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ZlIiupplaaJá. műhelyemhea

Csó1l4kot vések szárnyas balsafából.
Apámat hajlott Hinárházból mentem.
Anyámat oldom tengermarta láncból.
Dúdoljanak zsupphajú múhely!mben.

Anyám boritsa csilllJ4Jgal az ágyat.
Apám anyámat ringassa dalokba.
•4.s· _yom, szoptasd szelíddé babánk4t.
Nó,~'1I fölénk IZ böl'csek csipkebokra.

FQhászkodjunk zsupphajú múhelyeml::en.
,tnyámat oldom tenqermarta ltincból.
Apárr.at hajlott Hinárházból mentem.
Csonakot vések szárnyas balsafából.

Meggy'.

Me(JO'lIfa, te jácinthoz beszélő,

ezüstha'rangIÍ. anawzl,
hódolva hajtod mea fejed.
Köntösödőn cS(jngeUYúzne k
a boaár-csókolta levelek.
Sziromtenl/eredból röppen a méh
bátorító sziromra,
harmat-forrástól envhül
aranyszívókán lüktető szomja.
Hajolnak hozzád igéző

barack,·menyasszonyok,
cser€sznye-nyoszoluók.
Kipattan paránui kunyhója elé
a einkének füttuentő pirók.

Lakodalom készül,
indul a menet:
csipkés 1J/Írtá'Íú pillangót
csipkés pártájú pillangó követ.
Zümmög n, darázskirálynó,
fölötte darázskirály muzsikál.
GYÖRgYlllellényú donaó billeg
a tócsák o.blakainál;
nézi bolyhokkal' cifrázott homlokát,
[orou. az epervirághoz illeaeti magát.
Űleigeti, fényébe takarja.
Becéz a bimbók 1l4plángú ajka.
Hevül a rózsa,
a meggyfa ringató karjába hajol.
F'eketerigót vidító' málinkó
turulyát hangol, a vadaalamb
sugár-bozótba fészkelő

csillagnak dalol,
Jácinthoz beszélő meggyfa,

ezüstnarangú angyal,
hódolva hajtod mea fejed,
míg urad, a biborsüveaú Tündöklés,
játszik a szivárvány-ruhájú madarakkal.
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Rózs.fényhen

Öleltek a kertek
játszó rózsQ.fénybe.
Rózsafénllből bukdácsoltunk
bánat szekerére.

Tanító

Melengesd szívünket.
teremtménllek atyja.
Szírmozzuk a bíborkantárt
jéativró lovadra.
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Amíttt a fény zöld küszöbére lépett.
látta ma.aát a mennyei tükÖTben.
Háta mÖ!1ött a téa pattogva ébredt.
küzdött a fákat szólító öbölben.
A lánaot szülő csúcsrólvőlgllbe !"állolt
s míg siiceoeiték: bókoló virágok.
az állatoknak kőből vésett jászolt.
markából ettek agancsos királyok:
nyalták kezét a csüiaa-toaú őzek.

Forgott a medve. rőtfejű szamócát
ejtett elé: hódolt II baltás Osn." k"
ki szikla mÖQé siklatta hajóját.

És kezdődött a VHdg tv.nitása.
Madár számolta 1,ízbe hulló tollat;
a ló, hOYll hánllszol koppantott patája.
Róka figyelte fülelő porontuát.
Harcsa a hínár rácsát félretolta.
szinnos habokból bámulta a Mestert.
Mókázó vidra csörtetett nádtorzsra:
farkával fóka teiszézte a tengert.

Az emberköl11ök majmot űzve lengett
arcl-nuliánról aranulóbb líánra.
kiirt je a busa Holdat csalta. zengett;
söréllybe kapva zökkent csikajára.
A földtiíC égig lócák sokasodtak.
pillangót küldő könuvlapok zenéltek.
Körmökre égő gyertyák pirosodtak.
hitté tódultak méltó merengések.

A Mesterektől Mesterek siettek;
lóbálta mécsét apám is. a táblák
kék meUükön fehér betűt viseltek,
nyújtózkodtak a térképjáró pál'cák.
Hasát a földgömb hasadástól óvta.
légU zümmögött a papír-Balatollban.
Zászlós hangjegu világolt. nőtt a nóta,
galamb tornászott hálás harangokban.
Csöngettyűthimbált csokrok közt a gyermek.
amint a fény zöld kűszbbére lépett.
AkáctaTisznyás ballagón a selymek
rózsálInak. védik pajzsos szívverések.
Anyák ragyognak babát bájolástál.
arcok iaéznek, bársony virág-lámpák.
Leányka táncol. kalász-T~osarából

apjára szórja szárnuas tulíJJánjoít.
A földtől égia lócák sokasodnak.
pmangót küldő könyv lapok zenélnek.
Viaszköté'"yű gyertyák pirosod.nak.
hitté tódulnak méltó meretuiések.


