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MONOK ZSUZSANNA (KIKELET) 
 

Advent  
 

Mindig vágyunk valamire, mindig várjuk a csodát,  

Úgy, mint Mária is vágyta a kis Jézus mosolyát.  

Szeplőtelen fogantatott, mint más asszony sohasem;  

kétségbe ezt nem vonhatja a világon senki sem.  

E várakozás időszakát Adventnek nevezzük,  

és négy gyertyával díszített koszorúval jelöljük.  

Megtisztulást, „kis-böjtöt” is jelent ez az időszak, 

ezért a gyertyák színei igen-nagyon fontosak.  

Három lila: a keresztény bűnbánatot jelöli,  

az utolsó, a rózsaszín – örömünket hirdeti. 
 

 

Lélek-mécses  
 

Szépreményű júliusi éjszaka, 

hol maradt a csillagjaid fénytava?  

Ólom-kéken terül el az éjlepel,  

körös-körül minden kormos, fénytelen.  

Vad morajlás száguldozik szüntelen,  

fél az ember akkor is, ha bűntelen.  
 

Égi csata színtere a Hold helye,  

villámlások fénye száll a földfele.  

Percek jönnek búskomoran, sötéten,  

s tovaszállnak múló idő ködében.  

Egyedül a lélek-mécses világít,  

ő hűséges, amíg élünk, nem tágít.  
 

A hit annak tüze és a parazsa,  

a remény az égre nyíló ablaka.  

Hisz sötétet követi a világos,  

rossz kedvünket felváltja a virágos.  

E körforgás van az ember lelkében,  

majd megnyugszik a békesség csendjében.  
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Téli éjszaka  
 

Fagy erejétől ropognak a nádak,  

hideg a téli éjszaka.  

Fénytelenek a környékbeli házak,  

eljött az álmok napszaka.  

Libbenő árnyakat vetít a holdfény  

függönyök keskeny résein;  

szakadt hálóként tapad a repkény  

teraszok korhadt lécein.  

Zúzmara-szirmokat repít a szellő  

szemébe, ki úton halad;  

duzzad, csak duzzad a szürke hófelhő,  

végül a zsákja kiszakad…  

Mint fehér cukormáz, fed be tájakat,  

védve a talaj életét;  

megszépít öreg, göcsörtös ágakat,  

míg kincsét szórja szerteszét.  

Hullik, csak hullik teleknek áldása,  

irányítja egy égi kéz;  

mely a szunnyadó természet párnája,  

rajta pihen a téli éj.  

 

 

Szeretetfolyam  
 

Míg dobban a szívünk, szeretni is képes,  

s minden egyes percben szeretetre éhes.  

Vágyjuk ezt az érzést családtól, baráttól,  

s kapcsolatban élő – élete párjától.  

Mindenki lelkében ott él ez a forrás,   

mit folyammá duzzaszt a szívből jövő sodrás.  

Töltekezik abból, sok újabb, kis patak,  

s általuk a szeretet a világon marad.  

Ne zárjuk zsilippel semmiképp az útját,  

hisz az adott szeretet – lehet – visszahat ránk!


