
HAJNALI KÖSZÖNTÉS

Záporozó nagy köszöntéssel futok elébed Mária
Te vagy a tavasz tündöklése s zivatarok után
felkéklő égen új igéretek napramosolygó aranya
Te vagy csorduló szívünk égredobált Szent öröme
Te vagy a hajnalcsillag lelkünk éjszakáin Te vagy a gondolat
s Te vagy a bennünk égő legszebb vágy az égig
lendü,lő utak csillagpásztás kanyargásain

Fog,add el köszöntésem ha dadogva hagyja ís el szájam
fogadd el smelengesd meg tenuereii hullámain
mint esett madárfiókát életre hív a szeretet
aztán ha szárnya nő s röppenhet már tovább
lendíts neki a feltáruló végtelenne,k
hadd szálljon fel az égbe ahol Szent Fiadnak szent ölében
örökre megpihenhet

O ha vágy,am

olyan tiszta volna mínt hajnali rétek. hamvas harmata
szivem mint napraámult lila iriszek: friss szirmai
szállnék röpülnék fennen s végtelentől ittasult torokkal
zengeném hajnali tavaszdicséreted

Ne nézd hát

erőtlenségem s törött emberségem csonkjait
nézz szét a megújult mezők friss szőnyegén és hallgasd
tav,aszi dalát millió madárnak s köztük engem
fogadj, el záporozó köszöntésem szárnyain
feléd repülve kisfia,dnak hangján úgy dalolva
mint a természet kórus,a ha dallal
s felhőtlen égre lopott szikrázó arannyal
dicséri nevedet s nevednek gyümölcsét varázsos anyaméhed
csodánkra sziüt titkát a betlehemi barlang angyalének
s pásztorköszöntötte kicsinyded Jézusát ki húsvét
tavaszbontó szineinek tüzében új életre támad
ajkán a legszebb emberi köszöntés csurran le szívünkre
hogy meletuiessiik: századokra szórva pálr betűjét

ígézetét a lélek örök álmát melubeti meqpihenhet
meghajszolt emberségünk s embertelenségünk
megsemmisülhet égető tüzében
megfoghatjuk egymás kezét s e szóban bízva
frigyet kötünk áldón ha.iol le ránk az pgbolt
fénnyel pásztázva be a hajnali köszöntést
a krisztusi igét örök húsvétok friss szavát mint
tavaszban csengetyűző virágkelyhe,k imádásra hivó harangját
ne féljetek hisz én vagyok PAX VOBIS én a béke

Fogadd el énekem kötetlen dadogásom ahogy ajkam
túlcsorduló széléről feléd patakzott Mária s ha benne
megérezted feléd vergődésem parázsló vágyát
meglátod akkor ráhullott korom mögött a porban is esendő

s beteg szívem kihagyó dobbaruisainak: ütemén is
hogy felkéklő égen Te '/)(J)gy a tavasznak tündöklése s bennem
Fiadhoz vivő út göröngyös mégis anya/céz-vezette ösvény
Te vaqy Te vagy s most mosolyogj együgyű mondatomnak szívből

szakadt botladozásain Te vagy Te vagy - anyám!
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