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GYOMBOLAI MÁRTON 

VERSEK 
 

ÜZENET ODAÁTRÓL... 
 

A csillagfényes végtelenen át 
Fogta fel szívem Marcsikánk szavát; 
S ahogy megzendült benn az üzenet: 

Leírtam hűen, s átadom neked: 
Addig szeress, míg ölelhet karod! 

Amíg szemeddel élőn láthatod. 
Míg gondban, jóban egy lehetsz Vele, 

Amíg megtart, vagy simogat keze; 
Addig öleljed dédelgetve, féltőn, 

Magadon túl, a Transzcendensig érőn, 
Amíg a lelked lelke része lesz: 

Közös öröm és megosztott kereszt... 
S az Ur előtt majd - együtt rogyva térdre, 

Együtt tehessük lelkeink elébe!... 
 

*** 
 

ISTEN ÚTJÁN 
 

A Föld felett egy végtelen erő,  
Élet-halál Örök Ura ő. 

Messze túl a földön gondon-kincsen  
Őrködik fölöttünk az Isten, 

És tanítja lányát és fiát: Szeretetből épül szebb világ!  
Mely megtanít szeretni és adni,  
Urunk útján hűen megmaradni.  

Örömmel vagy kereszttel a háton  
A SZERETET úr lesz a világon.  
Add a kezed erre örök hitben,  

S Kereszttel jár előtted az Isten. 
 

 
 
HABOS LÁSZLÓ 

VERSEK 
Nyílt a kapu… 

 
Nyílt a kapu a hatalmas, a díszes, 
és ott állt az Úr, akié a minden. 
Vendégeit várta szent vacsorára, 

s minden jót terített nagy asztalára. 
 

Nem köszöntöttek senkit a kerubok, 

pedig ezerszer ezer a meghívott. 
Fátyolos szemmel nézett az Úr, s látott csodát, 

egy teve jött, aki átléphetett a tűfokán. 
 

Majd jöttek messziről néhányan rongyokba bújva, 
a díszes ajtó előtt lerogytak, leborultak. 

Vak vezette a botjára támaszkodó némát, 
a süket, hátán hozta járni nem tudó bénát. 

 
Intett az Úr, s angyalai dalolni kezdtek, 
vendégei a lakmározásba feledkeztek. 

Ekkor az Úr levette fejéről a fényes vásznat, 
és megtörölt sorban minden egyes megmosott lábat. 

 
*** 

 
Szabad vagyok 

 
Nyitva az ajtó 

Ma tolvaj járt itt, 
Elvitte minden kincseim, 

Amit csak talált itt.  
Szép vágyaim 

Csodálatos szerelmes álmaim 
Kapzsiságom 

Régen elveszített ifjúságom 
Gazdagságom 

Soha el nem adott szabadságom 
Szelídségem 

A kardból kovácsolt ekémet 
Békességem 

Az oltárra tett minden kérdésem 
Hiuságom 

Bűnbánatban rámtört némaságom 
Könnyeimet 

Könyvekbe meg nem írt verseimet 
Ajándékom 

Mennyei fénybe veszett árnyékom 
Nyitva az ajtó 

Ma tolvaj járt itt 
Elvitte hitvány kincseim 
Semmi sem maradt itt. 

 
Mostantól szabad vagyok! 

 
 
 
 


