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Füle Lajos 

Kinek Csillaga van 
Kinek Csillaga van, 
legyen maga a béke, 
hogy minden dolga itt 
békében menjen végbe!  
 

Kinek Csillaga van, 
legyen felette bátor: 
szeressen vakmerőn, 
de érte mit se várjon!  

Kinek Csillaga van, 
öltözzék friss reménybe, 
hogy ISTEN LELKE is 
cselekszik benne, érte!  
 

Kinek Csillaga van, 
ámuljon, mert az IGE 
testté lett, s boldogan 
daloljon Róla szíve!  
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Nyitás Keletre című kéziratomat. 

Megrendelhető ezeken az elérhetőségeimen: Tel.: (1) 201-77-46 vagy 
(30) 610-26-89; E-mail: pgmozes@vipmail.hu – A kötet ára e lapszám 
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