
NAGYANYAM RAVATALANAL
TÖTékeny, kicsi asszony, naollanyám,
míg éltél., sohasem tegezteliek.
Most engedd meg, hogy a halál után
a kopors6dnál így nevezzdek.
Szelíd mosollyal néz hideg szemed ...
0, tudod j6l, nekünk mily nagy dolog,
hogy most is mosolyogsz, ravatalon,
hiszen mi alig voltunk boldogok!

Te megismerted úgy a szenvedést,
amennyire kevesen emberek.
Két háborút, sok kínt, keserveket,
virrasztgatást halott s beteg felett,
de mosolyod soha meg nem fakult,
úgy éledt ujra mindig mint a fák,
mert lelkedben virrasztott a tavasz,
és kiragyooott szép szemeden át.

Meghaltál. Nemsokára por lebeg
sírod fölött a gyors kapák nyomán.
Mily egyszerű volt sziirke életed,
s mégis milyen nagy! Győztél nagyanyám !
Hatalmas lelkedbe kapaszkodott
a földön annyi minden, ami j6,
s akarva is meg akaratwnul
erő voltál, sugárz6, bíztat6.

Lelkedben virrasztott a tiszta Ég,
s naponta szőtték fényes gwrwd
halk s6hajok a hajnali misén,
nagy áldozatok, suttogó imák.
Sz6 nélkül is tanított életed,
s jóságod példáit visszük tovább
a tetteinkben századokon át
gyermekeid és sok-sok unokád.

Viszem tovább erős türelmedet,
s összeszorított fogad erejét,
hisz nem az, amit adhat e világ,
teszi széppé az ember életét.
S most már tudom, más ember egy se győzhet,

csak mi győzhetünk a halál felett,
- akikkel van az Isten ereje:
mi egyszerű és j6zan emberek!

HOLDFÉNYES ÉJ

A hold lobogva úszik át az ég ívén,
alatta tenger éj, a nyári fák
alusznak csöndesen és mint a hullám
csipkés taréja, rengeteg faág.
Fakult emlékeim javát szedném elő,

hogy zsongjanak, vígan susogjanak,
de feledés vad denevérje röpköd
agyam körül, s a gondolatra csap.
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Fakult emlékeim javát szedném e1.ó,
de száll a hold, s talál a föld alól,
a fű közül sok ciripelő tücsökdal
a csöndön át bolyongva kóborol.
Téged keres a dal, szelíden szólogat,
a hold ezüstös arca rád nevet.
Szólj hangosan, gyerekes szenvedéllyd
kiálts feléjük ismerős nevet!
Holdfényes éj, sötét mezőkre villanó
derűs sugár, te meg nem érted ezt,
miért ébredt fel hangomban a gyermek,
kit elfeledtem és ma szólni kezd
huszonöt év után, midőn keményaszív,
s megváltozott a környező világ,
a régi táj, mely itt piheg köröttem,
a hold szőttesébe rejti bánatát.

Huszonöt év után, midőn az ifjúság
felhőket verdeső nagy szárnyai
megszelídülnek és az egyszerűség

derűje száll szememre játszani,
te gyermek, bátran lépj elő! Köszöntelek!
Az éjben ezer dallam ostromol,
téged keres a bujdosó tücsökdal
a fŰ közül s talán a föld alól.

De kár, hogy annyi éven át feledtelek,
s ha sírtál, sokszor euütattalak:
Most jóságod felemelem magamban,
s az életemmel fényre tartalak.
Meghódított szelíd, mocsoktalan szíved.
Gyermek vagyok, barát a hold s az éj.
S gyermek hajol ki néma mosolyomból,
míkor a dal szívembe ér.

Az éj félelmes mélységeiből

a fák karjai csillagokig érnek.
A hívogató ég föléd hajol
holdas szinekkel, s váratlan a télnek
hűvös lehellete arcodba csap.
Gyors vadlibák húznak már messzi délnek,
s úgy érzed hirtelen, csak egymagad
vagy ébren élő ember itt a tájon.

Most szél és ősz és csillag arra bíztat,
menj, menj te is, mindegy: gyors griffmadáron
vagy felhőn vagy csak gyalog lábakon,
de menj te is, túl lelkeken s határon.

Nem, nem megyek Messzebbre jut a jóság
s a szeretet hű, józan embere.
Összefogja a magasztos valóság
szálait, mint az ősz szelíd szeme
a hold sugarait. S szebb lesz vele
a sebzett föld és hajszolt élete! C s a n á d B é l a


