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- Isten vagyok
Nem érsz fel engem
Benned lakom
N em ismersz engem
Sóhajtok benned
N em hallasz engem
Fogom a kezed,
Nem érzel engem
Elhívlak téged
N em követsz engem
Kezdeted véged
Nem érzed bennem
Aldalak téged
S nem veszel észre
Engem..•

- Isten vagyok
Kevés nekem minden

Míg ki nem mondtad
"Senki más csak Isten"l
Míg marad benned
Equet'en sziporka
Hol mást intonálna
Lelked dalos torka
Minden kevés nékem
Aldozatban hitben
Minden elfér bennem
Ne törölj ki mit sem!
Lásd meg színről szin re
"Nincsen más csak Isten"l

- Isten vagyok
Nem érsz fel engem
Lelked vagyok
"Él'zel már engem"?

S:6entháromság
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Egy az Isten,
Mégis Három,
Szeretem, de
Nem kívánom
érteni.

Atya vagy Te,
Űsteremtő.

Igéd: Fiad,
Embermentő,

Nem kívánom
értení.

Fiú vagy Te,
Csodák Fénye,
Nappal melynek
Nincsen éje,
Nem kívánom
érteni.

Lélek vagy Te,
Eszmélefünk,
M eqváltásunk,
Úrjövetünk,
Nem kívánom
értení.

Istenembert
Kitől szülted?
Törvényedet
Megkerülted?
Nem kívánom
érteni.

Bűnöst szentté
Hogy tisztítasz?
Mindent helyre
Igazítasz?
Nem kivánom
érteni.

Sziizi Asszony
Hogy teremtesz?
SzepWtlenné
Miképp nem tesz?
Nem kívánom
érteni.

Éltet hogyan
Gyújtsz halálból?
Miért van szárnyam
Az igából?
Nem kívánom
érteni.



Azt tudom csak
Te vagy Isten
Teljessé lesz
Benned minden.

Titok vagy Te
Egy és Három
Megérteni
nem kívánom.

Mert mindenben
Minden Isten
Mindenekben,
Mindenikben
Égi szinten,
Földi szinten -

Szeretlek,
de nem kívánlak
érteni.

Te ssólss

Te szólsz a szókkal
Mögötte valókkal
Látom a rajzod,

Melyet az Elme
Élet-kötelme
Bennem felajzott

teu énekelne
Létem szerelme:
Hallom a Hangod.

Nincs másik elme,
Mit rám szökellne
Beszélő Tornád

Hangba me1'ülne
Úgy istenülne
Eszmélő Formád

Közö~d mé'7 .~()kkal

Gondolkodókkal
Örökös Normád!

Reánk lehelted
Belénk ölelted
Egyetlen Szódat

Ránk teremtetted
Énünkké tetted
Örök Valódat

Atváltoztattál
Megújítottál
Rosszakat, Jókat.

Minden üzelmen
Minden szerelmen
Túlkeresetten

Vérütemünkig
Lélegzetünkíg
Belénk verselten

Miénk vagy szenten
Fékezhetetlen
Léteddel Isten!

Mit éreztél lsten,
mikor ember lettél'!
Amikor anyától
köztünk megszülettél?
Amikor testéből

élve kisuhantál
s arcára először

reá pillantottál?
Mit éreztél Jézus,
mikor anyaszhmek
dobbanása elhalt
os érlüktetésének
halk zaját elfojtja,

Ssületés

átölelő karja
s anyaemlő hinti
tejét ajakadra?
S érzed, hogy e tej még
onnan jő testedbe,
ahonnan még nemrég
vér tolult szivedbe?
Emberségbe oltod
örök Istenséged,
korlátokkal méred
megméretlenséged.
Em ber kényszerekkel
mindentehetésed

istállóba zárod
világölelésed.
Atyádnak elébe
kiüresedésed,
Anyádnak ölébe
elrejtőződésed.

Mégsem szűnsz örökké
háromsággá lenned,
mert már ott voltál az
Örökös Szó mellett.
Kezdet nélkill vagy az
örök gondolatban,
teremtés előttről

szóló Akaratban.
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Angyalok ü~enete

Mi szüntelen itt járunk köztetek
s ti nem törődtök velünk, emberek.
Mi rátok hajLunk nemcsak éjszaka,
de csiLlagunktól tzszta fényt kap a
nappal őrLő, gondjárta futása
és lelkünk egyre hiv a szent tudásra,
hogy itt vagyunk és senki sincs magában,
ha munkát ró vagy csendes otthonában
pihenve nézi élte nagy keresztjét...
Mi itt vagyunk, erőket hordunk széjjel.
mi szetit mosolygást szórunk nappal-éjjel,
s ki sírva nézi dús erői vesztét,
az kezdje hinni, hogy mellette járunk,
hogy istenkézből emberszíva. párunk,
s ha lelkét egyszer karjaínk övezték,
majd. lesz erő, majd lesz vigasság benne, ••
s ha ez a szó nem szín-igazság lenne,
s nem tudná senki, hogy angyal a társa,
és benne tükröződik lelke-mása, 
elárvult lelkek sírnának e földön,
társtalan ember lakna e göröngyön. • •
De itt vagyunk, itt járu'1lk köztetek,
S ti őriZljetek ennek, emberek.

HÉDERVÁRI PÉTER

A TEREMTÉS HIMNUSZA
(RIG V2DA, X. lZJ.)

Az ifjú szólt:

Egy kérdés kínoz szüntelen: honnan való hát a világ?
Szép Istennő, talán tudod... Vajon nékem elmondanád ?

A Főld Istenanyja szólt:
- Megkísérlem, de jól figyelj! Feltárom most a Kezdetet:
nem volt még Lét, sem Létező, nem éltek még az istenek.
Egyetlen hang sem hallatszott, nem volt a szó, hogy nincs! - Se vanl
Nem volt még dal, könnycsepp, mosoly, égbolt és napsugár-arany!
Egy partnélküli óceán töltötte ki a végtelent,
nem volt örök még semmísern, s nem élt. aki halált teremt.
Határ ekkor nem létezett az éj és a nappal között, ..
Csupán az Egy volt, Önmaga, és setétaégbe öltözött.
Köd volt, homály, fénynélküli, mozdulatlan bénaság.
És lélegzett a csendben O, a Nincs-Időn, Nincs-Téren át.
. .. Am egyszer a vágyakozás, amely a szívében lakott,

. váratlanul és hangtalan zengni kezdett egy dallamot,
és megpezsdült a mély, nagy űr, a néma és határtalan:
így létesült a Kozmosz és minden, ami csak benne van!
És szétáradt az Élet is, mint a legelső őselern,

de nyomában járt a Halál, a zokogás, a félelem.

Am kl tudhatná pontosan, mily vegykonyhában született
a szellem és a holt anyag? Hisz' mi sem voltunk, istenek!
Bizonnyal O, ki odafenn, túl a csillagok honán,
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