Felébredt a föld

Eloszlott a köd, a nap kisütött.
Lerúgja fehér paplanát a föld.
Nyújtózik, ásít, dermedt ráncai
szomjasan isszák tavasz italát,
s lassan szépülnek, simulnak tőle.
Rá sem ismerni már a vén földre!
Egy évet megint fiatalodott,
fiatal kedve kitavaszodott.
Fiatal kedvvel szép ünneplőt ölt,
milyet nem ölt, csak tavasszal a föld.
Hiú szemmel néz az ég tükrébe,
s könnyülten sóhajt, megelégedve,
mert a jóságos, mosolygó vén nap
úgy látszik, neki is szépet mutat.
Barna testében megpezsdül a vér:
új nedvet szállít minden kis gyökér,
izeg-mozog már minden kis kukac,
együtt ujjongják: jön, jön a tavasz!
Kitárul a föld ölelő karja,
minden ízében a tavaszt várja.
- Egy napsugáron hipp-hopp itt terem,
ruhája lebben erdőn, réteken,
s hóvirágot, ibolyát tűz kacagva
szerelmes föld friss zöld-selyem hajába.

Oláh Lajosné (szül. Tóth Gabriella) 1954. III.
(Ige és élet c. kötetből)


DICSÉNEK A TERMÉSZETBEN

A rőt színű felhők mögül
előbújik a nap.
Köszönti a szikrázó csúcsokat,
zord fenyveseket, színes virágokat,
simító sugárral a kék tavat,
míg lenn a völgyben és fenn az égen
mélyebbé lesz az azúros kékség:

„Üdvözlégy, Szépség!”

Gondolataim szürke odújából
előbújok és ámulva csodálom.
Az ember itt mindig kisebbé válik,
s míg a mindenség kibontja csodáit,
a büszke tudós semmivé lesz,
megalázott és porba hulló ...
s gyarló, halk szóval rebegi:

„Üdvözlégy, hatalmas Alkotó!”

Mi is az ember, hogy megemlékszel róla,
és mindezekkel megajándékozod?
Mi késztet erre, hatalmas Isten?
Szívednek melyik titkos rejtekében
van elrejtve számunkra az Éden?
Trónod előtt az ember parányi hangya ...
Én kiáltok Hozzád, szívem kitárva:

„Üdvözlégy, tökéletes Szeretet!
Ma és mindörökké
hála Neked!”
Oláh Lajosné (szül. Tóth Gabriella) 1964.
(Ige és élet c. kötetből)


Magasság

Az ember lihegve kapaszkodik
kopár, fehér sziklák mellett.
A függőkocsi lassan emelkedik,
tátongó szakadékok felett.
Az autó zúgva, zakatolva
nyeli a szerpentineket,
a repülőgép felhőkkel versenyezve
száll a havas hegycsúcs mellett,
melyre - akár ködbe burkolódzik,
akár napfényben szikrázik -
mindenki csodálattal néz fel.
Mily erős az ember, aki oda ér fel!

... Te, kinek a Mindenség a trónod,
a gyarló embert szelíden megmosolygod.
Mert e hegynek legmagasabb csúcsa:
lábaidnak legkisebb zsámolya.

Oláh Lajosné (szül. Tóth Gabriella) 1964.
(Ige és élet c. kötetből)


MINDENNAPI CSODÁK

Oly szép a reggel, mikor a sötét
széjjelhasad,
s tiszta, lágy sugárkévét aranyoz
szerte a nap.
Oly szép a dél, mikor lehullnak
a kis tűznyilak,
Oly kedves, ha palástját teríti
az alkonyat,
s az esti csillag harmatcseppekben
nézi magát,
sejtelmes-titokzatosan várva
az éjszakát.
Mily jó a csend, ha éjben megjelen
a fényes hold ...
S az éj után még szebb hajnal lebben,
mint tegnap volt.
Majd újra feljő sugárözönben
a meleg nap,
s új nap kezdődik, mely oly sok újat,
jót tartogat.
Ez a sok szépség, titkos, örök rend
úgy megigéz,
s hálám Istenhez száll, ki mindent ily
bölcsen intéz.
Oláh Lajosné (szül. Tóth Gabriella) 1948. VII.
(Ige és élet c. kötetből)




