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Kozma László

S zent F eren c fü ves kertje
a .)

Szobor

Kinyújtott kar. Madarak énekelnek. 
Hallgatod a hangjuk és Ferencet.

Ut ak

Nincsen vége ennek a földi útnak, 
Életed a fénybe visszajut majd.

Füvek

Nem lennének meg nélküled, 
Teérted vannak az apró füvek. 
A virág, a rét, a patak, a szikla 
Pillantását tereád nyitja.

Érted v annak

Azt mondod, te vagy a szenvedőkért. 
Fölemeled és segíted őíket.
A szenvedést elviselik önként, 
Vigasztalnak, felszárítják könnyed.

Gyógytorna

Lépéssel távolabb 
Emberek, tőletek, 
De minden lépéssel 
Isten van közelebb.
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Mint p atakn ak

Mint pataknak, adtál mély megértést, 
Arannyá lett, medremben mi homok csak 
S kavicsodban csillagok ragyognak. 
Fényed fut át, s híd lesz, ami kétség.

Apácák

Hulló levél s meggyfa virágzása — 
Az apáca kitekint a tájra.
Virágzás és avar, ez az élet. 
Olvasóján perget Üdvözlégyet.

Szentmise

Elnézed az oltár virágait,
Csöndes illat, áramlik a hit.
Hogy valamennyi virág lent a kertben 
Megfakadjon, napsugárral teljen.

Mi atyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy 
Az egyetlen teremtő Akarat.
Mint rigószárny, lebben a föld színén, 
Téged dicsér a fenyőág ívén.

Üdvözlégy

Mária, az Úr van teveled,
Ő vigyázza minden léptedet.
Átjár majd a hét fájdalom tőre, 
Veled marad kegyelme örökre. 
Születés, mely anyamosolyt áthat, 
Öröme lesz a feltámadásnak.
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Rozs afüzér

Imádságban egybeforr az élet.
A susogó fák titkokat cserélnek.

Kórteremben

Papírképek, kivágott árnyak 
A terem falán tovaszállnak.
A gyógyulónak s gyógyítónak 
Árnyéka körforgásba olvad. 
Járókeretre ráhajolnak, 
Árnyéka hasít egy mankónak. 
Virágos ággal, gyors léptekkel 
Napfényesen belép a reggel.

Biz alom

Bizalmunk csak hozzád szólhat: Kínjával ki vigaszt hozhat,
Felemel, ki földre roskad, Végső igazságot oszt majd,
Gyógyít, aki sebesült. Irgalmazhat egyedül.

Hegyi

Ne hidd, a hegyek közt 
Hogy ő csupa rom.
Napfény pereg le az 
Ős kolostoron.

Fölötte az égbolt 
Villáma cikáz,
Dörgő igéjével 
Kinyilatkoztatás.

kolostor

És utána csöndes 
Szivárvány terem, 
Lágyan hull a zápor 
Faleveleken.

Zeng az ős kolostor, 
Rigóhang fütyöl, 
Forrásban az Isten 
Arca tündököl.

Ige

Elmúlnak ég, föld, de az én Ne keresd azt, ami csupán
Igéim el nem múlnak. A világ hiúsága.
Kialszanak a napok, de szeretetem Olyan kincset gyújts, ami
Örök lángra gyullad. A lélek gazdagsága.
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Minden elmúlik körülötted, 
Akár a por és pára.
Azt keresd, ami örömödnek 
Egyetlen forrása.

Mert egyetlen víz csak, ami 
Szomjat olthat.
Egyetlen a hit, hite 
Az Örökkévalónak.

Ne keresd csupán 
A földi kincset.
Olyan kincset adok, mit lelked 
El nem veszíthet.

Ne félj, hogy karjával egykor 
Leránt a mérleg.
Mert átlendít a kegyelem, 
Elnyersz üdvösséget.

Bízzál, hiszen gondom van 
Minden falevélre.
Az elvetett mag kihajt 
A napra, fényre.

Búza lesz, liszt, kenyér 
A jövő veteménye.
Gondom van, ne feledd,
Minden nemzedékre.

Az apró füvek a mezőn 
Igéim sokszorozzák.
Ne félj, hiszen én alkottalak. 
Tied az Ország.

Izzó öntvény vagy, nem csupán 
Por és salak.
A Mindenséggel egybe 
Forrasztottalak.

Utak

Van-e út, ha véget ér a pálya,
Mennyi a számos és a számtalan?
Ha elfogyott a létezés határa,
Mit határol a határtalan?

Mit jelent a pontnyi végtelenség, 
Melyből tágulnak végtelen terek?
Az idő, amely percekre esett szét,
Az ember végső titka mit jelent?

Földi létünk, amely széttörött, 
Hogyan lehet végtelen, örök?
Mi hajt, hogy a választ megkeressed? 
Keringenek közömbös égitestek.

O az

ő  az, ki mindenütt ott van 
És mindenütt láthatatlan. 
Akárcsak a nagy természet, 
Előtted van, mégsem érted.


