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Hozzám szép szomorúság illenék,
de énem tiltakozva szól: Ne még!
Nem így rendelték a felső hatalmak,
nem látszani: lenni kell fiatalnak.

A billentyűkön fürgén jár a kezem,
virág színét s illatát élvezem,
gyönyörrel tölt a rámborul6 kék ég
és élvezem a sziv javát, a békét.

Ha felhő támad az ég peremén,
a sötéten átizzik a remény,
ha megcsal6dtam is emberszivekben,
megkösiönöm, hogy bízhattam, hihettem.

Föld is morajlott lábaim alatt,
azért az élet csak tovább haladt
s ha részvét sírnál elrebegett pár sz6t,
gyermek szeméből szebb jövő sugárzott.

Ki még örül és belülről vidám,
remél és bizik, tervez és kiván
s kitárja szivét, hogy sziveknek tessék:
nem tudja még mi a magány, öregség.

Ha szép is vagy, szomorúság, maradj!
Ó örömömnek oka! el ne hagyj,
kire nem szűnő szomjúsággal vágyom:
viditsd naponta s őrizd ifjúságom!

SZERETLEK

Mily látatlan csillag az égen
a létezésem, emberségem!
Parány, nem fontos, j6 se, szép se,
mégis beillik az Egészbe.

Tudom, hogy így kell ennek lenní,
távolró~ csepp a tenger, semmi,
ám csendben és észrevétetlen
az Egész tükrözik a cseppben.

Elmondhatja a parány fog~ya

a Végtelent, mely beragyogja?
Erzésre, mik magasba vágynak
sz6kincse nin~sen a világnak.

Mégsem lehet hallgatni annak,
kinek kiilim. igéi vannak,
és kell, hogy kidícsérje ajkam
milyen csodák búvködnek rajtant.

A bölcsek hasztalan kutattak,
az Arcodat meg nem mutattad,
de hallja sz6d s megérti szolgád
ha hűséggel végezte dolgát.

A Minden tükrözi fölséged
s a szívben, me ly tilosba tévedt,
bún bíbora és lila bánat
bocsánatért eseng utánad.

Sz6lnom se kell, ha bánatom van,
előttem jársz az irgalomban
s ha lelkem fásul: erős társul
reményt ragyogsz vigasztalásul.

Fantáziával áldva-verve
test s lélek téved arra-erre,
Te vonzod [etteqekbe, feljebb,
sujtod, hogy ismét felemeljed.

Ha szárnyam lenne: szállnék, szánnék
kisérnélek. mint holdat árnyék,
de szív és szándék elhal6 dal
s nem érhetünk el csak a jóval.

Csak az ér el, ki emberséggel
Teérted mást segítve ég el,
szíveket Hozzád vonz s remegtet
s velük s6hajt Feléd: szeretlek!

21


