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Karácsonyi sirató

Karácsonykor

Jaj, fenyőfák, kicsi fenyőfák,
holdfénybe márto végtelent szopogató
csecsemők, a hó zizegő pólyáját letépik rólatok,
fűrészek heródes-fogsora mélyed torkotokba!

patyolatos havaktól
a fenyők roskadoznak
a királyok betlehembe
titkos úton bandukolnak

Akiért meghaltok, méltó-e megváltásra?
Emlékezni fog-e haldokló ágacskáitokra,
mikor ég felé tartó zöld szárnyai közö
elkárhozo tűzként átlobog a mókus?

zsiványok csúf lábnyoma
szűz hó gyolcsát bemocskolja
a patyolat-erdőt fölverik
a szörnyű rontást elrendelik

Fúj a szél, vesztőhelyek üzenete sötétlik,
hóba taposo fenyőtű, fűrészpor, száraz vér.

karácsonykor pille havak
a kisded köré lehullanak
apró láb és csöpp kéz elő
sűrű sövényként ringnak

(A szerző „A némaság könyve” című kötetéből)
Ruva Farkas Pál

Rincsedó valóság
(részlet)
…és hívás nélkül jö a fókafogú tél
harapo ahogy csak tudo
még karácsonykor is…
Anyánk ízikből fenyőfát csinált
felénk a zugban nem járt a mikulás
mi csak a macskaszarszagú valóságot
leltük az ágy ala
a behúzo nyakú festyila*
az asztalon csuklásig röhögö
sercent egyet-ke őt kinyúlt
még most is érzem de büdös
cigányságunk megrekedt szakadékában
betlehemi dalokat énekeltünk
vártuk megváltónkat
a krepp-papírba csomagolt
kenyérből gyúrt szaloncukrok ala …
ennyi volt a jussunk ha köszönge ünk
és néha egy darab szalonna
de már menjetek is – mondták
s tuszkolták kifelé a szutykos kis csórókat
osszátok szét az udvaron
nézzük csak
ez lehet hogy kalács
ennyi volt nem több
a rincsedó** valóság
aratástól
aratásig
és kezdődö minden elölről…

ringnak o an őelő e
messze döng a gazok lépte
háza csupa ezüst tajték
döggé lesznek heródesék
(A szerző „Aranymetszésű augusztus – Garanciák”
című kötetéből)

Szepesi József

Karácsonyi mise
Fenyő és tömjénillat
cirógat pőre szenteket
kilenszázkilencvenet írunk
most születik Jézus
– a pap erről prédikál
Közismert frázisok – lélek
keresztényüdv reménység
– modern tónusban hangzatos
igékkel fűszerezve
– Krisztus bölcs tanításai
Bach d-moll tokkátája fals
fázik a kántor ujja
no meg az orgona se ép.
(A szerző „A mámor templomában” című kötetéből)

* mécses ** avas

(A szerző „Agave” című kötetéből)
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