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MEGINTCSAK A NAPOT LESEM

Szembe a Nappal néztem egykor,
Nagyon-nagyon fiatalon.
Gyönyörű volt, most is, ma is még
Meleg tőle a mosolyom.
Egy életre megpirosított.
És most öreglegényesen,
Bácsikásan, nagyapókásan
Megintcsak a napot lesem.

Erdők, hegyek zöld-árnyú napját
A tölgyekkel társalkodót,
A reggel trillás csilla fényét,
A menni, bokázni bíztatót,
A dél aranycsepp i:zzadását,
A tűzjátékos alkonyat
Meséit és a naplehelte
Szép barna emberarcokat.

Mindenhogyan kedves nekem most,
De nem mint akkor, fiatalon,
Mikor a szó tett mámorossá,
A kép, a zengő szímbolum.
A játék szetit áhítatával
Hívtam a nagybetüs Napot
lI'Iinden helyett, mit megnevezni,
Megérteni sem adatott.

Mindent felülről néztem akkor,
Most - most alulról nézek én.
A szép szónál szebb a valóság,
Attól vagyok ma részeg én.
A mindennapi földi nappal
Van szívem most telesteli.
O mily emberi ez a nap most!
S az ember milyen isteni!

Most eleven bőrömön érzem,
Hogy Isten újja símogat.
Keresztnevükön hívom immár
S cirógatom a dolgokat.
Emberekkel és állatokkal
Fákkal, füvekkel cinkosan
Osszenézünk, hétszer is egy nap:
Tudjuk, hogy minden rendben van.
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Feketén, karcsún, elegánsan
Emelve finom lábait,
Egy hőscincér, kis szobatársam
Föl a falon kapaszkodik.

Kapaszkodik szegény bogárka,
lparkodnék, de hasztalan:
Az egyik tapogató csápja
- Hogyan, hogyan nem - odavan.

Billeg a sok lábacska föl-le,
En. meg csak elnézem szegényt:
Egy-kettőt lép, s lehull a földre.
Es kezdi előlről megént.

Es kelve-hullva, hullva-kelve
tgy küszködik keservesen.
Neki lesz-e több a türelme
Kinlódni, vagy nézni nekem?

Ss lassan, mintha mérhetetlen
Világbánat lehelne meg,
Csak nézem-nézem tehetetlen
S le sem törlöm a könnyemet.

ELSGIA EGY HERNYO-RAGTA TÖLGYESBEN

Hasztalan csóválod a [eiedet,
Ember, ki .",émán mégy rajtam keresztül:
Engem a hernyó megevett,
Lombostul, levelestül.
Tölgyerdő voltam, vadaskert, királyság,
Embernek, vadnak büszkeség, öröm.
Jóságomat, szépségenj,et lerágták,
Ez lett belőlem: sok zörgő sívár ág
S síremlék törzsököm.

Mégis, ne szánakozzatok,
Es könnyeket ne ontsatok miattam:
Nincs többé koronám, de én vagyok,
Sn én maradtam.
Gyökereim a föld élő alattján
Olelnek szét a forró Szív felé,
S föld színén ami lényemből maradvány,
Szentség gyanánt az égnek felmutatnám:
tgy is az Istené.

Végnek is melegítő gondolat:
Emberek jönnek és deszkába vágnak
S az emberkéz is szentséggé avat,
Háznak, bölcsőnek, ágynak.
Ss zúg tovább az Isten-adta élet,
Nem vég a vég és agyrém a halál:
A tarlott ágon cinkék csicserélnek
S a szellőben egy esztelen reménynek
Bölcsességétől bizsereg a táj.
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