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− írja 1959-ben a kezdeti Vígilia egykori lírikusa, Hor-
váth Béla. 

Írni könnyű, egyszer már tenni kell. Kinek? Ne-
kem! Semmi sem menthet fel. Nem tudok senkit külde-
ni. Ha az Istené vagyok, akkor csak hívhatok. Mire? 
Országépítésre! Kiket hívok? Szegényül és szegényeket. 
A gazdag ifjút is! Ha eladja mindenét, akkor jöhet.  

Az Isten vár:  
Előttem szolgáim a századok. 
Fújják a szikrát, míg láng lesz belőle. 

 
Boldog Karácsonyt! 

2005. decembere 
 
 

 
Simeon és Anna a Gyermekkel 

 
SZAKÁLI ANNA VERSEI 
 

BÉKÉS KARÁCSONY 
 
Békés karácsony, hópihe álom, 
leszálló este, titkos némaság. 
Csak a falióra csendes tiktakja, 
ismétli egyre szívünk óhaját. 
 
Fenyőillatban fürdik az utca, 
bent a házakban arany lesz a fény. 
Apák gyújtanak illatos gyertyát, 
szeretet éled most e földtekén. 
 
Mozdulatokban nagyanyák élnek, 
simul a tészta a kezek alatt, 
fahéj, szegfűszeg és méz illatoz, 
a százéves kredenc ünnepet tart. 
 
Asztalhoz ülnek, kik összejöttek, 
előkerülnek a régi mesék. 
Mire elfogynak kalácsok, sültek, 
lebegnek köröttük éjtündérkék. 
 

Csilingelő hóhullású éjen 
gyermekek néznek kíváncsian rád: 
elhiszed-e még? Arcod kipirul, 
mikor a nagy csodát elmondanád. 
 
Aztán az álom elviszi őket, 
marad a kávé, bor az asztalon. 
Már csak az öreg és a felnőttek 
beszélgetnek halkan a pamlagon. 
 
Álmos lett az éj, suttogó a csend, 
büszkén áll díszeiben a fenyő. 
Valamire még vár rezzenetlen, 
fényről álmodik, míg eljön az idő. 
 
Egy ének zsong áhítatba öntve... 
Pásztorok járnak, messze száll a hang. 
Ló dobog, szánt repít hóport felverve, 
és felcsendül vígan az éji harang… 

 

 
 
 

KARÁCSONYI KÍVÁNSÁG 
 
Karácsonyi kívánság száll, 
egy gondolat hozzád repül, 
mint ékes kristályfény csillan, 
s az égi szentélyben szétterül. 
 
Lelkét láttatja az ember, 
szenvedés, gond, öröm alatt. 
Miért húznál magad köré 
ólmos szürkeségből falat? 
 
A szerencse elkísér majd, 
ha szeret és örül szíved, 
és te soha ne üss tovább, 
ha mégis néha megütnek. 
 
Kívánni másnak igazán jót  
tiszta, komoly szóval szabad, 
így élhetsz ép lélekkel, 
és így leszel te is szabad. 
 
Öltöztesd lelked új ruhába, 
lobog a tűz, a gyertyafény. 
Így köszönt rád a szeretet 
ezen a békés, szent estén. 

 


