
70

Baricz Lajos

Gyermek leszek újra

Én karácsonykor gyermek leszek újra, 
hogy fogadhassam a cseppnyi Gyermeket, 
kit Atyánk küldött el a földi útra... 
gyermeki szent hittel elébe megyek.

Úgy várom már a találkozást véle, 
miként a menyasszony várja jegyesét; 
és közben eltölt szeretet s a béke, 
szívem a szent lángtól, úgy érzem, elég.

Kidobom szívemből mindazt, ami rút: 
indulatot, önzést, félelmet, borút, 
hogy eltölthesse kegyelem s a jóság,

s beköltözzön az örökkévalóság, 
amit a szent Kisded a földre hozott — 
ne legyen hát semmi régi, megszokott.

2017. december 24.

*

Ev végéhez értem

Lassan ismét év végéhez értem; 
örülök neki, bár öregebb lettem, 
gyorsan elröpült, én magam sem értem, 
és számbaveszem, vajon mit is tettem?

Semmilyen nagy dolog nem történt velem, 
vívtam az élet számos apró harcát, 
de hogy visszakaptam csendes életem, 
az év folyamán megadtam a sarcát.

Nem volt a szívemben soha gyűlölet, 
megbántam, ha volt is, minden bűnömet, 
minden emberhez szeretettel szóltam,

hisz benne vagyok minden egyes szóban. 
Ezért az év végén nyugodt a szívem — 
régiből az újba csak a jót viszem.

2017. decem ber 2S.
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Gyors an elröpült

Mint egy színes álom, gyorsan elröpült, 
alig kezdtük el és máris véget ért; 
év végéhez érve azt vizsgálgatom, 
vad tövist termett-e vagy dicső babért?

Hogy őszinte legyek, megállapítom, 
ebben is, abban is bőven volt részem; 
tövisből, mondhatom, egész koszorú, 
a babér része, hogy mindezt túléltem.

Hála van szívemben, hogy még itt vagyok, 
és bármi is történt, hálát adhatok 
mindenért, mi rossz volt, s mindenért, mi jó,

mert — végül is — minden Istentől való. 
Megéreztem mindig az áldó kezet, 
hittem, nagyon hittem, hogy Isten szeret.

2017. december IS.

Elkerül az álom

Nem tudom, miért, elkerül az álom, 
hiába’ fekszem csendesen az ágyon, 
a napi munkában elfáradt testem — 
mint egy testhalmaz, bénán ágyba estem.

Közben az elmém, mint egy éber vizsla, 
afölött töpreng, mi az élet titka, 
érdemes vívnom mindennapi harcom, 
ha meg kell adnom mindenért a sarcom...

Az elmúlt napon haladtam előre, 
tettem is a jót, vagy mint zsoldos őre, 
őriztem csupán, mint lelketlen kincset,

holott tudom jól, a tettek a kincsek... 
Eltelt a napom. Hiszem, nem hiába — 
a győzelemnek fáradtság az ára.

2018. október 1.
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R agyog még a n ap

— Öregek napjára —

Amikor tavasszal éledt a világ, 
és minden zöldellt és nyílott sok virág, 
örült a szívem a sok virág láttán — 
az üde tavasz lenyűgözd látvány.

A tavasz s nyár után megjött már az dsz, 
a szdldíhegyeken furulyáz a csdsz, 
a zöld levélbd! is sárga, barna lett, 
szép színes festmény a rét, mezd s a hegy.

Minden évszaknak megvan a varázsa,
ám életünk is a természet mása:
volt benne tavasz, majd jött a nyár s az dsz,

fekete hajunk, mi megmaradt, már dsz, 
de életünk fölött ragyog még a nap, 
sugarától szívünk olykor lángra kap.

Az én őseim

Az én dseim magyarul beszéltek, 
egytdl egyig mind Székelyföldön éltek, 
évszázadokon át védték a hazát, 
sikerrel vívtak meg minden nagy csatát.

Volt egy háború, amit nem akartak, 
mert csak gyászt hozott, halált a magyarnak, 
hisz ennek a végén hazánk elveszett — 
megborzad még ma is az emlékezet.

Amint ezer évig összetartozott, 
és minden itt éldt egységbe fogott, 
úgy jár át minket a magyarságtudat,

mely a jövendőnek mutat majd utat, 
azon megy eldre múlt, jelen, jövd — 
az Ur sem marad le, hisz azon jön d.

2018. szeptem ber 30.
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Ha egymásra t alál

— A Magyar Közösségek Találkozójára —

Ha egymásra talál minden-egy magyar, 
lehet földrengés vagy zengő zivatar, 
a nemzet egységét nem bonthatja szét — 
magyar a magyarnak fogja a kezét.

Tudom, nélkülem nincsen magyar nemzet, 
de nélküled sincs, kit magyarnak nemzett 
az édesanyád, bárhol is születtél, 
és úgy nevelt fel, hogy magyarrá lettél.

Éljen tudatunkban a szent magyar elv: 
ami összekapcsol — a vérünk s a nyelv, 
miben részesülnek majd az unokák,

és majd hálálkodva gondolhatnak ránk, 
mert mi megőriztük s átadtuk nekik, 
ők szent örökségként büszkén viselik.

2018. szeptember 30.

Ha őszben járok

Nagyboldogasszonykor előbb a gólyák, 
kisboldogasszonykor később a fecskék 
összegyűltek és hadirendbe álltak — 
ők is érezték, hűvösek az esték,

s ahonnan jöttek, napkeletre szálltak, 
habár tudták jól, hosszú út vár rájuk, 
de ők felvállalnak minden akadályt — 
távol van bár, ott van a hazájuk.

Ismerem-e én is az ősi szabályt, 
évezredek óta ami jól bevált, 
s tudom-e bár úgy, mint a vándor darvak,

ha őszben járok, merre kell, hogy tartsak, 
ahol nincs más évszak, csak örökös nyár, 
ahová a gazdám engem hazavár?

2018. szeptem ber 29.
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Mindig szeretek

Mert nem tudhatom, én még meddig élek, 
mikor hagyja el testemet a lélek, 
és fekszik hullám fenyő koporsóban, 
és mondják rólam: Én is már csak voltam.

Hát épp azért, mert óráját nem tudom, 
megyek előre én bátran az úton 
amíg lehet, amíg képtelenné válok, 
akkor majd tétlen lassan félreállok.

De addig és akkor mindig szeretek, 
mert béke van bennem, sokat nevetek; 
ezen a világon semmi sem örök,

önmagukba térnek az életkörök, 
ám valami mégis, túlra átvezet: 
a másokért élő tiszta szeretet.

2018. szeptember 30.

Piros betűs ünnep

Piros betűs ünnep, ha otthon vagyok, 
bár az a pár óra gyorsan elszalad; 
szikkadó énemnek új reményt adok, 
mi hosszú időn át még velem marad.

Hogyha reátérek, felnevet az út, 
egyenessé válik a több száz kanyar, 
a kocsim magától szélsebesen fut, 
hogy ismét láthassam Borzontot hamar.

Az útmenti fák mélyen meghajolnak, 
gyermekkoromban barátaim voltak, 
és a Bucsint-teto hangosan nevet,

nyárrá varázsolja a hideg telet; 
a Baricz-kanyar meg bekiált nekem: 
„Isten hozott haza, drága gyermekem!” .

2017. decem ber 7.
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Elem életem

Ha kell, szembeszállók a nagy világgal, 
mely a mának él s a felszínen mozog 
és mit sem törődik az igazsággal, 
csak a saját tengelye körül forog.

Szükség van, tudom, az elfogadásra, 
hogy fogadjak be mindent, ami másmilyen, 
s aminek csak lehet, legyek társa... 
Kérdem, milyen elfogadás az ilyen,

ha fel kell adnom, mi engem jellemez, 
ami számomra érték, ami nemes, 
s csak azt tehetem, mit a világ javall?

Nem szeretek én sodródni a széllel; 
ki nappal voltam, az maradok éjjel.
Élem életem. A másság nem zavar.

2015. október. 11.

Övé lesz a tér

A gólyák, fecskék alig keltek útra, 
alig vettem észre, hogy nincsenek itt, 
nem hiányoznak, bármennyire furcsa, 
mások foglalták el már a helyeik.

Varjak és csókák lepték el a tájat, 
fekete lett tőlük az egész határ, 
összetartoznak, nagy csapatban szállnak, 
egyre csak azt hajtják: „Itt van az ősz, kár!”

A szőMhegyet gyakran megdézsmálja 
a seregélyhad, hogyha lecsap rája, 
és miközben pusztít, hangosan cseveg,

a hangos zsivalytól zeng bele a hegy — 
aki tovább marad, övé lesz a tér.
Kegyetlen az élet, mint maga a tél.

2018. szeptem ber 29.


