
VERSEK 

 

1. Babits Mihály: Az elbocsátott vad 
 

Nem hiszek az Elrendelésben, 

mert van szivemben akarat, 

s tán ha kezem máskép legyintem, 

a világ másfelé halad. 

Mégis érzem, valaki néz rám, 

visz, őriz, ezer baj között, 

de nem hagy nyugton, bajt idéz rám, 

mihelyt gőgömben renyhülök. 
 

Ez a valaki tán az Isten 

akitől bujni hasztalan. 

Nem hiszek az Elrendelésben, 

de van egy erős, ős uram. 

Már gyermekül vermébe ejtett 

s mint bölcs vadász gyenge vadat, 

elbocsátott, de nem felejtett: 

szabadon sem vagyok szabad. 
 

Ily vadra, régi hercegeknek 

szokásuk volt, mondják, jelet, 

aranyos nyakörvet verettek, 

hogy mindég ráismerjenek. 

Igy hordom én is titkos örvét 

annak aki e rengeteg 

ölében elfogott, de önkényt 

ujból elveszni engedett. 
 

Azóta bolygok a viharban 

vadmódra - de az ő jele, 

erejének bélyege rajtam 

hogy ne nyughassam nélküle 

s mint szélcibált bogáncs amelyen 

a szivárvány lába pihen, 

illattal tellik: úgy betelljen 

sóvárgással bogáncs-szivem. 
 

Nem hiszek az Elrendelésben, 

mert szabad vagyok: oly szabad, 

mint a bolond bogáncs a szélben 

vagy vad bozót között a vad. 

«Vezessen Hozzád a szabadság!» 

igy kérem olykor aki vár, 

mert nem annak kell az imádság, 

ki Istent megtalálta már. 

  



2. József Attila: Az Isten itt állt a hátam mögött 
 

Az Isten itt állt a hátam mögött 

s én megkerültem érte a világot 

………………………………… 

………………………………… 
 

Négykézláb másztam. Álló Istenem 

lenézett rám és nem emelt föl engem. 

Ez a szabadság adta értenem, 

hogy lesz még erő, lábra állni, bennem. 
 

Úgy segített, hogy nem segíthetett. 

Lehetett láng, de nem lehetett hamva. 

Ahány igazság, annyi szeretet. 

Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. 
 

Gyönge a testem: óvja félelem! 

De én a párom mosolyogva várom, 

mert énvelem a hűség van jelen 

az üres űrben tántorgó világon. 
 

 

3. Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm 
 

Napsugarak zugása, amit hallok,   

Számban nevednek jó ize van, 

Szent mennydörgést néz a két szemem, 

Istenem, istenem, istenem, 

Zavart lelkem tegnap mindent bevallott: 

Te voltál mindig mindenben minden 

Boldog szimatolásaimban,  

Gyöngéd simogatásaimben 

S éles, szomoru nézéseimben. 

Ma köszönöm, hogy te voltál ott, 

Hol éreztem az életemet 

S hol dőltek, épültek az oltárok. 

Köszönöm az én értem vetett ágyat, 

Köszönöm neked az első sirást, 

Köszönöm tört szivü édes anyámat, 

Fiatalságomat és büneimet, 

Köszönöm a kétséget, a hitet, 

A csókot és a betegséget. 

Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek 

Másnak, csupán néked, mindenért néked. 

Napsugarak zugása, amit hallok,  

Számban nevednek jó ize van, 

Szent mennydörgést néz a két szemem,  

Istenem, istenem, istenem, 

Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, 

Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm 

S hogy te leszel a halál, köszönöm. 



4. Dsida Jenő: Templomablak 

 

Kik csak az uccán járnak-kelnek 

szépséget rajta nem igen lelnek, 

kiváncsi szemmel rá nem tapadnak: 

csak egy karika,  

szürke karika, ólomkarika, 

vén templomablak. 

  

Rácsa rozsdás, kerete málló, 

emitt moh lepi, amott pókháló, - 

sütheti napfény, sötét örökre, 

mint világtalan, 

bús világtalan, agg világtalan 

húnyt szeme-gödre. 

  

De ki belép a tág, iromba, 

boltozatos, hűvös templomba 

s belülről pillant ablakára, 

megdöbbenten áll,  

megkövülten áll, elbűvölten áll: - 

Nézz a csodára! - 

  

Színek zengése! 

Fények zúgása! 

Mártir mosolya! 

Szűz vallomása! 

Kék, ami békül, 

piros, mi lázad! 

Magasba ragad, 

a mennybe ragad 

lángtünemény 

és tűzkáprázat! 

  

Ó, titkok titka: 

a földön ittlent 

belülről nézzen 

mindenki mindent, 

szemet és szívet 

és harcot és békét! - 

Áldja meg az Úr, 

áldja meg az Úr 

a belülről látók 

fényességét! 

  



5. Mécs László: Fényt hagyni magunk után 

 

Az élet örök búcsúzás,  

ó bárcsak tudnánk távozáskor 

Fényt hagyni, mint a Messiás! 

Belészeretni a szívekbe,  

apostolokba, mártírokba, 

hogy átadják a századoknak,  

a századok az ezredeknek! 

Fényt hagyni, mint a Messiás! 

 

Vagy legalább, mint az anyák,  

kik egyre jobban megragyognak, 

minél sötétebb lesz az éj  

és minél jobban porlanak 

a bánat – barna hant alatt.  

Fényt hagyni, mint a jó anyák. 

 

Vagy legalábbis, mint a Nyár,  

amely almákba és diókba 

szerette édes álmait és édességével világít 

 a hosszú – hosszú tél alatt. 

Fényt hagyni, mint a drága nyár. 

 

Vagy legalábbis, mint a Nap,  

melyet elnyelt az alkonyat, 

de a legbúsabb éjben is  

világít még a gyöngyvirágban, 

a liliomban, mécsvirágban. 

Az életünk olyan tünékeny. 

Óh, szent fényt hagyni volna jó! 

 

 

6. Reményik Sándor: Akarom 
 

Akarom: fontos ne legyek magamnak.  

A végtelen falban legyek egy tégla,  

Lépcső, min felhalad valaki más, 

Ekevas, mely mélyen a földbe ás,  

Ám a kalász nem az ő érdeme. 

Legyek a szél, mely hordja a magot,  

De szirmát ki nem bontja a virágnak, 

S az emberek, mikor a mezőn járnak,  

A virágban hadd gyönyörködjenek. 

Legyek a kendő, mely könnyet töröl,  

Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad. 

A kéz legyek, mely váltig simogat, 

Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. 

Legyek a fáradt pillákon az álom. 

Legyek a délibáb, mely megjelen   

És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, 

Legyek a délibáb a rónaságon 

Legyek a vén föld fekete szívéből,  

Egy mély sóhajtás fel a magas égig, 

Legyek a drót, min üzenet megy végig 

És cseréljenek ki, ha elszakadtam. 

Sok lélek alatt legyek a tutaj, 

Egyszerű, durván összerótt ladik, 

Mit tengerbe visznek mély folyók. 

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír,  

Míg le nem teszi a művész a vonót 

 


