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HABOS LÁSZLÓ 

VERSEK 
 

A végtelen vándora 
Anyám halk sikolya röppent 

a csendben, 
s megjelentem, 

én, a végtelenből érkezett vándor, 
egy szeretetre vágyó 

halálra ítélt, 
küzdeni öröklétemért e földön. 

Anyám ringatta bölcsőm 
a csendben, 

s felcseperedtem, 
én, a végtelenből érkezett vándor 

egy teremtői álom 
vállalására, 

hogy képes az ember emberként élni, 
önzetlenül szeretni az öröklétéig. 

 
*** 

 
Szólt a gong 

Megszólalt az ezüst gong 
Nagyot szólt 

Csak az anyám ujjongott 
S kezdődött 

Ez a végtelen játszma. 
S játszottam 

Mindennap az élet-játékot, 
S fényt láttam 

S hangot hallottam magamban, 
Halkan szólt, 

Hogy legyek a fénynek társa. 
S vagyok  

Kiátkozott, elhagyott árva 
S a csendben 

Jövő időm rámszámolt. 
Ha szólt a gong 

 

*** 

 

ember maradok 
 

apám s anyám 
hallgatott a szóra 
lettem s vagyok 

 
apám s anyám 
tanított a jóra 
kaptam s adok 

 
apám s anyám 

a jövőm hol van 
hisz képmás vagyok 

 
apám s anyám 

hallgatok a szóra 
s ember maradok 

 
*** 

 

anyám 
 

anyám mondj egy imát 
értem 

mert még mindig nem 
értem 

hogy a végtelennek 
miként lesz vége 

 
anyám koptasd sajgó 

térded 
mert még mindig nem 

kértem 
időtlen hajlékot 

atyám tenyerében 
 

 

BULÁNYI GYÖRGY 

HAZAÉRKEZTEM 
(RÉSZLET A NAPLÓBÓL) 

Haza érkeztem, odaát vagyok. Látom, várnak is már 
reám. Apám, anyám, korábban elhalt testvéreim: 
Ágoston és Laci és Marcsuka, meg a nagymamák és 
nagypapák. 
 
A rendtársaim: Sík Sándor, a magyartanárom: Bátori, 
meg börtönbeli elítélt társam, Juhász Miklós; Bokor-
beli testvéreim: az Andi, a Barna, a Gyuszi bácsi, a 
Zsóka, a Hancz Laci meg a többiek. Megismerem őket. 
Örülnek nekem és én is nekik. Mondják: végre itthon 
vagy! Gyere, ülj asztalhoz! Igyál abból az új borból, 
amelyről Jézus is beszélt! Iszom boldogan. Ízlik.  
 
És hol van Jézus? - kérdezem. Őt is láthatod mindjárt. 
Csak ne légy mohó, s érd be egyelőre velünk. Nem 
kérdeznek, mert mindent tudnak rólam, csak nekem 
újdonság itt minden, és kérdezek és kérdezek. 
Beszélgetünk és nincs idő.  
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Nem megy le a nap, nincs sötétedés, csak fény és fény 
és fény. Észre se veszem, hogy van testem, vagy 
nincsen, de napszemüvegre nincs szükségem.  
 

 
És nincs semmi kétségem, hogy én én vagyok, s anyám 
- anyám. 
 
 

*** 
 
 

GYÁSZHÍR 
 

Szomorú szívvel tudatjuk mindnyájatokkal, hogy 
szeretett Király Mártink, hosszú, példamutatóan viselt 
szenvedés után április 3-án hazatért Teremtőjéhez. 
Halála előtti napon Pio atya alábbi imáját hozta 
nyilvánosságra. Imádkozzuk mi is Mártira gondolva! 
 
Maradj velem, Uram, mert szükséges, hogy velem légy, 

hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen 
elfordulok 

tőled. 
Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem 

van a Te erődre, hogy ne essek el annyiszor. 
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem, és 

nélküled értelmetlen és reménytelen a létem. 
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én 

világosságom, és nélküled sötétségben vagyok. 
Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem a Te 

akaratodat. 
Maradj velem, Uram, hogy halljam a hangodat, és 

kövesselek. 
Maradj velem, Uram, mert még jobban akarlak 

szeretni, és mindig Veled akarok lenni. 
Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges 

legyek Hozzád. 
Maradj velem, Uram, mert bármilyen szegény is a 

lelkem, azt kívánom, a Te számodra a vigasz helye, a 
te szereteted 

fészke legyen. 
Maradj velem, Jézus, mert már késő van, és a nap 

lenyugvóban, múlik az élet. Közeledik a halál, az ítélet, 
az 

örökkévalóság. Meg kell újítanom az erőmet, hogy ne 
álljak meg útközben, ehhez szükségem van Rád. Félek 

a 
sötétségtől, a kísértésektől, a szárazságtól, a 

kereszttől, a szenvedésektől. Óh, mennyire szükségem 
van Rád, én Jézusom, 

a számkivetés éjszakáján! 
Maradj velem, Jézus, mert az élet sötétségében – 

annak minden veszedelmével – szükségem van Rád. 
Segíts, hogy felismerjelek, úgy, mint tanítványaid a 

kenyérszegéskor, hogy a szentáldozás legyen a 
világosság, amely 

eloszlatja a sötétséget, az erő, amely fenntart engem, 
és egyetlen boldogsága szívemnek. 

Maradj velem, Uram, mert halálom óráján is Veled 
akarok lenni, ha nem a szentáldozásban, legalább 

kegyelmedben és 
szeretetedben. 

Maradj velem, Jézus, nem kérem isteni 
vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, csak a te 

jelenléted ajándékát kérem. 
Óh, igen, ezt kérem Tőled! 

Maradj velem, Uram, egyedül Téged kereslek, a Te 
szeretetedet, a Te kegyelmedet, a Te akaratodat, a Te 

szívedet, a Te 
lelkedet, mert szeretlek Téged, és nem kérek más 

jutalmat, mint hogy egyre jobban szeresselek, erős, 
cselekvő szeretettel. 

Add, hogy teljes szívemből szeresselek itt a földön, 
hogy aztán tökéletesebben tovább szeresselek az 

örökkévalóságban, 
édes Jézus. 

 
*** 

 
 

KIRÁLY ANNA 
 

MEGEMLÉKEZÉS 
 

Tegnap elvesztettem a nővéremet… 
Emlékszem, amikor megtudtuk a diagnózist már több, 
mint 1 éve. Éppen házi ápolásban voltam s a konyhában 
készítettem a néni ebédjét. Elolvastam a Márti által írt 
facebookos posztot, majd csörgött is a telefonom, Anya, 
majd bátyám is hívott, hogy értelmezzem az orvosi 
szöveget. Én sem tudtam igazán értelmezni…vagy 
inkább nem akartam. Mikor sikerült felfognom a 
helyzetet, dühös voltam. Mindenre, mindenkire, 
Istenre. Emlékszem utána a szilveszterre. Ahogy a 
tűzijátékok fényét néztem zokogva, az jutott eszembe, 
vajon a következő szilvesztert megéli-e Márti? Megélte. 


