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PÜNKÖSDI VERSEK 

 

József Attila: Pünkösd előtt 

Szent, éhes lelkem, pünkösd ünnepére,  

Mint jóllakott túzok, magadba hullva  

Feledd, hogy büszke, forró szárnyadat  

Cibálja, tépi vének irigy ujja. 

Hiszen tudod már mi a Végtelenség:  

A Végtelenség az a magyar bánat  

S hiába vergődsz haló hattyúként,  

Szomorúbb lélek búsul majd utánad. 

Ha idejöttél, tündökölj s dalolj csak,  

E végtelen vízen büszkébben ússzál  

S csudáljanak, hogy méltóbban repül  

Zilált szárnyad az égi Sziriusznál. 

Szent vagy s ha mégis lenyilaz az Éhség,  

Mint vadludat rozsdás vessző találja,  

Ne sírj, dalold el híres éneked,  

Hogy nyögve várjanak újabb csodára! 

 

Dsida Jenő - Pünkösdi várakozás 

 

Kész a világ, 

Feszült ünnepi várás 

Tereng felette. 

Halotti csend. Csak néha néha 

Sóhajt az Isten Lelke. 

Kimérve minden pálya 

Megtöltve minden lélek-lámpa, 

Ahol csak úr a lét... 

De jaj, sötét van, 

Mélységes, iszonyú sötét! 

A zordon tömeg-árnyék 

Némán zokogva kering útjain, 

S csak egyet tud és egyet érez... 

Most váratlanul vágyón megvonaglik 

És felzúg Istenéhez: 

Betelt az idő! 

Sugarat, fényt, színt adj nekünk, 

Mert epedünk! 

Fényesség nélkül oly sivár az élet! 

Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet 

Legyen világosság!... 

És ismétlik mindig erősebben 

A felviharzott étheren keresztül 

És felharsan az egek harsonája 

S a végtelennek zsolozsmája zendül 

Zsibongva, zsongva... 

És nagy szavát az Úr - kimondja. 

Reviczky Gyula: Pünkösd 

Piros pünkösd öltözik sugárba, 

Mosolyogva száll le a világra. 

Nyomában kél édes rózsa-illat, 

Fényözön hull, a szívek megnyílnak. 

Hogy először tünt fel a világnak: 

Tüzes nyelvek alakjába' támadt. 

Megoldotta apostolok nyelvét, 

Hirdeté a győzedelmes eszmét. 

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' 

Ma is minden bánkodó szivének, 

Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': 

Világitó sugaradat áldja. 

Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 

Világositsd hittel föl az elmét. 

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 

Diadallal az egész világon! 

Piros pünkösd, szállj le a világra, 

Tanits meg uj nyelvre, uj imára. 

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 

Szeretetnek sugara, Szentlélek! 

 

Túrmezei Erzsébet - Pünkösd után 

 

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 

Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 

Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 

Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 

Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 

Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

Csendesen várni - várni, hinni, kérni! 

Aztán - boldog pünkösd utánba érni! 

S pünkösd után - szent égi erőt-vetten, 

pünkösd után - Lélekkel telítetten. 

pünkösd után - bátor tanúvá lenni, 

pünkösd után - régit kárnak ítélni. 

Krisztusnak élni és másoknak élni, 

minden mennyei kincset elfogadni, 

és pünkösd után - adni, adni, adni! 

 

 

 


