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Úgy szeretnénk… 
(1996 karácsonyán )  

 
Úgy szeretnénk megérteni mindent, 
Úgy szeretnénk átfogni az Istent! 

Hiszen ki a Végtelennek része 
Visszavágyik mindig az egészbe. 

 
Betlehemi rege arról üzen nékem, 

Hogy az Egész ott lehet egy részben. 
Csak egy jászol, csak egy nyaláb szalma, 

Bamba barmok barlang-birodalma 
 

És egy apró tehetetlen gyermek 
Helyt adhat a végtelen Istennek, 

Mert egy vágyó, nyitott emberszívben 
Elférhet és otthon van az Isten! 

 
Ahány ember, annyi szíven zörget, 

Így szeretné átjárni a földet. 
Minden szívnek kicsit más az útja, 

Hogy hányféle a Teremtő tudja. 
 

A „keskeny” út mégis elég széles, 
Jászoltól keresztig s a feltámadásig, 

Amibe a Gonosz foga belevásik. 
Így mehetünk együtt, gyakran vitatkozva 

, 
Mégis közös célért, egymás kezét fogva, 

Amíg meg nem leljük azt a Végső Kincset, 
Ahová elindít s elkísér a Kisded… 

 
 
 
HABOS LÁSZLÓ  
 

VERSEK 
 

KARÁCSONYKOR 
 

Karácsonykor még elhiszem 
a betlehemi mesét, 

hogy a jászolba fektetett 
istengyermek és mennyei irgalom… 

 
Ilyenkor szobámba téved 

csillagfény, kalácsillat s nevetés, 
majd dobozba kerül a gipsz-jászol, 

s mint rendíthetetlen katonák, 
jönnek a kegyetlen holnapok, 

elmaradnak az imák, 
s szürkévé fakulnak a vasárnapok. 

 
*** 

 
 

CSEND… 
 

El kell most menekülnöm 
e zajos létből távoli csendbe, 

hogy csendben legyek, 
s csend legyen bennem, 

végtelen csend, 
világot teremtő csend, 

melyben mindaz, mi elveszejthet, 
elveszhessen csendben, 

s csak egy maradjon bennem, 
egyedül a szent szerelem. 

 
 

*** 
 

KARÁCSONY ESTE 
 

Mert éppen elállt 
könnyed szállingózása a hónak, 

kimentünk a kertbe 
angyaltekintetű fiammal, 
neki hóembert gyúrjak. 

Örültem a csendnek 
karácsony este, 

a kristályos hóba írtam 
ártatlanságunk vétkeit, 

s te ráhintetted 
szent fehérségedet. 

Bent csengettyű szólt, 
betlehemi csillag a fa alatt 
gyertyafényben ragyogott, 

elnehezült hótakaró ropogott, 
de fiam léptei 

nem hagytak nyomott. 
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SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉS 
 

 "Félreértések  elkerülése érdekében Merza József annak 
közlését kéri, hogy nem volt az Alba kör alapító tagja, csupán 
baráti kapcsolatot tartott tagjaival a múltban, illetve a kör 
egykori tagjaival a jelenben is. Ezt tükrözi a 'Dernier cri' 
című cikkben (Koinónia, 2020. 11.) időnkint használt többes 
számú igeidő.":  
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