
Éjféli ének
Liszkay Teréznek

Boldog bojtár jeget roppant,
fejek fölé gyertyát lobbant.
József dől az ajtáfának,
muzsikálgat Máriának. /
Ezüst holdban tej kotyog,
dúdolnak a pásztorok:

"Bátor f'enyő havat zsákol.
király lészen Jézuskából.
Bo~óka a koronája,
hódbundából a subája.
-Hogyha lendít napcsizmát,
megkondul a csillagág. "

Ropog a jég. Fény toronyban
holdog bojtár kürtje harsan.
Deres kapuk mind megnyílnak,
bárányokról gyapjút nyirnak.
Kaskából bújt tyúk kotyog.
hódolnak a pásztorok:

"Bátor fenyő havat zsákol.
király lészen Jézuskából.
Vendégei játszó sasok,
szarvashangú magaslatok.
Szikláira jár a vad,
pata tükröz szirmokat."

Keljetek! Keljetek
sugarakkal.

Jöjjetek! Jöjjetek
madarakkal.

Karját tárja, akit vártunk,
szánról szál/va citeráljunk.
Járjuk körbe kisurunkat,
gőgicsélő királyunkat.
Lábacskáját lehelgessűk,

lángocskánkat lebegtessük.
Mirhánk égjen. mint a rózsa
hálálkodó aranybokra.

GALAMBOSI LÁSZLÓ VERSEI

Keljetek! Keljetek
sugarakkal.

Jöjjetek! Jöjjetek
madarakkal.

Bátor fenyő havat zsákol,
nagy király lett Jézuskából.

Korbács'ne gyötörje,
lándzsa le ne döntse,

hogyha koptat gyémántcsizmát
csil/agág köszöntse.

Betlehem
Uram hajléka előtt

voltam féltő penge,
lándzsaként fúródtam
durva végtelenbe.
Medvebőrből csizmát szabtam.
Vándorbotot törtem.
Hegyen pajzsos sziklák várnak,
babérfák a völgyben.

Én királynőm. Mária.
zöld palástot szőttem.

Bozsogjon a holdas tajték
rózsatekenőben.

Fürdesd Jézust
pásztoroknak.
jámbor léptű

királyoknak .
Muzsikáljon duda, síp.
gyémántos kemence.
Boruljanak farkasok
tűzfogúverembe.

Csillagozott legelőkön

angyalhajú virág nőjön.

szálljon Betlehemre.
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Ünnep
Jégrozsa, jéglámpa
villog a pusztába.
Tollkendős asztalon
Karácsony kalácsa.
Karácsony kalácsa
anyám kosarában.
Isten nyeregből száll
csillagos bundában.
Botjával a fákon
citerál fehéren,
k ristályfogú kutyák

köszöntik serényen.
Meggörnyed a kémény,
fészek fölé hajol.
Sárkánytipró lovam
páncélhan abrakol.
Apám a szekercét
jégszarvakhoz vágja.
Tol/kendőn holdasui
Karácsony kalácsa.
Citerál az Isten,
mécsek tornyos ágon.
Kondulo asztalát
teríti Karácsony.
Teríti vadaknak.
agancsos futoknak,
hoglyákon pihenő

hósapkás juhoknak.
Nyájakra vigyázó'
égig ballagoknak.
jászolra boruló
csordapásztoroknak.
Meggörnyed a kémény.
szárnyak közé hajol.
Sárkánytipro lovam
bársonyban abrakol.
Citerál a fákon
botjával az Isten,
várja, hogy az anyám
neki is terítsen.

SZTOJKA LÁSZLÓ

Át havazáson
Át havazáson
borzong és átsűt

lázadásom.
Szembe viharral,
szembe vésszel
hideg szobával,
falat kenyérrel,
tíz kiló fával,
vászonkabátban .
Ó világ lkiiliiniis képlet,
könyvek között, évek között
mosolyog gyermekszemem.

Zöldarany lomb
A lápon túl:
zöldarany lomb.
Madártoll.
Fordítsd

roncs vázad
fényre. hangra,

itasd át léted,
szűrd tisztára,
készülj
az utolsó vacsorára.
Harcod elvillant,
sorsod égve,
hamuként
szórjanak rétre,
szellő simitsa,
lomb susogja:
embernek jöttél,
emberként mentél,
a lápon többet nem tehettél.


