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Szent Szív! 
Nekem több vagy, mint átdöfött, 
értünk feláldozott, 
vérző valóság. 
A test szívét, az emberét, 
ha parancs, hogy kioltsák, 
a mai zsoldos katona 
habozni sose fog, 
de Isten szíve úgy dobog, 
mint örökmozgó akarat, 
vércseppet vet, termést arat, 
az örökéletnek. 
Mint egykor — legenda szerint — 
a Grál kehely felfogta mind 
kiömlő véredet, 
úgy hulljon rám most csepp mint csepp 
a soha meg nem érdemelt, 
lánggyújtó szeretet. 
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Édes jó Istenem, 
köszönöm, hogy megsegítettél 
ezen a napon, 
hogy velünk voltál ma is, 
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és szerencsésen hazajött a munkából 
anyukám és apukám, 
köszönöm, hogy megsegítetted őket, 
s az én testvéremet, 
köszönöm, 
hogy a messzi távolban élő 
nagytatámra és nagymamámra 
is gondot viseltél. 
Add Istenem, 
hogy azok, akiket én szeretek, 
sokáig éljenek… 
de segítsd meg az árvákat is 
meg a szegényeket, 
a kórházi betegeket, 
áldj meg minden embert a Földön. 
Én megígérem, hogy jó leszek, 
szót fogadok a szüleimnek és Neked. 
Álmos vagyok már, 
becsukódik a szemem, 
kérlek, légy velem, éjszaka is 
Istenem… 
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kegyetlen szem az éj felett még nyitva 
nyugodj el Istenem ne less titkainkra 
rábíztál minket a forgó végtelenre 
mely felénk közelít s távolodik egyre 
 

ez az éj csak egy tűzfal rávetül arcod mása 
föltartóztatja álmunk a repkény vonulása 
fölsejlik bennünk arcod nélkül a reggel  
kezed a tűzfalon repkényen — vedd el 
 

s emeld a bennünk síró lázas értelemre 
ha rábíztál minket a forgó végtelenre 
nyugodj el Istenem ne nézz titkainkra 
közelíts meg minket s távolodj el újra 
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Az utóbbi három évben jelentős mértékben megszaporodtak az Erdélyi Gon-

dolat gyermekpróza-kiadványai. Tartalmas mese- és mondagyűjtemények egész 
sora, gyermekek számára leegyszerűsített, átírt híres irodalmi művek, karácsonyi 
antológiák és egyéb érdekességek keletkeztek ebben a rövid időszakban, köztük a 
két legtermékenyebb szerző, Csire Gabriella és Ráduly János kötetei. 
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Jóllehet a mai gyermeket — még a kisebbet is — elsősorban a televízió vagy a 

számítógép foglalja le, a mesét még mindig szívesen hallgatja vagy olvassa, sőt, 
rendszerint a szülő vagy a nagyszülő sem „veti meg”. Bár a mese vége általában 
jó, cselekménye mégis izgalmas, érdekes, leköti a figyelmet. 

Mindezt figyelembe véve, az Erdélyi Gondolat kiadó rövid, nem egészen 3 év 
alatt összesen 9 mesekönyvet jelentetett meg, nyolcat Székely népmesék címmel, 
egyet — a P. Buzogány Árpádét — Mesék cím alatt, jelezve, hogy ezek saját me-
séi. A többi nyolc antológia Benedek Elek, Kriza János, Ráduly János gyűjtése 
nyomán keletkezett. 
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