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URI ASAF

kis je ru zsá le mi nö vény ha tá ro zó
commiphora opobalsamum

Té len a vá ros zöl debb, mint bár mely si va tag.
A Holt-ten ger fe lõl ti tok ter jed, bal zsam,
amely tõl édes anyám élet re kel.
Ha a köd fel száll, nem ta lá lok vis  sza az imák hoz,
ar com moz du la tot ke res, amely a reg gel tõl óv,
ap ró szik rát, szõ ke pál mát vagy eh hez ha son lót.

thymus vulgaris

A Mó ri ja föld je ka kukk fû vel va rá zsol,
fe let te ma dár raj kö röz – az ég az õ ked vü kért van.
Ami kor a ma da rat te rem tet ték, a föld üres volt és ha szon ta lan.
Az óta a var jak az urak és az a pár sor, ame lyen meg ágya zok.
Vo ná sa im ki si mul nak, két ka rom kö zé fész ket ra kok,
a gyom rom mé lyén ál do za ti mág lyát.

pimpinella anisum

Il la tos ánizs, ón szür ke ál do za ti ökör,
a kar csú fá kon püs pök li la bougainvillea.
Az ab lak ból né zem és még is kí vül va gyok,
a szen tély szun  nyad, kü szö bön áll az en gesz te lõ nap.
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crocus sativus

Az Olaj fák he gyén se füst, se ko rom, csak az élet,
a sí rok tö vé ben sáf rá nyos krókusz.
Lá tom, ahogy a föld be te szik õket, még be szél get nek,
a lé lek ásít, esik, kop pan, a ne héz esõ csepp hez ha son ló an.

ceratonia siliqua.

A szent já nos ke nyér fa ágai kö zött örök zöld szel lõ fúj do gál.
A föld Je ru zsá lem ke mény sé gû,
be széd re kény sze rí tem, ki bon tom, ránc ba sze dem.

hyssopus officinalis

Kis kö teg izsóp, vér be már tott ce ru za.
Pró bá lom meg ér te ni, de meg fagy a gon do lat.
A tûz kö rül ke rin gek, egy re rö vi dü lõ pá lyán.

pinus halepensis

Apám meg kö tö zött hang ja meg la zul, ki bom lik,
a vé ko nyabb fák áll va ma rad nak.
A be teg fe nyõ nyu gal mat lel a fi a ta labb vál lán,
ár nyé kot vet és me leg nap fol tot ke res, amíg a föld re nem ke rül.

bulbus scillare

Dá vid ki rály úgy jön ve lem szem ben,
mint az utol só fény fo nál, a fel vil la nó lep ke,


