
KERÉNYI GRÁCIA VERSEI

TÁTRAI LEVÉL

Oly ritkán gondol arra az ember,
hogy visszakapta
az életét.
Pedig az életből

sosincs elég.

Csak néha, mikO?'
a dombok haragos-zöld háta mögött
a sziklacsúcs
alkonyi r6zsaszínbe öltözött,
lenn zúg a patak
s egy percre fenn
elhallgatnak a halálmadarak,
- olyankor eszmél rá az ember,
hogy mennyire szép,
hallgatni a fenyves egyhangú neszét, 
hogy az utak mentén, a fasO?'ban
most virágzik a hárs,
s az augusztusi hársfaillat
mennyire más
s mennyire ugyanaz,
mint az otthoni, koranyári,
mert itt a nyá.r a tavasz,
mert a Tátra alatt
most nyílnak a jázminok
s a berkenye piros kalárisa is,
mert itt a könny is oly fűszagú-friss,

s a hegyek asszonyai
súlyos gyöngyöket viselnek a nyakukban,
mint súlyos köveket az esztenák teteje,
hogy föl ne kapja őket a szél, -
(a hegyi asszonyok tudják, hogy az élet
csupa szépség és csupa veszély) -
mert itt, a hegyek közt
kábítóbb illatú a virág,
de mikor jön a tél,
megindulnak a gyilkos lavinák,
itt, a hegyek közt
az áldozat annyi, mint az öröm,
s a szeretők

nem távoli délkörökön
találkoznak, - együtt van a varjú a galambb ll.
s az életre úgy száll a halál,
mint éjre a nappal.

Itt, a hegyek közt
gyakran gondol arra az ember,
hogy élni szép, -
s saeretné erre
megtanítani a kedvesét.

(Zakopane, 1956. augusztus 13.)
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EVANG~LIUM

Jó hír hozója a mí Istenünk Jó hírre-várás egész életünk
hogy örvendezzünk, vérbe-rettegett minden napunk a jó postásra les
olajfák részegítő illatában ki levelet hoz, hírt a vad világból
a holdfényes Jeruzsálem felett hogy élni mindenképpen ~rdemes

Ki hírül hozza, hogy valaki mégis
gondol reánk, hogy fontosak vagyunk
hogy visszhangot ver zokogó magányunk
s holnap újabb-levélre várhatunk

(Krakkó, 1957. augusztus 25.)

,,MATKA BOSKA ZIELNA"* - Nagyboldogasszony a Tátra alatt -

Hol a hegyormon vöröslik a fú,
és a fenyő, az égbe-szökkenő

térden kúszik a szirtek oldalán:
a sárga-szirmú havasi árvácska
kövek tövében ott búvik elő

Hol a csúcsokon már más nem terem,
s a fűszálak is pislognak a fényben:
ott legelnek az Isten báránykái
felhő-viharban, villám-napsütésben

Mért épp az árva virul a magasban,
és aki térdel, azt éri a nap?
Mért épp a kisded-életek repesnek
legmagasabbra a mennybolt alatt?

Miért van az, hogy lezuhan az ember,
hol a pacsirta az egekbe száll?
Hol van határa földnek és az égnek,
ha fittyet hány rá minden kismadár?

Miért van az, hogy szívünk is madárnyi,
de elfér benne egy egész világ?
Vajon mi őrzi: a test, vagy a lélek
az érzések szivárvány-illatát?

Mért egy hajszálon múlik az a semmi,
ami az ember földi lét-határa?
Mért örökebb a fű, mint a fenyő,

ki él tovább: S6kratés, vagy a hársfa?

Az örök illat anyag-e, vagy szellem,
s a halál villámfény, vagy napsütés?
Testünk az eszme hiú rajzolat ja,
vagy a legvégső beteljesedés?

.Örök vagy-e, bár meghalsz minden őszön?

Felelj nekünk, kis havasi virág!
Füvek s virágok fanyar illatával
dicsérjük mennybe-fölvett Máriát

(Zakopane-Krakk6, 1957. augusztus)
• Füves Boldogasszony: a lengyelek igy nevezik Mária I Mennybemenetelének

ünnepét; ezen a napon mezei füveket, Virágokat szentelnek a templomban.
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