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Avarban 
 
Felhők árnyéka száll a hegy felett, 
fésülik már az erdőt a szelek. 
maholnap minden fája lombtalan. 
Zörgő avarban ballagok magam, 
a vállamon egy kis levélke ül, 
nagy, tisztuló csend lelkemen belül. 
Lebben a lomb, mint tarka pille, le, 
könnyű mosollyal mintha intene. 
Az ágnak-e? Az égnek-e? Nekem? 
– Fogd fel, szívem, 
és mondd el énekem: 
Az őszi árny csak elfogyó derű, 
és a halál is olyan egyszerű, 
oly egyszerű és oly természetes! 
Minden fa tudja, hogy nem végleges. 
 
         Füle Lajos 
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