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Tavasz
Most minden titkos sejtelem:
a zsendülő rét zöld selyem
s arany hím rajt a kankalin:
és zen.gő-z8on.gÓ han.ggal ím
dalol ezer madár-torok:
kis glóriázó kántorok.
A lég tömjén-leheletű,

harangvirág (I csen.getyű,

s az ébredésnek mámora
az új-misésünk szent bora,
s az izzó nap, mint szentelt ostya,
áldó sugárit szerte-osztja .•.
Virágillat, madárka-ének ...
Örüljünk mind az újmisének.

N Y á r

Július napja éget6,
mit elvetett a Magvető,

kalászba szökkent már a mag,
a dús mezők aranylanak •.•
A föld termést hoz gazdagon,
s áldás len.g minden asztaqon,
a kazlakon, kévén, kereszten ...
Szivünkből háladal buzog,
s a déli szellő így susog:
"Ez az én testem."

Szeptember... nyárvég ... íme már
búcsúzkodik a napsugá~

de búcsúcsókja még meleg ...
Mosolyganak szöllőszemek;

ELÉGIA ÉS BÚCSÚ

de pár nap, s vérük már csorog,
s pincében forrnak új borok,
gyöngyöznek bordón OOfl1l fehéren ...
S ha támad hűvös esti szél,
suttogva, halkan így beszél:
"Ez az én vérem."

Osz

Az ősz: a nincs, az űr, hiány,
még nincs hideg, már nincs meleg;
az ősz a múlás, távozás:
lehulldogáló levelek,
halódó, sápadt napsugár ...
Eltávozott már rég a nyár,
s nem érkezett el még a tél;
egyetlen létező: a szél ...
Beléborzong az élő és a holt is;
az őszi szél halottas ének,
zokogó hangja gyász-zenének:
"Circumdederunt me gemitus mortis!"

T é l

Már itt a tél; hó permetez ...
Fehér csuhájú szerzetes,
kezében vad, vezeklő ostor ...
Rideg, dermesztő, zord kolO8toT,
szikár keménység, fegyelem ...
De bent a szívben: kegyelem!
Megvéd a hó; a hó takar,
melen.get ő, és jót akar,
s hiába fagy, hiába szél:
a jég alatt az élet él ...
Fehér csuhás b a r á t II tél.

Kunszery Gyula

Ez már nem a
szerelemnek szikraesője. Úszi
lomb csörren lassan itt-ott, pergeti
csillagait az augusztusi égbolt
és régmult évek hullanak a csen.g6
hullámgyűrűk közé. Bárcsak zenéjük
töltené már be lelkemet szavak
kése helyett. Lámpám hiába
égettem: fényét senki sem kereste.

Körül a lélek fényei: a sűrű

sötétben csillagok, a föld redői

mélyében bogarak, nyári fák foszfora
zöldje, az áradó, vad, zőld folyók
ömlő magánya, főnt elérhetetlen
íves hidak és városok a part
magasán - fönt, a hullámzó egek
partjain városok. Uram, a test
indulna már, de a lélek erőtlen.

Beney Z,uzsa
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