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Ady Endre: Kis karácsonyi ének 

Tegnap harangoztak, 

Holnap harangoznak, 

Holnapután az angyalok 

Gyémánt-havat hoznak. 

Szeretném az Istent 

Nagyosan dicsérni, 

De én még kisfiú vagyok, 

Csak most kezdek élni. 

Isten-dicséretére 

Mégis csak kiállok, 

De boldogok a pásztorok 

S a három királyok. 

Én is mennék, mennék, 

Énekelni mennék, 

Nagyok között kis Jézusért 

Minden szépet tennék. 

Új csizmám a sárban 

Százszor bepiszkolnám, 

Csak az Úrnak szerelmemet 

Szépen igazolnám. 

Így dúdolgattam én 

Gyermek hittel, bátran 

1883 

Csúf karácsonyában. 

 

Áprily Lajos: Az én csodám 

Szeretnék Krisztus lenni egy napig. 

Ha nem egy napig, egy pillanatig. 

 

Csak ennyit, míg a kezem ennyit int: 

Kelj fel a mélyből, hegyre menj megint. 

 

Megölelném a kín-örvény felett 

maga-mélyébe szédült lelkedet(...) 

 

Csodatevésem sűrü delejét 

pazarló kézzel önteném feléd. 

 

S ha kelnél s néznél álmélkodva rám, 

fejed a Nap felé fordítanám, 

 

fényes szemeddel csúcs ragyogna szembe - 

S én visszahullnék ember-életembe. 



4 
 

 

Bódás János: Ki van jelölve a helyed 

Azért van síró, hogy vigasztald, 

és éhező, hogy teríts asztalt. 

Azért van seb, hogy bekösse kezed. 

Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd. 

Azért van annyi árva, üldözött, 

hogy oltalmat leljen karod között. 

Azért roskadnak más vállai, 

hogy terhüket te segítsd hordani. 

Az irgalmat kínok fakasztják, 

s mélység felett van csak magasság. 

Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, 

azért van, hogy te megmutathasd: 

mennyi szeretet van benned. 

Megmutattad-e néha legalább? 

Enyhült, s szépült-e tőled a világ? 

Vagy tán kezedtől támadt foltra folt? 

Ott is, hol eddig minden tiszta volt? 

Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak, 

menedéknek, oszlopnak, szárnynak. 

Ki van jelölve a helyed, 

ne nyugodj, míg meg nem leled. 

Csak ott leszel az, aminek 

rendeltettél. – Másként rideg, 

céltalan lesz az életed. 

Mag leszel, mely kőre esett, 

elkallódott levél leszel, 

mely a címzetthez nem jut el. 

Gyógyszer, ami kárba veszett, 

mit soh'se kap meg a beteg. 

Rúd leszel, de zászlótalan, 

kalász leszel, de magtalan, 

cserép, amiben nincsen virág, 

s nem veszi hasznod sem az ég, 

sem a világ. 
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Bruno Ferrero: A jel 

Egy fiatalember egymagában ült az autóbuszon. Kitekintett az ablakon. Alig múlt húsz éves, csinos, finom 

arcvonású fiú volt. Egy nő ült le a mellette lévő ülésre. Miután kicsit kedvesen elbeszélgettek a meleg 

tavaszias időről, a fiú váratlanul így szólt: 

– Két évig börtönben voltam. Ezen a héten szabadultam, éppen úton vagyok hazafelé. 

Áradt a szó belőle, miközben mesélte, hogy egy szegény, de becsületes családban nőtt fel, és az a bűntett, 

amit elkövetett, mekkora szégyent és fájdalmat okozott szeretteinek, akiktől a két év alatt semmi hírt nem 

kapott. Tudta, hogy szülei túl szegények ahhoz, hogy vállalják az utat és meglátogassák őt a börtönben. És 

azt is tudta, hogy túl tudattalannak érzik magukat ahhoz, hogy levelet írjanak neki. Mivel választ nem kapott, 

nem írt nekik többet. 

Szabadulása előtt három héttel tett egy utolsó, reménytelen próbálkozást, hogy kapcsolatba lépjen velük. 

Bocsánatukért könyörgött, amiért csalódást okozott nekik. 

Miután kiengedték, felszállt az első buszra, ami éppen a házuk előtt haladt el… Ott, ahol felnevelkedett és 

ahol még most is élnek szülei. 

Szüleinek megírta, hogy ha megbocsátanak, egy jelet kér tőlük. Olyant, melyet jól lát az autóbuszból… Ha 

még visszafogadnák őt, kössenek egy fehér szalagot a kert almafájára. Ha nem látja ezt a jelet, nem száll le 

az autóbuszról, és örökre eltávozik életükből. 

Az úti célhoz közeledve a fiút egyre nagyobb nyugtalanság töltötte el. Nem mert kinézni az ablakon. Biztos 

volt benne, hogy az almafán nem fogja meglátni a szalagot. 

Útitársa végig hallgatta történetét, majd udvariasan megkérte a fiút: 

– Cseréljünk helyet! Majd én figyelek az ablakból. 

Alig néhány ház előtt haladt el az autóbusz, amikor a nő meglátta az almafát. 

Könnyeivel küszködve kedvesen megérintette a fiatalember vállát: 

– Nézze! Nézze! Az egész fát szalagok borítják. 

Bruno Ferrero: Az ajándék 

Csípős, hideg nap volt. A pásztorok a tűz mellé húzódtak. Az új király születésének a híre, amit épp az imént 

egy fényes szárnyú angyal közölt velük, nagy felbolydulást keltett köztük. El akartak menni hozzá, hogy 

kifejezzék hódolatukat iránta, valamint hogy békéért és üdvösségért könyörögjenek bölcsőjénél. Fülöp, a 

legkisebb bojtár is hallotta az angyali híradást és máris azon törte a fejét, milyen ajándékot vigyen a Betlehemi 

Gyermeknek. De ha a pásztorok mind elmennek, ki vigyáz majd a báránykákra? Nem lehet őket egyedül 

hagyni! Senki sem akart azonban lemondani az újszülött Király meglátogatásáról. Végül az egyik pásztornak 

támadt egy ötlete: az maradjon otthon a bárányokat őrizni, aki a legkönnyebb ajándékot vinné. Nyomban 

szaladtak a mérlegért, odavitték a tűzhöz. Sorra mindenki rárakta az ajándékát. Az egyik egy tejjel teli 

hatalmas sajtárt hozott, hozzá malomkeréknyi sajtot. A másik egy óriási kosarat, tele almával. A harmadik 

egy óriási nyaláb tűzifát tett a mérleg serpenyőjére, hogy az majd jó sokáig melegen tartsa az istállót. Már 

csak Fülöp volt hátra. Szomorúan nézte az apró lámpáját, egyetlen kincsét. Azt akarta ajándékba vinni a királyi 

Gyermeknek. De nagyon keveset nyomott a mérlegen. Egy pillanatig habozott, majd kezében a lámpással 

beleült a mérleg serpenyőjébe és ezt mondta: - Én vagyok a Király ajándéka! Egy éppen megszületett 

gyermeknek egész biztosan szüksége van valakire, aki viszi a lámpását. A tűz körül mély csend támadt. A 

pásztorok leesett állal nézték a fiút a mérlegen, úgy meglepődtek a szavaitól. Egy bizonyos lett: semmi esetre 

sem Fülöp maradt otthon bárányokat őrizni. 
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Dsida Jenő: Legyetek őszinték 

Lássátok, fáradt vagyok már 

s nem bírok szavaitok labirintján 

tévelyegni. Szeretem a nyugodt, 

nyílegyenes, biztos utakat. 

Legyetek őszinték, ne zúdítsatok 

rám cifraszép szavakat, 

mert el tudom viselni a meztelen 

igét és ti is el kell, hogy viseljétek. 

Amikor beszélek, ne nézzetek 

a hátam mögé: az nyugtalanít. 

Állítástok legyen: igen, igen - 

és tagadástok: nem, nem. 

Mindnyájan biztosan meghalunk. 

Esik a hó, itt pattog a tűz 

és mindnyájan testvérek volnánk 

és nyájas, jó apánk az Isten. 

József Attila: Karácsony 

Legalább húsz fok hideg van, 

szelek és emberek énekelnek, 

a lombok meghaltak, de született egy ember, 

meleg magvető hitünkről 

komolyan gondolkodnak a földek, 

az uccák biztos szerelemmel 

siető szíveket vezetnek, 

csak a szomorú szeretet latolgatja, 

hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot, 

fa nélkül is befűl az emberektől 

de hová teszik majd a muskátlikat? 

Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég 

s az újszülött rügyező ágakkal 

lángot rak a fázó homlokok mögé. 

Juhász Gyula: Betlehem 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

Ki Betlehemben született ez este, 

A jászol almán, kis hajléktalan, 

Szelíd barmok közt, édes bambino, 

Kit csordapásztoroknak éneke 

Köszöntött angyaloknak énekével. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

Hogy anyja az Úr szolgáló leánya 

És apja ács volt, dolgozó szegény. 

És nem találtak más födélt az éjjel 

A városvégi istállón kivül. 
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Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

Kit a komor Sibillák megígértek, 

Kit a szelíd Vergilius jövendölt 

S akit rab népek vártak, szabadítót. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

A betlehemi kisded jászolára, 

Amely fölött nagyobb fény tündökölt, 

Mint minden földi paloták fölött. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

Augustus Caesar birodalma elmúlt, 

Az ég és föld elmúlnak, de e jászol 

Szelíd világa mindent túlragyog. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, 

A kerek föld mindegyik gyermekéhez 

Egy üzenettel jött: Szeressetek! 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

És hallgassátok meg az angyalok 

És pásztorok koncertjét, mely e szent éj 

Ezerkilencszázhuszonhároméves 

Távolságából is szívünkbe zeng. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

S gondoljatok rá holnap és minden áldott 

Napján e múló életnek s legyen 

A betlehemi énekből öröm, 

A karácsonyi álomból valóság 

És békessége már az embereknek! 

Juhász Gyula: Karácsony felé 

Szép Tündérország támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 

Bizalmas szívvel járom a világot, 

S amit az élet vágott, 

Behegesztem a sebet a szívemben, 

És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

És valahol csak kétkedő beszédet 

Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben. 
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Kányádi Sándor: Isten háta mögött 

üres az istálló s a jászol 

idén se lesz nálunk karácsony 

hiába vártok 

nem jönnek a három királyok 

sok dolga van a teremtőnek 

mindenkivel ő sem törődhet 

messzi a csillag 

mindenüvé nem világíthat 

megértjük persze mit tehetnénk 

de olyan sötétek az esték 

s a szeretetnek 

hiánya nagyon dideregtet 

előrelátó vagy de mégis 

nézz uram a hátad mögé is 

ott is lakoznak 

s örülnének a mosolyodnak 

Lackfi János: Egymásban 

Ma Istenben vagyok, 

Bennem van az Isten, 

Ma egymásban vagyunk, 

Mint a van s a nincsen. 

 

Szerelmes az Isten, 

Mért engem szeressen, 

Mint az útonálló, 

Engem várjon lesben? 

 

Világ rugdosása, 

Világ ölelése, 

Benned vagyok mégis, 

Benned vagyok mégse. 

 

Keskeny út előttem, 

Széles ég fölöttem, 

Beléd törülköztem, 

Benned megfürödtem. 

 

Tebenned aludni, 

Ébredni belőled 

Életre hátralék, 

Halálra előleg. 
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Szaladni tebenned, 

Futni mozdulatlan, 

Áldó mozdulatban, 

Kérő mozdulatban. 

 

Mókuskerekedben 

Az idő csörömpöl, 

Egy marék muzsikát 

Szaggatok a csöndből. 

 

A maréknyi hangot 

Hegyekké kelesztem, 

Felemelsz, mint szikla, 

Elnyelsz, mint tengerszem. 

 

Ma Istenben vagyok, 

Isten lakik bennem, 

Mennyei lakbérem 

Idelenn fizessem. 

 

Szerelmes az Isten, 

Énbelém van esve, 

Felfelé zuhantam, 

Akárki meglesse. 

 

Lackfi János: Isten-keresgélő 

Hol van az Isten? 

Mért van az Isten? 

Kellene már, hogy 

kézre kerítsem… 

Nézem a földben, 

nézem a fában, 

itt a vakondok, 

ott meg a szú van. 

Nézem az égen,  

nézem a tóban, 

sas-libegésben, 

kajla kopóban. 

Hol van az Isten?  

Kis katicában?  

hajnali fényben? 

kerge cicában?  

Hold kerekében? 

Nap-zuhogásban? 
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Mindig az egyben? 

Mindig a másban?  

Hogyha keresnéd 

Benn a zsebedben,  

Épp kikukucskál  

Fenn az eszedben. 

Szél fuvoláján  

küldi a hangot, 

küldi az epret, 

küldi a mangót. 

Küldi a márványt,  

küldi a rozsdát,  

méhek az Istent 

mind beporozzák. 

Itt is, amott is, 

ott se meg itt se,  

isteni bukfenc, 

épp ez a kincse. 

Kergetem egyre  

én is az Istent,  

csörtet utánam, 

bújik a nincsben. 

Bújik a vanban,  

fűsuhogásban,  

engedi néha,  

hogy kipecázzam.  

Hogyha a markom 

összeszorítom, 

csobban a vízben, 

elviszi titkom. 

Ám ha lehúnyom  

két szemem, itt van, 

csak maradásra 

kell kitanítsam. 

 

Lackfi János: Karácsonyi gyertyaláng 

Csillag hunyorog, szél kószál, 

Az égen kuporog a hold. 

Hóban zizzen a kormos táj, 

A nappal tovakutyagolt. 

Nincsen most, aki földön jár, 

Az égen kuporog a hold. 
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Nincs most ölelés, éhes száj, 

A nappal tovakutyagolt. 

Nincsen szaladás, kutya nem ugat, 

Az égen kuporog a hold. 

Nincsen hazudás, nincs ma harag, 

A nappal tovakutyagolt. 

Nincsen pofon és nincsen könny, 

Az égen kuporog a hold. 

Álmok lova lép már odafönn, 

A nappal tovakutyagolt. 

Nincsen kincs, vele nincsen gond, 

Az égen kuporog a hold. 

Alvók zsebe mind üresen kong, 

A nappal tovakutyagolt. 

Nincsen loholás, nincsen harc, 

Az égen kuporog a hold. 

Bámul a hold, mint fáradt arc, 

A nappal tovakutyagolt. 

Van már gügyögés, van már tej, 

Az égen kuporog a hold. 

Van kis takaró, gömböc-fej... 

A nappal tovakutyagolt. 

Ő az erős, aki leggyengébb, 

Az égen kuporog a hold. 

Apró tenyerén mindenség, 

A nappal tovakutyagolt. 

A ház ma karácsonyi hólabda, 

Az égen kuporog a hold. 

Tegyük el a napot holnapra, 

A nappal tovakutyagolt. 

Nagy Gáspár: Karácsonyéji ár(v)ulás 
 

Gyanútlanul hó esik a földre 

gyanútlanul Ő most születik 

gyanútlanul mondom a köszöntést 

gyanútlanul mindörökre így 

Gyanútlanul persze a sok pásztor 

gyanútlanul három a király 

gyanútlanul imbolyog a jászol 

gyanútlanul ki mellette áll 

Gyanútlanul rágcsálják a szalmát 

gyanútlanul most még szamarak 
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gyanútlanul serdülő júdások 

gyanútlanul Heródes alatt 

Gyanútlanul szikrázik az égbolt 

gyanútlanul olvad el a hó 

gyanútlanul szépen megfeszítik 

gyanútlanul minden eladó 

Nagy László: Játék karácsonykor 

Bárd az ég is, meg-megvillan, 

lelkeket irtana. 

Hamuszürke vatelinban  

jajgat a kisbaba. 

Csöpp ujjal az arany-lázas 

tornyokra rámutat.  

Anyja előtt bezárták az 

urak a kapukat, 

döndödi dön  

döndödi dön. 

Gyenge arcát üti-veri  

a havas zivatar, 

ha a telet kiheveri 

mit akar, mit akar! 

A kis istent mi megszánjuk  

emberek, állatok,  

kályhácskája lesz a szájunk, 

szedjétek lábatok,  

döndödi dön  

döndödi dön. 

Könnye van csak a mamának, 

az csorog tej helyett. 

Soványkodó babájának 

tejecskét fejjetek.  

Hallgassuk, a csuda üveg 

harmatot hogy csobog,  

szívet nyomni kell a süveg,  

megszakad, úgy dobog,  

döndödi dön 

döndödi dön.  

Vércsöpp fut a jeges égre,  

bíbor-gyöngy, mit jelent? 

Ül Heródes gyihos ménre,  

gyilkolni védtelent.  

Fodros nyerge vastag tajték, 

kígyó a kengyele, 
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beledöbben a sok hajlék, 

ádáz had jár vele, 

döndödi dön  

döndödi dön.  

Megmenekül, úgy remélem 

a fiú, a fiú, 

kívánjuk, hogy sose féljen, 

ne legyen szomorú.  

Vigadjunk, hogy enni tud a 

rongyosok új fia, -  

kerekedjék, mint a duda, 

orcája dundira, 

döndödi dön  

döndödi dön 

Nemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok 

Jönnek 

 

Isten hozott, szép angyalok. 

Elvermelt almát adhatok. 

Ki küldött vajon vigaszul? 

Itt agy jonatán, egy batul. 

Féltem nagyon, hogy a szemöldök- 

fában homlokkal összetörtök, 

és tört angyalt hogy ápolok? 

Be szerencsével jártatok! 

Mint a petróleum-lángot, kicsinyre 

húztátok angyalságotok. 

 

Pilinszky János: A fényességes angyal is 
Emlékezés egy világháborús karácsonyra 

Az égbolt elsötétedett. 

S akár a végítélet 

zord fellege tört volna ránk, 

a föld is oly sötét lett. 

Gyermekszívünk is oly nehéz! 

A házak és a kertek, 

az egész törékeny világ, 

éreztük, velünk reszket. 

Aztán a roppant csöndön át 

puhán és észrevétlen, 

a hangtalan meginduló 

és puha hóesésben, 

akár a fényes pelyhek is 

vigyázva földet értek, 
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a fényességes angyal is, 

ő is a földre lépett. 

Reményik Sándor: Csendes csodák 

Melitskó Saroltának 

Ne várd, hogy a föld meghasadjon  

És tűz nyelje el Sodomát. 

A mindennap kicsiny csodái  

Nagyobb és titkosabb csodák. 

Tedd a kezedet a szívedre 

Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,  

Ez a finom kis kalapálás 

Nem a legcsodásabb dolog? 

Nézz a sötétkék végtelenbe,  

Nézd a kis ezüstpontokat:  

Nem csoda-e, hogy árva lelked  

Feléjük szárnyat bontogat? 

Nézd, árnyékod hogy fut előled,  

Hogy nő, hogy törpül el veled.  

Nem csoda ez? - s hogy tükröződni  

Látod a vízben az eget? 

Ne várj nagy dolgot életedbe,  

Kis hópelyhek az örömök,  

Szitáló, halk szirom-csodák.  

Rajtuk át Isten szól: jövök. 

Reményik Sándor: Békesség Istentől 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív, 

Amíg ver, mindörökre nyugtalan. 

De mindörökké nyughatatlanul, 

Istentől mégis Békessége van. 

Nyugalma nincs, de Békessége van. 

Békesség Istentől. 

 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar, 

Örök hullámzás a víz felszíne. 

De lent a mélyben háborítlanul 

Pihen a tenger s az ember szíve, 

Hadd hullámozzék a víz felszíne. 

Békesség Istentől. 

 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a 

Nyugtalanság, mint a járvány, ragad. 

Te sugarazd szét békességedet 

És szóval, kézfogással másnak add. 

Az Isten Békessége is ragad. 
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Békesség Istentől. 

 

Reggel mondd, délben mondd és este mondd 

A Feltámadott első, szép szavát. 

És ragyogóbbá lesz a reggeled 

És csillaghímesebb az éjszakád. 

És békességesebb az éjszakád. 

Békesség Istentől. 

 

Békesség Istentől: mi így köszönjünk, 

Hogy köszöntésünkben lélek legyen - 

Vihartépett fák - ágainkon mégis 

Vadgalamb búg és Békesség terem. 

Békesség: köszöntésünk ez legyen. 

Békesség Istentől. 

 

Szabó Magda: Hinni 

Hinni szeretnék a kimondott szóban, 

Hinni az emlékekben, egy régi fotóban. 

Hinni szeretnék egy darabka kőben, 

Egy száraz faágban, vagy épp zöldellőben. 

 

Hinni szeretnék a könyv betűiben, 

A madarak dalában, a tiszta levegőben. 

Hinni a szóban, a segítő kézben, 

Hinni szeretném, hogy van miben hinnem. 

 

Sztrilich Ágnes: Karácsony 

Betlehem 

éjjele borult 

közömbös 

szívemre 

vajúdó 

sötétség 

mélyéből 

- kiáltás hasadt 

köves szívemből: 

Jöjj! 
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Sztrilich Ágnes: Szólongatás 

Mária, 

Te vagy a  

Templom 

az ékes oszlop  

Isten Városában 

Mária,  

Te vagy a  

bölcső  

meleg otthon  

az Isten Fiának. 

Tornay András: Karácsonyi dal 2000 év után 

Csendben érkezel, 

S én csendben várlak. 

Csodádban reménykedem, 

S csodádban csodálkozva látlak. 

Ma este árvák és némák az angyalok, 

Ma este új esélyt adhatok és kaphatok. 

 

Ismerkedem gyermekként alázatos titkoddal, 

Teljességed karcolom elcsorbult szavakkal. 

Nem vagyok bölcs, nincs rám bízva mások kincse, 

Én csak bámulom a terved és jászolod. 

 

A legnagyobb szeretet van itt és gőgicsél. 

A legnagyobb szeretet éhes és enni kér. 

A legnagyobb szeretet most gyönge és szinte fél, 

A legnagyobb, ki szeretett, ma újra bennem él. 

 

Áldott, szent pillanat ez, s mi mit sem értünk belőle, 

Már holnap kiáltjuk, hogy feszítsék keresztre. 

Te mégis belépsz halkan ismeretlen időnkbe, 

Hogy békét simogass háborgó szívünkbe. 

 

Csendes éj. Némíts el. 

Szentséges éj. Készíts fel. 

 

Ma este itt a születés ideje. 

Ma este újra és először könyörgök. 

Dicsőség Mennyben és Földön Istennek, 

Békesség benned, bennünk és bennem. 
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Weöres Sándor: Betlehem 

Ó fényességes 

Ó békességes 

Ó dicsőséges 

Karácsony! 

 

Szénakazlak mellett, 

lám, angyal közelgett. 

Az égből indulva 

üzenetét hozza: 

Ma született gyermek, 

a világ ismer meg! 

 

Ó fényességes 

Ó békességes 

Ó dicsőséges 

Karácsony! 

 

Pásztorok hirdessék 

minden szívnek tessék: 

ő az istállóban 

fekszik a jászolban, 

fekhelye gyalult fa, 

pelenkája szalma. 

 

Ó fényességes 

Ó békességes 

Ó dicsőséges 

Karácsony! 

 

József és Mária 

ajkán zeng ária, 

ökörke, szamárka 

kétfelől csodál a: 

Világ ékessége, 

kezdete és vége! 
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Ó fényességes 

Ó békességes 

Ó dicsőséges 

Karácsony! 

 

Weöres Sándor: Szembe - fordított tükrök 

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. 

Hiányosságom váljék jósággá benned. 

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: 

igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. 

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: 

Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. 

Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. 

Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában. 
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