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ALUDNI KELL

Aludni kell sokáig,
Ébredezik szemem már.
Almodni mindhalálig,
Ott kinn a hárs virágzik,
Sóhajtani egy másik
l!'ölérző látomásig,
Az idő lassan eljár.

Eljár az idő lassan,
De fönnt, a csillagokban
Szivárvány ível lassan,
Az érző csillagokban
Feltüzel, hogyha lassan
Krátertől kék a hegyhát.

Minden parázs kialszik,
Szundít minden parázs.
Az élet elviharzik,
Csodás a látomás,
A nagy havasok csöndje
Belevillan a csöndbe,
S ragyognak mindörökre
A zöld lombko1'onák ...

Hová üzen a szépség,
Kinek üzen a kétség?
Az álom partra dob.
Smár várjuk, hogy betöltsék
Az idő végtelenjét,
Míg él a végtelenség
Az okos csillagok.

Krátertől kék a hegyhát,
Minden parázs kialszik.
A falukban a csend járt,
Hajnalig ébredeznek
A boglyák és a fészkek
S ébredezel velük te,
Akár a lélek csöndje,
Akár az örökélet

Almodni mindörökre.

ÉGTÜNK ...

Égtünk a csillagok közt,
Az est oly hallgatag.
Ez az óra is eljött,
Megértük a taoaszt.

Ott jártál álmaimban,
S mikor rezzent az ág,
Tudtam, a perc is itt van.
Boldog vagy legalább?

És mint a halk és csöndes
Langyos tavaszeső

Hulltak a csöndes könnyek
S odakint nőtt a fű.

A FüZESEK ALATT

A füzesek alatt a szél barangol,
Másodszor nyit a teljes hóvirág.
Fehér párák szakadnak a patakból.
Rügytől borzong az ág.,

El nem engedlek többé,
Testvér, barát maradsz.
A mag kibomlik TÜggyé,
Mezitlen süt a nap.

S a tq,jat eggyé oldja
Vígság és fájdalom.
Köd ül egy hegycsoportra,
Fény leng egy naitaton.

Mint az élet, az édes
Könnyektől fűszeres,

De egyre több öröm lesz,
S a holnap egyre szebb.

Reményünk érik megint új tavaszra,
Meleg nap jön majd, sup,aras a lomb.
A kertkapuba kiáll majd a gazda
S a szél virágot bottt.

Allunk a fényben, kéz a kézben hosszan
Csodáljuk meg a rózsavirulást.
Almunk remeg a messzi csillagokban
S szívünkre szövi gyenge lJugarát.
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