
KISS BENEDEK

Hiába mondod?

Hiába mondod már, hogy Mária,
kivált ha Napba öltözött,
s hogy áldott vagy Te
az asszonyok között?

Mit jelent itt Álmos?
És Géza mit jelent?
Szent László pallosára
ki farag még jelet?

Hiába mondod, hogy Mohács,
s azt is, hogy Muhi –
saját néped saját
balsorsát neveti. 

Pedig szíveinkben
hány csillag bujdokol!
S az ármányok folyója
hány koholt vádat sodor!

Talán mert őssejt voltunk, 
kiben bízhatna Isten,
ha már világában
szemernyi hite sincsen?! 

Életre halál, halálra élet
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Úgy földre tudsz sújtani,Uram,
hogy magamhoz szinte semmi közöm.
Ilyen lehetett vajon a vízözön,
majd rá a tűzözön?

Úgy jöttem a világra én is, mint más,
hogy vígkedvű legyek, örüljek az életnek.
Ám bennem nincs béke, nincsen nyugvás,
a nyüvek egyre teremnek.

Vagy ilyennek álmodtad az emberlétet, 
hogy porcikáinkban ott a gonosz? 
Folyhat nyálam, söröm a kocsmapultra,
nem oszt, nem sokszoroz? 

Hamarost meglelem hazámat én is, 
nem nyomaszt romlás, vér és piszok.
De addig ráng szívem, csakazértis,
és halva élek, élve halok. 



Prédikáció 2011 karácsonyán 

Jézus nem gitározott,
nem orgonált,
hanem az édes
világhárfán játszott. 
Érzelmes és kegyetlen dalokat.
Belérettent és követte, aki hallgatta,
elragadtatott lett tőle, 
vagy felháborodott, mint a zsidó papság. 
Vajon ma nem feszítenék meg Jézust?
Vajon mit szólnának a papok 
s a mai farizeusok,
ha Jézus testi-lelki valóságában
megjelenne köztünk?
Bizony, sokan futnánk mi, emberek
igazságai elől. 
De azért szüless meg, kis Jézus, ma éjszaka is,
szegény emberek és hajléktalanok kérik,
kik megváltásra várnak. 
Bizony, sokan vagyunk mi.
És elszaporodtak nagyon a kufárok is,
kik áruikat drágán adják,
s bagóért veszik meg lelkünk. 
Talán találnál tizenkét apostolt is,  
de sok hívet, szívet, tanítványt bizonyosan,
kik nem csak kenyérre éheznek,
hanem balzsamos mennyei szóra,
ami embervoltukat nyilvánvalóan igazolja.
Követnének, istenítenének,
óriás falka követne, 
s aztán a zsiványság és manipuláció szavára
megint Barabbást kiáltanának. 
S te kezdhetnéd elölről a feltámadást,
és az evangelizációt.
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