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Látta az Úr népe nyomorúságát 
Az elnyomás földjén. Megesett szíve, 
Elgondolta már akkor szabadságát 
És hozzákezdett, hogy onnan kivigye. 
 
Mózest küldte el teljes hatalommal, 
Aki a pusztában nyája pásztora, 
Felszerelte őt csodatevő bottal — 
Maga volt a jel, az erő, a csoda. 
 
Kemény szóval mondta: „Kegyes fáraó, 
Szolgasorsban élni nem nekünk való; 
Engedd el a népet, hadd legyen szabad!” 
 
Még tízszer mondta ezt tíz csapás előtt 
— az Úr adott neki kitartást, erőt! —, 
s népe a pusztában szabadon halad. 
 
2008. február 27. 
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Elbuktak mind a forradalmak, 
a zsarnok erők mind leverték, 
de nem bukott el a szabadság, 
hisz őseink belénk nevelték.  
 
 



274 Hit és üzenet 

Túléltük mi a nagy csatákat, 
bárki is volt az ellenségünk, 
hányszor várták bár szívrepesve, 
mikor jön el már végre végünk.  
 
Osztrák igát hordtunk sokáig, 
később keletről jött az ellen. 
Úgy nézett ki, hogy eltiportak,  
de él bennünk az ősi szellem: 
    
szabadnak teremtett az Isten, 
elvenni senkinek nincs joga, 
magunktól meg világ végéig 
róla le nem mondhatunk soha. 

 
Testvéreim a nagyvilágban, 
mi, bárhol is élünk, magyarok, 
legyünk hát őseinkhez méltók: 
erősek, bátrak és — szabadok.  
 
2008. január 18.  
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A kiadó továbbra is különös gondot fordít az igényes gyermekirodalom 

terjesztésére. A közelmúltban több kötetük is napvilágot látott, köztük öt a 
legfiatalabb korosztályhoz szól, további hét kötet elsősorban a nagyobb diákok 
érdeklődését forgathatják.  

 
P. Buzogány Árpád: 

TÁLKONDÍTÓ KANDÚR 
 
Óvodások, kisiskolások számára író-

dott P. Buzogány Árpád két kötete. 
A Tálkondító kandúr című, rövid, dal-

lamos versekből álló könyvet a falusi 
gyermekek élvezhetik közvetlenebbül, 
mivel a kötetben szereplő háziállatok, 
szárnyasok, madárfajták mindennapi é-
letük társai, ellenben azt sem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy a városi, 
tömbházlakó kisgyermekekhez is köze-
lebb hozza az embert körülvevő állat-
világot — amelyből talán csak a kutyát 
és a macskát ismerik „személyesen” — 
és így jobban törekednek majd e külö-
nös világ megismerésére. A kötetben — 
az említett kutyán és macskán kívül — 
szellemes történetben megjelenik a 
kecske (Kecske helyett káposzta), a ruca, az 
„alamuszi nyuszi”, a liba, több válto-
zatban is (Előre, a libalegelőre!, Volt-nincs 
tócsa, Libatánc), a róka, a ló, sőt, a szamár 

is (Tamaráról, szomszédunk szamaráról), a 
madarak közül pedig megszólal a cine-
ge, a szarka, a galamb, a rigó, a seregély 
(Igazat fütyült a rigó, Tavaszváró, Fűzfa he-
gyén fütty). Ezek a hangok —  másokkal 

 

 


