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Gömöry KatalinGömöry KatalinGömöry KatalinGömöry Katalin    
 
 

0 K T Ó B E R0 K T Ó B E R0 K T Ó B E R0 K T Ó B E R     HUSZONHARMADIKÁHOZHUSZONHARMADIKÁHOZHUSZONHARMADIKÁHOZHUSZONHARMADIKÁHOZ    
 

 
Támadj tűz, lobbanj láng, pattanj hunyt parázsból!  
Tűzarany lángsugár ősi lobbanásból, - 
benned fogantatunk, érted gyilkoltatunk,  
hamvadban áttelelt élő parázs vagyunk, 
 
Lángalló MÁRCIUS, lángalló OKTÓBER,  
talpraállt a Magyar, föltámadt a tenger, - 
márciusi szárnyon szárnyaló Október,  
vallunk és vállalunk, míg él magyar ember! 

 
Egyszer hajnallott rám, egyszer; amaz este, - 
 mint a magamé fáj, a nemzetnek teste: 
szent fölháborodás a forrasztó katlan,  
egybeforrtunk benne, s forrunk szakadatlan. 
 
Sül-forr útja-tere pezsdül zsong Pestbuda,  
lengő lobogók közt röpít ezer csoda,  
zsarnok dühe-átka, szitka a térre űz,  
a nyakában jármot népünk többé nem tűr! 
 

Tűnő tündérséged: folyton-forradalom, 
húsbarrikád lettünk az e s t i  hajnalon,  
s bárha hernyótalpak tiporják le testem,  
érdemes Éretted, OKTÓBERI ESTEM!. 

 
 
 
 
 

H A J D A N I  H A J N A L O NH A J D A N I  H A J N A L O NH A J D A N I  H A J N A L O NH A J D A N I  H A J N A L O N     
 

 
Harmatos az út, pöndül a zsenge,  
játszik a reggel lomb likacsán; 
ünnepi árnyak ujjhegyen állnak,  
tollat igazgat, libben a nyár. 
 
Lomb levelese, kelyhe királyi,  
kápolnaajtón röpdös a fény; 
hajnali hanggal    csönget a kardal,  
csönget a szívem, jajja zenél. 

 
Vágy folyondárja, szívemnek ága,  
orgonaillat, orgonahang  
harsogva szárnyal, merre fényárral  
ünnepi hajnal pírja fakad. 
 
Templomi ajtó. Előtte khérub, 
lángpallósával az istentelen    űz;    
ám mennyei kapu nyitatlan megnyílék, 
tüzes lángnyelv hív az égi tűz. 
 

Szökkenj a fénybe, angyali ének, 
illatos egek gyöngyözik képed; 
tépd el a lelkem, hajtsd föl a lángba! 
Árnyéklelkem fönt szellem szárnya várja. 

 
(Eredeti címe:” Érdi reggelen” volt) 
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Hervay TamásHervay TamásHervay TamásHervay Tamás 
 

TámaszTámaszTámaszTámasz----tótótótó    
 

„Álmom mások alusszák, 
mások álmát virrasztom” 

Szilágyi Domokos: 
Kis szerelmes himnuszok {XVII) 

 
Hahogy ébredjenek, érettük álmodom.  
Álmommal a jövőt valóra vállalom.  
Hívom álmaimba, ki ébredni akar,  
Hogy felemelkedjék minden aki magyar! 
 
Hahogy éledjenek, érettük meghalok.  
Napi halálommal élő jövőt hozok.  
Esteli múlásra, hajnalra virradok,  
Urammal álmodva napon' feltámadok 
 
Hahogy támadjanak, érettük éledem.  
Véreikért, s értük áldozom életem.  
Miért áldozatom el is fogadtatik,  
Evilági létem érettük tartatik. 
 
 

 

Ölelve, öledbenÖlelve, öledbenÖlelve, öledbenÖlelve, öledben    
 
Öledben, ölelve, ülve éled fel erőm. 
Teremtőm szerelme tart ülve öledben éltetőn, 
Nemiség nem érint, csecsemő léttel ringattatom 
Érintésünkkel, erővé válik a nyugalom. 
Megérintelek, megértelek, nem szól a szám. 
Hozzámsímúl kezed, megsímogat, mint anyám. 
Nővé így nő benned a fény, erőddel a leány, 
Férfi akarat szelídül kéréssé, érintésed nyomán. 
 
 
 

Kis karácsonyi FényKis karácsonyi FényKis karácsonyi FényKis karácsonyi Fény----kívánságkívánságkívánságkívánság    
 
Egünkön szül'tendő Fény otthona legyél Te Lény, 
Hogy lehess Fény-edény. 
 
Szíved egén e Fény tündök'ljön, mint erény, 
Hogy lehess Fény-edény. 
 
 

 
Vármegye címerek fából kifaragva 

(Internet) 
 

    
 
 Gömör (cseresznyefa) Abaúj-Torna (tölgyfa) Komárom (tölgyfa) 
 

   
 
 Pozsony (kőris) Szepes (juharfa) 
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Hajdu BálintHajdu BálintHajdu BálintHajdu Bálint    
 

Tavasz vanTavasz vanTavasz vanTavasz van    
 

Tavasz van, vége van a télnek. 
Ébred a természet megújul az élet. 

Tavasz van Istenem, a Te néped még alszik! 
Ébredés ideje elérkezettnek látszik. 

 
Megéltük már a katarzisok sorát, 

Alázattal vettük Istenünk Akaratát.  
Boldogságot óhajt reszkető szívünk, 
Igazságért kiállt meggyötört lelkünk! 

 
Édes Jó Istenem! 

Segítsd meg nemzeted. 
Édes Jó Istenem! 

Nem, nem lehet e mélypont a végzete. 
 

Jöjjön el a Te Akaratod, 
Legyen úgy, ahogy Te akarod. 

Jöjjön el a Tavaszunk 
Édes Jó Istenünk, ha Te is velünk akarod. 

 
Hozd el magyarságunk ébredését, 

Nemzetünk éledését, 
Szép magyar népünk kikeletét 

Ősi nemzetségünk felemelkedését. 
 

2006. március 15. 
 
 

 
 

Vármegye címerek fából kifaragva 
(Internet) 

 

    
 

 Hont (diófa) Bács Bodrog (diófa)    Bereg (juharfa) 


