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~letem olyan elhagyott már
Mint a magányos állomás,
Ha elzárja az erdőszélen

A világtól a hófuvás.

Reménykedern nagyon még, hátha
A hófuvás talán elül
A vonatok mgjönnek ujra
S nem maradok ily egyedül.

Néha még szívem táviréján
J eleket küldök messzíre,
De hiába l Anagyvilágból
Nem felel vissza senkise.

S a hó csak hull, hull. Zúg a szélvész.
Temet a fagyos hatalom.
Olyan az árva állomás már
Akár egy fehér sírhalom.

De ver szívem a hó alatt is,
üzenget a kis csengetyű:

Négy évszak csupán minden élet,
Az élet ilyen egyszerű.

BOLDOGOK A KISDEDEK

Mosolygok már csak. Nem haragszom
Túlnőttem minden földi harcon.
Nem érdemes I
Az a bölcs, aki félre áll és
Nyugtot keres.

Szívemnek szebb is így az álma.
Úgysem születtem rossz csatákra,
Annak való,
Kinek bevesz a hegye mindent,
Ha rossz, ha jó.

~n, - óh hatalmas nagylegények.
Holtig már máskép is megélek
S nem akarok
Oly nagyra nőni, mint ti vagytok.,
Ti rossz nagyok.
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Nekem jó igy is, ily kicsinykén.
Akad még, azt hiszem, aki szintén
Ilyen maradt
S nem átal velem [átszadoeni
Az ég alatt.

A nagyok, tudom, mosolyognak,
Hogy csókokat dobok a holdnak.
Mit se bánom I .
Hisz a kisdedek boldogok csak
E világon.

E világon s a másvilágon.
S ha odaérek. azt se bánom.
Ott kiderül
Majd végre, hogy ki lesz az Isten
Jobbja felül.

MAGAM VAGYOK

Mint csillagot az alkonyat,
Úgy nézegetem arcodat.
Isten könyvében egy betű,

Kívülről milyen nagyszedi ,
De soha, soha valaki,
Nem tudja úgy kimondani,
Ahogyan Isten mondta ki.

Mert mindenkinek mást jelent.
Az egyiknek a végtelent.
Másiknak puszta vonalat,
Amilyen annyi más akad.
Egyiknek édes gyötrelem,
Másiknak titkos sejtelem
S mindegyiknek más, mint - nekem.

Oh, hogy én oly magam vagyok,
Nekem szép csillagként ragyog.
Az Isten szent írásjele,
Egyedül nekem szólt vele,
Hogy nézzem, nézzem szötalan
S vígasztalgassam bús magam:
- Istennek rám is gondja van.

A bolygóknak is társa van,
Ha úgy is járnak társtalan.
S míg jönnek, mennek, fénylenek,
Titokzatos írásjelek.
Csak nézni, nézni, nézni kell,
Az Istenhez kell érni fel
1;;s be kell érni - ennyivel'
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