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CSETNEKI JUHÁSZ BALÁZS  

 

Advent 
 

Advent közeleg violaszín reggelen  

vártam találkozunk nagy örömmel hittel 

vártam a közös asztalhoz leülünk 

beszélünk mindenről régről mikor 

bőrig áztunk és titokban cigarettáztunk 
 

hiába hiába mellénk ült a pandémia 

mellünkre térdelt riadunk álmunkból 

de jó lenne egy tavaszi délután 

madárfüttyös zöldellő ragyogás  
 

nincs se ablaka sem ajtaja a háznak 

az égen a csillagok remegnek fáznak 

hová rejtette melegét fényét a nap 
  

a világ már megrontott megfosztott 

vakon hogyan lássak a csöndet 

miként éljem a zajban Karácsony  

közeleg várjuk a Megváltót 
  

az igazság mivé lett mivé lett 

hogyan temetjük el a holtakat 

ha nem ismerjük a voltakat 

sorsunk az örök szomjúhodás 
 

kiásnák alólunk a múltat 

nem hulltak hiába akik hulltak 

mert belénk ősi gátak szakadtak 

árad a gazság árad a nem való  
 

tanult tanulatlan ösztönös vágy zilál  

hová állunk ha hívnak kinek szólunk  

ha menni kell kinek nyújtjuk a kezünk  

ha mi elesünk ki mond értünk imát  
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ha szólnék szavam se volna  

ha sírnék könnyem se folyna 

eltévedt madár földre hullva 

merre van a szeretet útja 

 

gyújtsuk meg adventi gyertyáinkat 

e fényt szomjazó világban fázunk 

várjuk várjuk a születő csodát 

szent karácsony szent üzenetét  

 

tavasznak rég elzengett zsenge rügye 

amit hozott végül már mind elenyész 

ó kikelet ó távoli kedves ébredés 

 

szelek hoznak és szelek visznek 

a test botor hús bőr szövet cafat  

a lélek örök és újra és újra fakad 

 

pörög a világ repdesnek hullámok 

gigantikus csodák égig nyúlnak 

talán már képzelni sem lehet jobbat 

 

hiszi az ember lehet király isten 

s jön egy icurka-picurka s halálos  

mosollyal biccenti koronás fejét 

 

a harc harc a holnap milyen lesz-e 

gonosz szavak hordái cibálják lelkünk 

dagonyáznak útszéli pocsolyában 

csókolnak döglött ebihalszagú lehelettel 

 

jeges hideg fuvallat jő itt a tél 

szenved a lélek és fáj a szív 

mennénk hozzád Istenünk 

rongyos átkozott tékozló fiúként 
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gyűlik a bűnünk és egyre több lesz 

talán már menteni sem lehet minket 

hamvaslila szívvel átölel az Advent 

hó nélkül feketén és mégis 

tündökletesen fehéren  

 

adventi gyertyák pislákoló fénye  

fölragyog az égre Jézust várón 

kettőezer-húsz decemberében 

 

 

Karácsonyi éj 

 

sok boldog kisded kisgyerek  

váró szemek pásztázzák az eget 

az égi jel királyokat vezet 

 

angyalok költöztek pásztorok szívébe 

jöttek nagy örömmel jöttek nagy sietve 

áhítat és hódolat Megváltó született 

 

hoztak ajándékot hoztak eleget 

mirhát aranyat tömjént kenyeret 

kis Jézus látása mennyei üzenet 

 

nem alszik a hatalmát rettegő 

katonáinak gyilkos parancsa kész 

ágaskodó árnya távolba vész 

 

sötét felhők gyűlnek véreső közeleg 

ártatlan csecsemők kisdedek 

álmodjatok utolsót szépségeset 

 

milyen csodálatos az ég és mennyi csillag 

hogy ragyognak és milyen némaság van 

hoz-e a kelő szellő nyugtató álmokat 
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pásztorok királyok elköszöntek 

elmentek békében csendesen 

szeretet kincsével gazdagon szegényen 

 

a Szent Család fáradt pihenni vágy 

pásztorok pásztora az újszülött 

Jézus már elszenderedett 

 

ajka szélén meleg anyai tej csordul 

jászola mélyén kérődző állati neszben 

mézzé olvad a karácsonyi éj  

 

 

„Kereszt út”  

 

Az utak összeérnek, szétválnak, 

Az egyik út mellett feszület, 

Jézus rajta festett pléhlemez. 

 

Szellő ha jön, megrezgeti,  

Lábainál hervadt és friss virág. 

 

Sokan mennek el előtte, van, aki  

Rá se tekint, van, ki keresztet 

Vet, letérdel és mond imát, majd 

Mennek erre, arra tovább.  

  

Akinek szívében feszület, annak 

Útja csak a „Kereszt út” lehet. 

 

Az út mellett feszület, 

Jézus rajta festett pléhlemez, 

A nap sugara melegíti, 

Holdnak fénye beteríti, 

Hajnalcsillag ébresztgeti.  


