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PILINSZKY JANOS:

VERSEK
KöNYöRGÉS ANYÁMÉRT

Tág szemmel már csak engemet figyel,
mint néma tó a néma csillagot,
nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis,
ha megölném is, vallná: jó vagyok.

Szegényt, csak egyszer tudnám még szeretni,
az övé lenni, ha nem is egészen,
megváltanám egy futó, tiszta csókkal,
hisz egyek voltunk rég a drága mélyben.

Csak egyszer engedd még magamhoz vonnom,
éreznem újra félszeg, gyenge vállát,
irgalmazz meg szegénynek és nekem,
szívemben nincs már más, mint durva dárdák!

Szerelmem l lásd meg ösz haját a szélben,
kis békezászló, oltalmat keres.
oldj fel maró, magányos bánatomből.

ha senkiért. az anyámért szeress l

HALAK A HÁLöBAN

Csillaghálóban hányódunk
partra vont halak,

szánk a semmiségbe tátog,
száraz űrt harap,

suttogén hiába hív az
elveszett elem,

nem véletlen vont a partra,
fuldokolva kell

egymáe ellen élnünk-halnunk,
szívünk megremeg:

vergödésünk testvérünket.
anyánk fojtja meg!

Egymást túlkiáltó szónkra
visszhang sem felel.

öldökölnünk és csatáznunk
nincs míért, de kell l

Nem véletlen vont a partra.
nem is büntetés.

nem válthat meg szenvedésünk,
semmi szenvedés!

Roppant hálóban hányódunk
s éjfélkor talán

étel leszünk egy hatalmas
halász asztalán.

A TÁVOM SEREG.

Hiába kutatsz, nem látsz zászlót
kezemben. Hűs ezüst sisak
se nyomja fürtöm: nem fogadta
a készülö sereg fiad.

Te hittél bennem és én benned,
s most nem felejtem már soha,
hogy fegyverkeztem és hiába.
fülembe tép a mostoha,

a drága kürtszö, mit nem ért meg,
csak az. kinek a harc tilos!
Kibomlok, gyenge ág a szélben,
haszontalan láz villanyoz,

V IGI LIA

a két kezem még kardot fogna,
elkapja egy-egy lendület ...
A többiek már készülődnek.

Kiáltanék, de oly süket

a lusta hajnal. - Nézz szemembe:
ha senki más, te kell, hogy érts,
te nem lehetsz, te nem vagy rosszabb
a késnél. Jobb vagy. mint a kés I

Ha megszültél, most nézz szemembe.
ha szeretsz, most meghallanád,
mit én már mindörökre hallok:
a távozó sereg zaját.
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