
Életműve - ezt az évszámok jelképe is megerősíti - Arany Jánosé
nak volt közvetlen folytatása. S ő is tovább él majd mindaddig, míg "él
nemzet e hazán":

Boldogabb volt 6, ki visszatekintve is előre nézett:
fLkkor született, amikor meghalt Arany: éneklő ifjú

szivekben születik ő is újra,
s él, míg él nemzet e hazán.

Keresztury Dezső: Kodály
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müV'elk lIIZáma meglepöen wi sajnálatosan k.lcs.1ny.)
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KÁRPÁTY CSILLA VERSEI

DE PROFUNDIS

Atdott legyen a Béke
és a megsZlentelt Város,
életek lengő emléke:
gyertyák.

Megválaszolt "Igen",
hol minden csont, cserép
a föld szívén pihen.
TemeUS,

JAKOB KöV~N

Egy szörnyű szombatéj
recsegtek mind a csontok
egy szörnyű szombatéj
a fájiLalom sikoltott
egy szörnyű szombatéj
kín metszett mint a kés
egy szörnyű szombatéj
megszült a szenvedés.

ANGYALI ŰiDVÖZLET

Ma szánj még és szeress,
hű barát. Holnap majd
légy kegyeletes.

Fölébem virágot áss
lágyhantokba. Vigyázz.
Takarj.

Mindent eggyá tettem.
Aldott legyen a Vége.
KönvörÖf]jérettem.

Vasárnap virrad6n
veríték vert kövéren
vasárnap virrad6n
születtem újra vérben
vasárnap virrad6n
nem' moccant egy kavics sem
vasárnap virradón
viaskodtunk nagy Isten.

(Egy régji festményre)
Alá~vel, mint rítka c.sHlag, úgy zuhan
se'l'énv útjától sistereqee lázasan,
s bebotlik hosszú pendelyében ím a szent
hűvös kamrába, hol szemérmes mécs dereng.
Nagytollú szárnya, mint a seprű, szétterül,
míg bókol angyal-módra halk-esetlenül
a Sziiz előtt, s megáll mezítláb és jura
szalag srolad ki száján: "AVE MARIA!/J
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