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A küldött 
Mikor már elment, 
Akkor tudod, 
Hogy angyal járt bent. 

Oly zajtalan, oly észrevétlen: 
Az Isten járt itt angyalképpen. 

Nem volt szárnya, 
De mégis volt szárnysuhogása, 

Az Isten, aki mindig itt van, 
Csak nem hallod, mert olyan zaj van. 

Elküldte követét, a csendet, 
A küldött képében Ő jelent meg. 

Károlyi Amy 
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