
áldásának, tehát a termékenységnek jelképe és eszköze.
Izsák áldásában (Genezis 1,27–28) olvassuk: adjon
neked az Isten az ég harmatjából és a föld kövérjéből,
és sok gabonát és mustot. ozeás próféta szerint (14,6)
az Úr szava: Olyan leszek én mint a harmat. Izrael majd
virágozni fog, mint a liliom, és gyökere megfogan, mint
Libanon. A 133. zsoltárban Dávid király így énekel: Íme
mily jó és gyönyörűséges az atyafiaknak együtt lakniok.
Mint fejen a kenet, mely lefoly a szakállra, Áron szakál-
lára, mely lefoly ruhája szélére. Mint a Hermon harma-

ta, mely leszáll Sion hegyére. Mert odarendel az Úr
áldást és életet mindörökké. 20

Talán az is érdekes és különös, hogy ez a népdal egy
kortárs magyar költőre, orbán ottóra olyan hatással
volt, hogy szöveg-varinást készített belőle.21 A Hallod-e
te sötét árnyék című, Lászlóffy Aladárnak ajánlott verse
el is énekelhető a fent idézett kotta alapján.

20 Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. 1977. I. 309.
21 Hallod-e te sötét árnyék, Új versek, 1995–96. Budapest, 1996. 
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Kifestő vers

Magamra festem egykori ön-
Magam. A Lányt pedig e képre.

Kutya a Hold? Megugat, de
Álmunkat szaglássza
Éjjelente. Szerelmünk vad-
Gyöngyvirág. Befelé csilingelő
Harmat. Ugye semmi sem
Mossa le. Szőke vízesés ––––––

h
a
j
a
d
.

TENYERÜNKBŐL ISZIK A MAROS.
S a tenger szomjan hal.
Partra vetett tátongó holnap a mélység.
Szél lapozza az ősz albumát.
Lágyan hullámzó, tiszta ég,
TÜKÖRKÉPEM MIÉRT ZAVAROS,
Mint! Szemetet szállító, tavaszi
Nagyvíz. SZENT BABBA MÁRIA,
Hogy örvénylik, kormosodik
E fordított világ. Bennem.
Idd ki az ég kelyhét fenékig. Az
Idő úgy is téged igazol – sosem –
Volt kedvesem legalább még ezer évig.

Magamra festettem egykori
Énem. A Lányt pedig! Most tükör-
Képem, és! Önmagát issza a
Maros, hogyha kiönt a tükör –
Milyen zavaros! E dagálynak mikor lesz
Vége? Idd ki a fény kelyhét az ég szerelmére.


