
VERSEK: IRTA: BÉKÉS GELLÉRT

" ,
ABRANDOZAS ÉS VALÓSÁG

Angyal, a drága, kékszemű, árva, 
angyal áll itt: a hószavú Csend, 
bárányos felhőn pihen a szárnya, 
hosszú ruhája messzire leng. 

Aranyos ujja szívemet fúrja, 
szívemet járja hűvös keze. 
Csak nézem a felhőt, a lengő kendőt

a szótlan nyárban: csupa mese. 

Angyal, te drága, kékszemű, árva 
angyal, ne érints, nem kell mese, 
az Isten szólott, s az élő dolgok 
igaz szava zeng: tiszta zene. 

Pannonhalma, 1936 július 20. 

A FÖLD ÉNEKE KRISZTUSHOZ

A Föld vagyok, mely énekelni kezd,
a durva, barna Föld vagyok,
miből a tűz, az ősi nyugtalan,
felsistereg és felragyog.

A Föld vagyok, mely imádkozni kezd,
a hálás, áldás-föld vagyok,
fáradt lábad csókoltam egykoron
és véres vállad rám rogyott.

A Föld vagyok, mely vágyakozni kezd,
kitárom Feléd két karom,
ó jöjj hát, jöjj. Poros kis utaim
virággal teli álmodom.

Róma, 1935 Nagyböjt. 

YIGllIA 94 



IMÁDSÁG KíSÉRTÉS IDEJÉN
(Domine [ube me ad Te venire!) 

(Máté 14, 28.) 

Uram, parancsold és Hozzád megyek,
s elcsöndesülnek mind a tengerek,
emberségemnek messze vizei.

Te hívtál egyszer s én röpülni kezdtem,
fehér vitorlák vágya duzzadt bennem,
s köröttern táncolt sok tarka hajó.

Az édes-sós-víz száz karcsú hajója
most elfutott és mint lebegő bólya
magam maradtam itt a nagyvizen.

Te fujtad el az ábrándos színházat,
s hogy árva lettem, víg kedvem elfáradt
és éreztem, hogy húz, hogy húz a mély.

Most itt a mélyen, emberségem mélyén,
nyomorúságom rám borult, nagy éjén
megláttam végre messzi egedet.

Uram, parancsold és Hozzád megyek,
s elcsöndesülnek mind a tengerek,
emberségemnek messzi vizei. Róma, 1934.

O, R O M A N O BI L I S 

Hétköznapod zaja mögött 
Isten ősi csendje reszket, 
s láthatatlan sugároznak 
tornyaidról a keresztek, 

ezer fényszál életéből
szövődik az arcod fátyla 
s az ember csak koronádat 
fehér kupoládat látja, 

. Róma, én csodás királynőm,
vágyom látni egyszer arcod, 
hamvas, tűzbenégő rózsád, 
amint Krisztus felé tartod. Róma, 1934. 
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