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V E R S E K
SEGITS REMÉNY!

Csak az akarat nem elég,
hogy búmat kiöntsem eléd ...
Valami más is kellene,
nyugalom! ... béke! .•. lágy zenel ...
Hogy szólhatna a szerelem,
ha üvölt a történelem?! ...

Hónapok óta dadogók,
mint szélütött, mínt félhalott.
Miként a megijedt gyerek,
kísértetekre figyelek ...
Ha indul szájamból a dal,
koromba, könnybe, vérbe hal.

Fennen kezdtem az ifjúság
táguló tüdejű dalát.
Rólad beszéltem, gyönyörű,

szép-homlokú, meleg-ölü!
De farkasok. nem emberek
hallgattak! . " Nos, hát mit tegyek?

Mint Szaharában szomjazó,
mint skorbutos sark-utazó.
váreni a mentőt, a kezet,
aki hazámba elvezet,
ki testemért, vagy lelkemért
a sátánnal is· harcra kélt.

A halál félelmes kezét
számról feszítsd egy percre szét,
hadd nyíljék újra mondaní,
ami szép, ami emberi,
mit csak egyszer s én láthatok.
mi elvész, hogyha hallgatok.

Valaha ezt is tudtam én!... 
Segíts rajtam, kegyes remény,
egy percre bár, de visszaadd
fiatal fényes hangomat,
az ember hangját, mely a bolt
lelkek csöndjén is túlsikolt !

SZORONGÁS

Odaadnám akármi pénzem,
vagyonom, ha volna, egészen"
ha csak egy percre is levenné

kezét torkomról a halál
s ne válnék minden félelemmé

ami egyszer útamba áll.
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Kuvikot látok amadárban.
fagyott patakot lanyha nyárban,
kihűlök asszonyom ölében,

megáll a szó az ajkamon. 
Várom: mikor lép már elébem

a Szörny és mikor fojt agyon I

Intések. jelek, jelenések
kendergőzétől vagyok részeg,
bódultan kapkodok utánad,

de csak képzellek, nem vagy itt.
Iszonyodom. A test kifárad.

Lelkem növesstí árnyait.

Mosolyogj rám, napom l világom I
varázsigéket szólj a szádon l
vonj ki e sűrű borzalomból

mielőtt még megdermedek!
Bujtass el, ments meg önmagamtól,

ringasd el félős gyermeked I

MAGÁNYOS ELMÉLKEDÉS

Szólítalak és nem jelentkezel,
pedig itt bujkálsz valahol közel.

A szekrényajtót meglököm, mögötte
egy árny fut el, vagy tán te vetkezel?

Ugyan szólj már I .,. egyedül lenni félek,
tudod te is J • " Mért hallgatsz beste lélek? I ..
Bujj már elő, vagy itthagylak örökre!

A fürdőben ma befagyott a csap.
Fűtöttem és izgultam azalatt,

hogy megjössz s rámszólsz, merthogy nem vigyáztam.
De huszonnégy fok volt fagypont alatt

s az aljas víz, látván, hogy elutaztál,
megmerevült. IlU' fagyott be ft vastál
8 minden ablak így lett jeges a házban.

Ez jelkép I . .. Tudd meg: te valU' a meleg,
ha elhagysz, én is úgy megdermedek,

mint a ravasz víz a vas mosdótálban.
Hiába gyujtsz engesztelő tüzet,

a mozdulatlan jégálarc keményen
cáfolja régi, omlótestű lényem
s te nem találsz rám immár a halálban.

S én félek ettől... Mint varázsigét.
nevedet mondom a hidegbe szét,

Ez a varázslat visszahoz, boszorkány l ...
Űlj vonatra, vagy seprüre J • " a hét

fekete táltos röpítsen idáig,
hol a lábam s a lelkem egybefázik,
mert kint visong a lepcses-szájú orkán.
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