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Jánosy István 
Várom a hangot 

Szókratész mondta:  
lelkében a Daimonion 

súgja meg mindig, mit kell tennie. 
Ugyanezt mondta Gandhi is –  

világ-nagy hivatását 
a Hang jelezte – s ő tette pontosan. 
 
Jézus pedig az Atya parancsait 
töltötte be minden pillanatban, 
hiszen „Én és az Atya egy vagyunk!”  

Beh jó volna ilyen Hangot hallani, 
s úgy tenni mindent engedelmesen 
szerény szerzetesként, névtelenül. 
 
 
De a Hang hallgat.  
Csak tompán sejtjük példájukból,  
mit kell tennünk, mondanunk – 
s tapogatózunk 
apátlanul. 
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