
A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM

Nem elmúló dolgokon seomorkodní, inkább
megifjodni szeretnék általad, hogy
letérdelek most eléd, te kedves gyermeke
az ifjonti kornak, kiből a derű aranya
úgy ömlik reám most nehéz sugaraival.
mint hajnali rétre a nap.

Itt vagy; ím, színről-színre látlak s remegve
érzem, mekkorát csattan tenyerembe gyermeki
kézed, melyből a szeretet tűzcsóvája áradoz felém,
s egy szempillanat alatt márís fölibém nősz,

mint egy nagykorú felnőtt, hogy mosolyogni tudj;
milyen kitüntetésnek vélem, hogy ennyire
méltónak tartsz te, s erre kezet adsz nékem, aki
meghatódottságában, lásd, nem tudja hogyan, elég
alázattal megköszönni hozzámvaló
angyali leereszkedésedet.

Berda József

BÉKESSÉG

Elmúlt életem! Úgy
emlékszem rád, mint a gyermek,
kit megcsókoltak olykor,
majd máskor összevertek.
Igy volt ez jól, Így lettem
végre férfi én!
Ha újra születnék,
ismét így kezdeném.

Berda József

TÜNŐDÉS ÉS FOHÁSZKODÁS

Ha nézed: sáros, szürke kőnek véled.
Tengerfenék iszapos hordaléka.
Körötte furcsa, nyálkás moszatok,
parti szemét, s tán dülledtszemű béka,
és pocsolyák - az apadás nyomán,
mít kinthagyott a játszó óceán ...

Pedig - élet. Csak kis csiga, de: élet!
Világa: mélység, és a végtelen.
Tenger ringatta, mélység élteti,
s dajkálja s gyötri, holtig, szüntelen,
a mérhetetlen, zúgó rejtelem.

Mert rejtelem a roppant óceán
és rejtelem e hitvány kis parány,
e bús csiga, mely héjbörtönbe zárva,
örök sötétbe és örök me.gányba
morzsolja árva féregéletét.
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- Miért~ Mivégre? - tünődsz el fölötte.

S ha héja szétnyílt, cser~pekre törve,
ámulva látod, hogy e par cserép,
belül: zománcos, szinjátszó csoda,
szivárványkastély, gyöngyházpalotai
S mi úgy látszott, csak kő, vagy sárgöröngy,
az élt és termett I Skinból, verítékből

kincset gyüjtött! És dermedt könnye: gyöngy!

O, gyöngyötsíró, gyötrelmes magány,
s te gyöngyöttermő, néma szenvedés,
megértelek I

Most értelek meg, és
megáldalak ...

Bölcs istengondolat.
mely úgy segít a hitvány kis csigán,
hogy szörnyű sorsa mégse hasztalan.
Mert belülélve, kőburok alatt,
szivárványszínre festi a falat,
s amíg gyötrődve él, panasztalan,
s a kínból teremt szépséges világot,
vonalat, formát, színeket, virágot:
remekbe-önti szíve minden könnyét,
s itthagyja végül - tiszta drágagyöngyéti

Boldog bizony a mélységekben-élő,

ha gyöngytermésre szánja rá szívét
- mert rádöbbent, hogy nem magáért él ő,

hiszen e föld csak romlandó cserép -
s hogy kín és könny, és minden gyötrelem,
nem puszta ostor Isten keziben.
Kohó, szerszám az, és nemes anyag,
ihlet és forma, rajzok és színek,
miket jósága a kezünkbe ad,
hogyelkészüljön majd a - műremek!

Én Istenem... ki két kézzel adod
nékem kezdettől, gondod, bánatod,
i'l kínt, s keservet - köszönöm ezt néked!

S e csöpp csiga most arra kér csak téged:
ne vedd rovásra, hogyha néhanap
föl-följajdult a gyötrelmek alatt,
és erőt kérve kapkodott utánad.
Sok volt ez olykor, ilyen kis csigának ...

S még egyet kér: ha majdan végezett,
s héját lehántja róla szent kezed,
a szíve táján találd meg, Atyám,
és fogadjad el - bármilyen silány 
a - gyöngyszemet ...

Berecz Pál
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