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világirodalmi figyelõjúlius

Díszes fehér bundádat ha felveszed
Fényölelte virágzó fa vagy.
Díszes fehér bundádat ha leveted
Mocsár mentén nőtt, vörösessárga lével telt
Érett tőzegszeder vagy.
Dísszel-gyönggyel ékesített ruhádat ha leveted,
Erdő mentén, füvek-bokrok oltalmában nőtt
Rózsaszín-sárga lével telt
Érett tőzegszeder vagy.
Íme, milyenre nőttél, hogy kivirultál,
Milyen lányra leltem, lám

Minő lány rendeltetett nekem.
Érett tőzegszeder zamatos levével
Telt meg és olvadt el a szívem.
Érett tőzegszeder zamatos levével
Telt meg belül mindenem.
Osztozz sorsomba’, jer hajlékomba!
Élj velem!
Csalitosban cseperedett, érett
Rózsavörös tőzegszeder,
Így nézel ki,
Ilyennek látlak.

Te – füves-bokros mocsár mentén nőtt
Hőségtől, melegtől,
Zimankótól, szélvihartól
Füvek-bokrok oltalmazta
Érett vörösessárga tőzegszeder,
Jer hajlékomba, osztozz sorsomba’,
Hálj velem!

A kék ég

A Föld asszonyainak világszép kendője –
A kék ég fejünk felett.
Ama kendőn a Nap arca ragyog,
Ama kendőn a törékeny Hold úszik.
Ama kendőn csillagdíszek,
A szivárvány színei
Tűzként tündökölnek, fényként fényesednek.
A kék ég – a Világ asszonyainak fejére
Terített csodaszép közös kendő.
Eme közös kendő sose feketedjék,
Eme szivárványbojtos kék-arany kendőt
Bomba sose szaggassa,
Tűzvész sose pusztítsa.
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