinkét,     

csecsemőt ha 

láttam,

lelkem csak 

mondogatta:

milyen szép az 

Isten!

Zelk Zoltán





Haldoklik a sárgult határ,

Üllői-úti fák.

Nyugszik a kedvem napja már,

a szél búsan dúdolva jár,

s megöl minden csirát.

Hova repül az ifúság?

Feleljetek, bús lombú fák,

Üllői-úti fák.

Kosztolányi Dezső





Az ember e világra miért   jött?

Mért tűn el oly hamar,  hova?

Mi itten a kétségbeejtőbb:

Az örök-e vagy a soha?

.................

És felel a hegy oldalából

Lezuhanó vidám patak:

Elmúl-e testem e világból,

Mert az Óceánba szakad?

Vajda János





Megcsodáltam a nagyvilág

csodálnivalóan szép

katedrálisait

de imádkozni csak itthon

gyermekkorom öreg

templomában tudnék

ha tudnék

Kányádi Sándor





                                   
                                    Ha csak egy szőlőlevelet

sikerül megörökítened,

ha egyetlen sorod is odaérez
a feszes fürtszemek fényköréhez,

vagy ha csak vágyad támad a délutáni
tóra tekintve, hozzá szót is találni,

vagy ha a szépre nézve, hozzátenni
semmit sem áhítsz, csak belémerülni,

mint lelked otthonába:
már nem éltél hiába.

Devecseri Gábor





Az értelem, ha már kinyílt,

mindétig itt sugárzik,

gazdája holtával se hal,

nem illan, szét nem ázik.

A szépség, hogyha már kinyílt,

nem válik barna röggé,

virág,  ha egy napig van itt,

egy nap van itt örökké.

Devecseri Gábor





A pillanat,

Mint temetőben a gyík, úgy 

szalad.

A percek,

Mint sivatagban a homok, 

peregnek.

Az órák,

Mint vándorok, az utat egyre 

róják.

A napok,

Mennek, mint körmenetben a

papok

Az élet,

Elmúlik, mint felhői a nagy 

égnek.

Az örökkévalóság

Hullatja szirmait, miként a 

rózsák.

De gyakran

Ott van a tovatűnő

pillanatban.

Juhász Gyula





Hányféle találkozás, Istenem,

együttlét, különválás, búcsúzás!

        Hullám hullámmal, virág a virágtól

szélcsendben, szélben

mozdulva, mozdulatlanul

hány és hányféle színeváltozás,

a mulandó s a múlhatatlan

hányféle helycseréje!

Pilinszky János





A gaz, ami a sírjukon kékell,

az ég, ami sírjukból terem,

megtermi külön életével

ami még bennük végtelen.

Így tanulok én is halkulni,

leszek csönddel, éggel teli,

és nagyon, nagyon földöntúli

és nagyon, nagyon emberi.

Bella István





Ha illatos, ábrándos éjen

Elnézem a sok csillagot;

Merengve a végtelenségen,

Elgondolom, döbbenve érzem,

Mi semmiség, parány vagyok!

Vajda János





Nézz föl az égre: ott van

felhők és csillagok közt.

Pillants körül a földön:

ott van fűben, virágban,

állatok ámuló szemében,

emberek arcán.

Áss le a föld alá:

csontokból és kövületekből

szándékainak lábnyoma

dereng feléd.

Mindenütt láthatatlan.

Mindenben látható.

Rónay György



EGYETLEN PARANCS VAN, A TÖBBI CSAK TANÁCS: 
IGYEKEZZ ÚGY ÉREZNI, GONDOLKOZNI, CSELEKEDNI,

HOGY MINDENKINEK JAVÁRA LEGYÉL.

EGYETLEN ISMERET VAN, A TÖBBI CSAK TOLDÁS: ALATTAD

A FÖLD, FÖLÖTTED AZ ÉG, BENNED A LÉTRA.

WEÖRES SÁNDOR


	Zelk Zoltán
	Egymásba simuló kezek tartják össze
	Leborulok sóhajtva, „Istenem”
	Vajda János
	És felel a hegy oldalából
	Devecseri Gábor
	De gyakran
	Juhász Gyula
	Hullám hullámmal, virág a virágtól
	Nézz föl az égre: ott van
	Rónay György

	Weöres Sándor

