
Téli versek


Friss hó esik

Friss hó esik, 
szépsége mindig de megállít!
A pőre sík
az ablakunkon bevilágít.

Az ég leér,
míg hull a tenger pihe ruhája,
milyen fehér,
milyen finom a muzsikája!

Hócsillagok,
csodálatos zenéjű pelyhek,
csak hulljatok,
zenéljetek, hogy újra zengjek

én is, ha a
megújulás ideje eljön,
ha tél hava
beszélni kezd a Kegyelemről.
Füle Lajos (Hozsannázó Napok, II/495)

Nagy az én hitem

Nagy az én terhem, Uram,
mint a fának a hó, a jég.
Roskadok, csontjaimban
mintha terheket hordanék.

Nagy az én fáradtságom,
Uram, el se bírnék többet.
S mégis úgy kezdem napom,
Mint, akik mindig sürögnek.

Nagy az én hitem, Uram,
mint azoké, akik vágynak,
remélnek türelemmel – 
szegényei a világnak…
Füle Lajos (Hozsannázó napok, II/498)



MADÁRETETŐ  

...Halálos ez a nagy fehérség,
a metsző hideg némaság,
marja bensőnket az éhség,
szárny alá szél korbácsa vág...

- Az a sápadt nagy gömb az égen,
az lenne éltetőnk, a Nap?
Melegebb volt a fénye régen,
ontotta ránk a sugarat...

- Mi az ott? a fára ki tette?
Apró házacska: hívogat!
VALAKI nekünk készítette,
nekünk szórt oda magvakat!

Ha a tél lelkünk át is járja,
hangozzék ez az üzenet:
- Isten megannnyi madárkája,
mind oda gyülekezzetek!
	Lukátsi Vilma


ELÉ MEGYEK   

A hó csendben lebben,
nagy lepke-pelyhekben   
s mindent belep…
Fehér lett a sivár,
élettelen határ, 
erdő, berek.

Meddig a szem elér, 
minden tiszta fehér,
de ott maradt 
(eltakarva igaz)
a szenny, a sár, a gaz
a hó alatt.

Vastagon hull reám,
csupa hó a ruhám
köröskörül.
Ím, most hólepetten 
én is fehér lettem!
...De csak kívül!

Jön már, Kinek vére 
megmos hófehérre,
elé megyek. 
Szívem trónjára ül,
hogy Általa belül
tiszta legyek.
Bódás János,1982


HÓESÉS  

Pillangórajként repdes, leng a hó, 
Lepkék beszédét van-e, aki érti, 
Titkok nyelvén tudó?

De szép a hó! Oly csillogó, puha. 
Ünneplő dísze ez talán a földnek?
Fehér bársonyruha?

Menyasszonyfátyol a mezők fellett? 
Hajadonálmot álmodik mögötte 
A zsenge kikelet?

Királypaláston ékes, drága prém?
Hidegtől óvó, bolyhos, puha kendő 
a fázó Föld fején?

Halkan beszélő, édes üzenet, 
szelíd küldött a szent, hatalmas égből 
szállong a föld felett. 

Van Váltság, értünk szent vért hullató 
s fehérre mossa vérszín bűneinket, -
Erről tanít a hó. 

Szentségre hívott minket Istenünk!
S készít számunkra hófehér ruhákat, - 
erről beszél velünk. 

Titkok szavát lelkünkbe suttogó, 
légy üdvözölve égi nagy Királyunk 
követe: tiszta hó. 
   Dömötör Ilona, („Angyal szeretnék lenni”, 13)




Hull a hó

Az ablakomon át nézem: hull a hó.
Lassan száll és játékosan kering,
Föllibben, majd aláesik megint,
S lesz a föld keblén áldott takaró.

Ember siet el ablakom alatt.
Behúzza fejét szűk ködmönébe,
És a szűz havon szapora lépte
Nyomán sűrű, éktelen folt marad.

Isten legfőbb remeke, az ember
Így torzít el sok Isten-remeket
Azóta, hogy szembehelyezkedett
Az égi jóságú kegyelemmel.

Az ablakomon át nézem: hull a hó. 
Meleg szobámban bűvölten állok,
És örök nagy hittel arra várok,
Hogy szebb legyen az eltorzult való.
Csizmadia Sándor (Hozsannázó napok, II. kötet, 487.old)

Őszinte téli fák

Hazug a nyár ruhája: 
a tarka lomb, virág,
hazug a szín, az illat:
csak ábrándokba ringat,
hogy itt a szép világ!

A téli fák szegények,
ruhájuk sincs. Minek?
A téli beszélnek,
mint egy-egy tiszta ének…
A téli fák: szívek.

Nem ringatják szemembe 
tetszelgő lombjukat.
Az águk, - bármi hitvány – 
mint egy-egy hős bizonyítvány:
Isten felé mutat.

Őszinték és szerények,
szürkék, apostolok.
Megvetnek lombot, pompát,
és zengő águkon át
a tiszta ég ragyog.
Bódás János (Hozsanázó napok, II/489)


Tulipán

Komor téli nap. Sivár utcán
szívem s léptem kedvetlen kongott:
s egy ablaknál egy nyíló, halvány
tulipán üdén rám mosolygott.

A derű, szépség, győztes élet
tündér-lehellete csapott rám,
- télben tavasz! -, s kedvem megéledt
és mosolyra derült az orcám.

Hogy eltűnjön a gond, a kétség,
Íme, elég egy csöppnyi szépség,
mit egy virág a szívre hint…

Nyílj hát ki szívem ablakába’
szeretet, s dal tündérvirága,
s viduljon fel, ki rád tekint!
Bódás János (Hozsannázó napok, II/490)

Csak egy cserép zöld

Csak egy virága van most a szobánknak,
nem is virág, csak néhány zöld levél.
Napot se lát, mert a nap sohse jár itt,
Cserépbe él, de napról-napra él!

És napról-napra nő csendes derűvel…
Pár korty vizet kér csak, szerény nagyon.
Köszöni azt is, hogy a világosság
beszűrődik hozzá az ablakon.

Néhány marék föld minden televénye,
De nem keveselli, mert elég neki. 
A halott tárgyak, bútorok honában
az életet jó kedvvel hirdeti.

Tűnődni mellé egy kicsit leültem.
Tán néha szól is… mit mesél nekem?
/A gyermekévek visszatükröződnek,
s a vadvirágos rétek színesen./

Magamban ülök, míg az alkonyattal 
megvívja harcát kívül a sötét.
Az ablakunkon már kopog az este,
még egy kicsit vár, s csendesen belép.

Bejön, körülnéz és bizonytalan lesz
lassan az árnyék, tér, tömeg, alak.
A bútor és a tárgyak, lágy vonallal
a két karjába beleomlanak.

Hallgat a ház és hallgat most a szívem,
ma este minden olyan hallgatag...
De mégis szótlan igehirdetéssel
a zöld levélkék így tanítanak:

„Áldott a fény és jó a napsugárban,
hol összeér az erdő és a rét.
Pompás a harmat, zápor kinn a nyárban,
jó a langyos föld és az enyhe ég.

De hogyha Isten áldott küldetéssel
valakit egy szűk kis hajlékba rak,
jó hinni, tudni, szépen megköszönni,
hogy egy kicsiny fény mindig megmarad.

Hogy földet is hány mindig gyökerünkre
és harmatot is ád, amennyi kell.
Nekünk az élet – hidd el! most is ünnep,
Atyánk figyelme rajtunk megpihen.”

- Magasba néztem, csendesen idéztem
a múlt időket, elszállt éveket.
Hiszen ott éltem én is, kinn a nyárban,
hol Isten Lelke szántott, ültetett.

Nagy volt a fény és sűrű volt a harmat:
életvizétől zendült a határ!
De aztán… szűkre fogta tág terünket
az Úr, s szolgálni egy kis szoba vár.

Mégis… oly jó hittel megköszönni,
Hogy egy kicsiny fény mindig megmarad.
Hiszen Övé a nap, a föld, a harmat,
s ha kérek én, Ő hallja szavamat. 

Jó hinni, tudni, szépen megköszönni,
hogy Benne élek, Benne pihenek.
- Köszönöm ezt a nagyszerű tanítást,
mellettem élő, csendes levelek!
Füle Lajos (Hozsannázó napok, II/490)

Öltöztess fehérbe, Uram!

Téli reggel gyönyörű házunk körül 
fehér ruhába öltöztetted fáinkat, Uram.
Nincs művész, sem tudós, ki ezt a 
tökéletest utánozni tudná, 
tudom.

A csipke, mit emberkéz alkot, nem
lehet oly lenge, finom, mint fáink
ruhája.
Ez a te műved, Uram!
Mi mindent tudsz Te, mit ember soha nem
tudhat meg? Te Szellem! Ki úgy leped 
meg az embert, hogy szíve a csodákon 
megremeg.
Fűszálon, bokron, angyalok keze
Végzi a Te parancsod.

Látsz engem? Kérlek, sírva,
remegve, töröld el bűnöm
és öltöztesd lelkem hófehérbe,
mint fáinkat a télen, Uram… Ámen.
Novák Rezsőné (Hozsannázó napok, II/492)

TÉL 
 
Jó Atyánk, Te elaltattad
a földet és betakartad,
mint a fáradt gyermeket.
Neked mindenre van gondod.
Most a hideg télben mondok
jóságodról éneket.
Hiszen a fagy sem ítélet.
Azért is áldalak téged.
Szent kezedből, Istenem,
kemény tél is kegyelem. 

Hogyan nyílnék szám panaszra,
bár a földet tél havazza,
s vad szél rázza ablakom?
Boldog betlehemes ének
kél szívemben, míg a szélnek
süvöltését hallgatom.
Szegényes jászlán szívemnek
ott a betlehemi Gyermek,
s ragyogva árasztja szét
életadó melegét. 
 
Karácsony szeretetével,
nagy örömüzenetével
át a hideg teleken,
át a hólepett határon
utam énekelve járom,
s mindeneknek hirdetem.
Osztom, osztom drága kincsem,
s fogyta nincsen, vége nincsen.
Zengem a dicséretet:
Legnagyobb a szeretet!
Túrmezei Erzsébet
http://www.parokia.hu/lap/nyirturai-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/turmezei-e-versei/" http://www.parokia.hu/lap/nyirturai-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/turmezei-e-versei/

Köszönöm a meleg szobát
Köszönöm a meleg szobát, 
és köszönöm az estebédet,
a feleségem mosolyát,
s amit meleg szívvel elém tett.

Az óra tikk-takkos szavát,
köszönöm a nyugtató csendet,
s azt is, hogy egy-egy jóbarát
otthonunkba néha becsenget.

Köszönöm a munkámat is,
fáradásom és pihenésem,
s hogy a kegyelem árja visz
örömön át és szenvedésen.

Köszönöm az énekeket,
jövő-menő áldott igéket,
s azt is, hogy egy-egy vers felett
melengetőn nyugszik a lélek.

Köszönöm, hogy a hó alatt
Útjára készül kinn a csíra.
Köszönöm, hogy új dal fakad,
Amely, sohse volt még leírva.

Köszönöm, hogy zengő tavasz
siet felénk ezer virággal.
Köszönöm, hogy Te itt maradsz
velünk Uram, tavaszban, nyárban.
Füle Lajos (Hozsannázó napok, II/494)



A hamu tanítása

A hamut néztem reggel odalent
a nagy kosárban, míg pihent puhán,
s szürke elomló halmai felett
megéreztem egy nagy kérdőjelet.

A nagy kosárban benne hallgatott
a fű, a fa, az erdő élete,
és kijelentést hordozott a csend,
hogy hivatásának mind megfelelt.

S míg a kapuban a kosár hamu
útjára készült némán, boldogan,
hogy valahol egy csendes nyughelyen
a földbe térjen s humusszá legyen,

úgy éreztem, hogy láthatatlanul
körülállják a boldog kis szobák,
körülállják a dermedt emberek,
s megköszönik, hogy otthonuk meleg.

Ott álltam én is a kapu alatt,
és megáldottam én is a hamut,
és megköszöntem a kérdőjelet,
melyet szívembe ISTEN így vetett:

„El tudsz-e égni lassan másokért,
mint egy darab fa, hogyha tűzbe vet
dermesztő télben egyszer a kezem?
Szolgálsz-e zokszó nélkül s nesztelen?

Akarsz-e égni szent oltáromon
névtelenül, mint egy a sok közül,
ha életedből csak hamu marad?
Feláldozod-e így is magadat?"

A hamut néztem, s néztem a szívem.
- Árnyékok jártak a kapu alatt -
Én erre képes nem leszek soha,
de Jézus él, és áll a Golgota!

És éreztem, hogy Ő a felelet,
és éreztem, hogy benne az igen.
Az Isten Lelke távlatot nyitott,
ott állt kibontva, ott várt a titok,

hogy végtelen nagy szoba a világ,
s hideg van benne sokszor, vad hideg,
de lángra gyújtott életek dalolnak
az áldozatról, és övék a holnap.
Füle Lajos



Hiszem, hogy van nap…

Hiszem, hogy van nap, hogyha nem süt is,
Hiszek az Úrban, hogyha hallgat is.
Hiszem, ha népe gyönge, védtelen,
Megújító kegyelme végtelen.

Hiszem, a téli hó és jég alatt
Sok elhullott mag szunnyad ott alant.
Ki oly bő kézzel osztogatta azt,
Elhozza még az új lélektavaszt.

A napmelegtől olvad el a hó,
Szerelméről, ha csendül újra szó,
Szavára majd a jégpáncél alól
Felolvadt szívek húrja zengve szól.

Hiszem, hogy van nap, hogyha nem süt is.
Hiszek az Úrban, hogyha hallgat is.
Hiszem, hogy népét megtisztítja majd.
A szőlővessző zsendül s újra hajt.
Kovács Tibor 
(Hozsannázó Napok, II. kötet. 483. old.)

Fekete tél

Megjött a tél, de nem fehérben,
a híre szebb volt, mint maga,
a föld megannyi seb, a sárba
borzongva lép s az éjszakába.

Sok-sok didergő csíra álma
lett semmivé, eső csorog.
Sír az eresz, sír a barázda,
Szitkozódnak a vándorok.

Az eső hull, veri a földet,
ahogy a sok szó szívedet,
mikor a szív feszülten érzi,
hogy nincs mögötte fedezet.

Így van velünk is a világ,
ahogy a téllel a határ:
átok neki szavunk esője,
mert hóra vár:

Kötést vár a sok nyitott sebére,
fázó testére takarót;
zengő szavunk üres ígéret,
sohasem teremjük meg a jót.

Bizonyság kell, fehér valóság,
nagy meleg hit, mely betakar…
Hull az eső, hull a szavunk és
vár a mező, szív, rög, avar…
Füle Lajos (Hozsannázó napok, II. kötet, 485. old.)


Egy téli tölgylevélre
E levelet a hegytetőn találtam, 
Hóban feküdt, az erdőhöz közel, 
Fákról hullt gyémántporral beszitáltan. 
Míg zöld volt, írni rá nem lehetett. 
De hogy megbarnult, megkeményedett:
Az írás felcsillámlik rajta,
S tűnődvén, lelkem elsóhajtja: 
Kellett a dér, a tél, a hóvihar,
S a zuzmara, a zordfényű palást, 
Hogy egy Kéz azt írhassa ránk, amit akar.
Reményik Sándor, Kolozsvár, Hója, 1922 Karácsony
http://mek.oszk.hu/01000/01052/html/vers0505.htm

Téli sugárzás

Napfény takarja kertemet,
álmukban csillognak a fák,
de semmi sem érzi a fényt,
gyökérig fagyott a világ.

Beszél az árnyék, szól a csend.
Saját ajtómon zörgetek.
Oly különös lett hirtelen,
hogy érzés nélkül szeretek.
Pálos Rozita (Hozsannázó napok, III/213)

Utam és holnapom

Mögöttem semmi sincs.
Előttem hóvihar.
Előttem holt mező.
Csontujjú, néma fák.
Mégis: nincs visszaút.
Mögöttem semmi sincs.
Előttem semmi sincs.
Előttem – ott megy Ő.

Havas, nagy éjen át
nyomába léphetek.
Havas nagy éjen át
nyomában járhatok.
Ő utam, holnapom.
Tűnik a félelem:
hiszem, ha Ő az Út,
ha nyomát láthatom, 
a hova nem titok. 

Mögöttem semmi sincs.
Előttem semmi sincs.
Előttem ott megy Ő:
utam és holnapom.
Túrmezei Erzsébet, (Hozsannázó napok III/219)

Hótakaró

Kicsinyke pelyhek
zizegve szállnak,
reánkborulnak.

Betakargatnak
sötét tetőket, 
kopár mezőket.

Fát öltöztetnek
féltve, vigyázva
fehér virágba.

Parányi pelyhek,
kis semmiségek,
messze vidéket,

egész világot,
földet behullva
reáborulva

szőnyeget  szőnek.
Szép takarónak
összefonódnak.

A Szeretetnek
piciny, parányi
fehér csodái:

kis észrevétlen 
mosolygó tettek,
ha eggyé lettek,

ha égi kézben 
hótakarónak 
bízva fonódnak:

- közülük egyet
bár meg se látunk, - 
így takarják be
kietlen utunk,
kopár világunk.
Túrmezei Erzsébet (Ádventtől ádventig c. kötetéből, 98. old.)

Küldj engem, engem!

Hófúvásos, zimankós téli délután
Hideg szellő sírdogál kopár fák során,
Lombtalan, zúzmarás szép fehér ágakon
Csupán egy-két veréb csiripel elhalón.
Nincs virág, játszó dal, zöldellő berek,
Minden oly kietlen, oly zord és hideg.
Ó, pedig én akkor szeretek kinn járni,
A tél fehér gyászát szemlélni, csodálni.

Alszik a természet, pihen mély álomban,
Ámde benn a földben hatalmas munka van:
Elvetett kicsiny mag csendben elenyészve,
Fekete rögök közt lenn megsemmisülve
Átadja helyét új, fakadó életnek,
Mely, ha jő a tavasz, az áldott kikelet
Először a földből növekszik fejlődve
S meghozza gyümölcsét Ura örömére.

Amint így nézem az alvó természetet,
Lelkem mélyén érzem, fájón megremegek.
Ismét hallom azt a vádló, titkos hangot,
Amely bensőmben oly sokszor visszhangzott.
„Földbe vetett magként mikor fogsz meghalni
S egész életeddel Atyádnak szolgálni?”
Hangzik az Úr szava most is egyre kérve:
„Kit küldjek el bűnös lelkek mentésére?”

Jó Atyám, én tudom, érzem, ott a helyem,
Hol az öröm helyett fájó tövis terem;
Kicsinyeid közül eggyel is jót tenni,
Szereteted fényét szívekbe hinteni.
Istenem, segíts meg, ha jő a kikelet,
Magamról lemondva, Elődbe így menjek:
- Meghalt bennem az „én”, Te győztél Krisztusom!
Ímhol vagyok! Küldj el! Csak Tebenned bízom!
Evangélina
(Szeredai László füzetéből, Zilah, 1984)

Hópehely

Repült a hópehely magasan, boldogan…
Ilyen dolga csupán a hópehelynek van.
Fölötte felhőtorony, s a kék levegőég,
Mellette táncoló hópehely-testvérkék.

A pajkos szél meg-megtáncoltatta,
S mire a földre ért, úgy elbódította,
Hogy csillogó-ragyogó fehér ruhájából
Nem maradt egyebe, csak a sár, folt.

Hópehelyként éltem én is az életem.
A bensőmben még fehér volt az új ruhám,
Színes, szép álmokat rejtegetett szívem
S minden ragyogott éltem hajnalán.

De jött a sors kemény hideg szele
S hogy könnyű hópehelyként megtáncoltatott,
Éreztem, hogy Atyám védő s óvó keze,
Ó, talán örökre-örökre elhagyott!

S a hitetlenség szörnyű, sújtó átka
Összetörve sárrá változtatott,
De a mélyen, lent, - ott tudtam meg,
A rám bízott csodás feladatot.

A Szeretet csillogó, fehér leplével
Bevonni mindazt, ami bűn és szenny,
A tisztaság példájának lenni,
S megmutatni azt, hogy merre van a menny.
Szaniszló Ede
(Szeredai László füzetéből, Zilah, 1984)

