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Milyen jó lenne nem ütni vissza 
 

Mikor nagyokat ütnek rajtunk, 
milyen jó lenne nem ütni vissza 
se kézzel, se szóval, 
világítni a napvilággal, 
elaltatni az éjszakával, 
szólni a gyávaság szavával, 
de sose ütni vissza. 
 

Lelkeimmel pörölnöm kéne 
s élvén is vagyok a béke. 
Kristály patakvíz folydogál 
gyémántos medrű ereimben. 
Szelíd fényesség az ingem 
és béke, béke mindenütt, 
pedig csak én élek vele!... 
Fölemelnek a napsugarak, 
Isten megcsókolja minden arcom 
és nagy, rakott szekerek indulnak belőlem 
a pusztaság felé. 
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