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Még a füvön csepereg a harmat.
A sok ember most fordul a falnak:
Legédesebb ilyenkor az álom.
Kertek alját csak egyedül járom.

Eqycdül-e? Nem egyedül mégsem:
Öreg bácsi jár a csemetésben,
Le-lehajlik, fiatal módjára,
Szinte földet seper a szakálla.

Kurta neki a nehéz nap gondja,
Hogy igy már az elején megtoldja?
Vagy hogy élni siet az öreg csont?
Becses a perc, ha kötel a f e j r o II t.

Becses a perc, igazad van bátya,
Annak, aki elperegni látja.
Hát még nekem, aki azt is érzem,
Hogy semmi sem múlík el egészen!

Jó igy, bátyám, éljünk a jelennek,
Ki a percnek. ki a végtelennek,
Te plántádnak, én is az enyémnek.
Aludjanak amazok· szegények.

SÉTÁL AZ ISTEN

Alszik a júliusi éjben
Az Isten szép világa mélyen.
Halk szellő álomittasan
Az alvó kerten elsuhan.
Piheg a kert termő reményben.
Az ágyások közt kék kötényben.
Allán hosszú fehér szakáll,
Sétál az Isten fel s alá.

A répák és a petrezselymek
Lábai elé térdepelnek.
A glédaálló tengerik
Bokrétájukat lengetik.
A vén akácfa lombja bókol.
Mint szentséges processziókor.
S a széqyenlöske rozmaring
Felé az Isten csóket int.
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És mintegy karmesteri szóra,
Kezdődik a tücsök triója.
A macska lágy ütemre lép,
Hozza házát a csíqanép,
És jönnek a kutyák s az Ürnak
Lábához dörgölödve bújnak.
S Ö mindnyájukra ránevet:
"Hát hOHY s mint vagytok, gyermekek?"

Igy ér a házig mosolyogva.
Benéz az apró ablakokba.
Zárt ablak, ajtó, fülleteg
Ágyakban alvó életek.
Az Úr megáll: egy pillanat ja
Arcukat véqíqsímoqatja,
Ráncokba vonja homlokát
És fejcsóválva megy tovább.

E S T I BALLAGÁS

Esteledik. Ballagok
Rövidülnek a napok,
Hűvösödnek az esték.
Aszilvafát megszedték.

Elvesztettem valamit?
Zörren a fű: itt, van itt!
Keresgélek a porban;
Zizzen a lomb: ahol van!

Szelet ígér piros ég.
Mi az, amit szeretnék?
Maradnék, vagy mehetnék?
Hátra van a szüret niég!

Fura nép az emberek:
Búcsúzkodni nem szeret,
Nyugton mégis meg nem ül;
Csak búcsúzik mindentűl.

Hamuhodik már az ég.
Még egy. kicsit ballagnék!
Csendesebben, holnapok,
Lábujjhegyen járjatok!


