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KERÉNYI GRÁCIA VERSEI

KÖNYÖRGES ADUNAHOZ

Add nekem át a csendedet,
öreg folyó, a vizek csendjét
csak a madarak szóljanak
s ne zavarjon se vágy, se emlék

Az se baj, ha a harang kondul
s a tücsök is cirpelhet bátran
csak a hegyek hallgassanak
s a rét pihenjen makulátlan

Ha nem lenne, csak ilyen est,
sosem jönnének őrült órák,
mikor a tudat meghasad
s elveszíti az é n a pórázt

Nem elveszni, nem elmerülni,
széthullani a semmibe:
csak hallgatni, túl ídőn-téren,

a Mindenbe olvadni be -

Kik lármáznak, hogy földdel-éggel
fontosságukat elhitessék:
tanítsd csendre az emberiséget,
vén folyó, rosszra-való restség

Hadd hallgassuk, ha hallgatunk,
lelkünk víztükör-nyugovását 
minden csepped tengerbe. fut,
és megtalálja benne mását

Öreg Duna, adj nekünk csendet,
a bogarak szép éjszakáit, 
halkan dőljünk a vízbe, mint
méltóságos-halálú fáid
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LEHEL IDF:ZÉSE

A jászberényi versbarátoknak
A pesti ember
kimegy a Lehel-piacra
kimondja a nevet
s meg se rezdül az arca

zöldséget vesz, virágot, csirkét
oly egyszerúen, mint a lehellet
s nem szán egy röpke gondolatot sem
hajdan-volt büszke Lehelnek

MegszoKta már az utcák neveit,
s csak a változásra figyel fel;
gazdát cserélnek, akár a lakások
mi történik vajon Lehellel ?

És Kiirt utca WI akad Pesten,
akár Sip, Dob, vagy Tárogató 
de kinek is jut róla eszébe
a régi, halálos végű sirató?

S csak mikor ott áll
a Belvárosban a Zagyva-hid,
gondol vidékre, Alföldre, hazára
a magyar, aki Pest-Budán lakik.

Pedig övé a kúnok, jászok földje,
mint az ezeréves történelem,
az útmenti akácok és eperfák,
s a síkság, mely termő és végtelen.

Övé Karcaq, Mezőtúr és Gyoma,
s a Lehel-kürtöt őrző Jászberény,
övé a nép hite és hagyománya,
m1nden múlt szégyen és jövő remény.

Mert keü néha gyászmagyaroknak lenni,
s ha nem jön az augsburgi vereség,
tán szétszóródunk, akár más nomádok,
s nem őrizzük ma Szent István kezét.

Lech mezejéről Világosig szállott
a tórbecsalt magyarság jajszava,
és mégis élünk, útunkra találtunk,
akárhányszor borult ránk éjszaka.

Perzsa, bizánci, egyiptomi képek
sorakoznak bár a kürt hajlatán,
avarok, szlávok, jászo k, kúnok földjén
magyar dalt zeng a traktoros leány.

S 1(:Q'j,en bár a hűtőszek'leny neve,
mdy itt készül, Jászberény városában 
böségszaruként eme.li Lehel
magasba kürt jét, büszke áldomásra !
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