
ILUH ISTVÁN:

Menni készül
Megüli arcát a táj
Fáj neki s bele jajául
Menni készül a nyár
A lomb hegye barnul
A fűszálak hadonásznak
Derékig rozsda martan
Arany pénzüket az ágak
Szórják pergetik halkan

Föld-halálig
Lassan könnyűvé válók
Alkonnyal takaródzom
A földön átszivárgók
Hát ennyi sorsom
Alkonnyal takarózva
Érek az éjszakámig
Anyám csontjaiba fogózva
Maradok föld-halálig

f

Vidámabb lenne
Az élet vidámabb lenne
Ha volna két pejem
Fütyürészve fuvaroznék
S a gondterhes világ miatt
Nem fájna a fejem
Nem kellene levett kalappal
Köszönteni a szelet
A lombjukat szövő fákon
Nem kéne megcsodálnom
A tarka levelet
Nem kéne elmondanom
A földi vakondnak
A szivárvány milyen színű
S elárulni a dombnak
A völgy hozzá mily hű
S nem kéne súgni a folyónak
Mit ér a búzamező
S elmondani a bokornak
Hány évig él a fenyő
S nem kéne letérdelni
A porba a bogarakhoz
S nem kéne vállra emelni
Aki nemfér a Naphoz



Tenger vagyok
Most Tenger vagyok
Nyugodt és szelíd
Parancsolok
A mélyek viharának
Pedig
A világ súlyos terhei
Hátamon
Egő-gyuf aszalok
Most Tenger vagyok
Nyugodt és szelíd
Amíg erőmmel győzöm
A föld kitöréseit
Vigyázva őrzöm
Az égre békével
Tükröződöm

Látod-e még
Látod-e még a lombos ágat
Hallod-e a pacsirta dalát
Látod-e ahogy vágtat
A szarvas a tisztáson át
Látod-e a vad liliomnak
A hattyú színű szirmait
Hallod-e a kicsi piróknak
Napot köszöntő dalait
Látod-e még a délibábot
A pitypangos szandai réten
A szikrázó alkonyi lángot
Lobogni a szürkülő égen
Látod-e a nyári fellegek
S a villámok villanását
Folyók patakok csermelyek
Hullámzó lobogását
Látod-e a fészkük előtt
A füstik csapongását
Hallod-e a síró erdők
Lombjai zokogását

Hajnal
Szikrázik a hajnal
A mindenség lángol
Útra indul a Nap
Az ég kapujából

Ébrednek a dombok
A hegyek a völgyek
Madarat röptéinek
Az égre a tölgyek

Béke
Sétál a béke lásd
Fiú leányt ölel
Egymáshoz két kalász
Búvik ily közel


