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NYÁR MÚLTÁN

Látod? ... a zöldesfényü lomb lehull már homlokomról
és ajkamból kihervadnak ft. vérvivö erek.

Szikár vagyok mint őszi fa, mely fürge télre gondol
és borsong, mert már meztelen, magányos és rideg.

Tudom, te láttál másnak is ... mikor neked rügyeztem
és lángoló virágaim gyujtotta nyári nap 

szeretsz-e így is, amikor vázát mutatja testem
s félős hidegtől koeeanők a nieztelen fogak?

Lám, most derül ki, mennyit érsz s neked én meanyit érek
és hogy jövőnk mit rejteget: bukást-e vagy csodát? ...

A mult nyár leplét ölti rel mord télen át a lélek,
a bölcs növény levetkezik, úgy védi önmagát.

HANYATT A MEZŐN

Lassan belátta: így vagy úgy,
de meg kell halnia,

idegen arccal nézte már
hazája s otthona.

Tudta: ki helyet nem talál,
egy útja van csak, a halál.

Már-már örült, hogy menni kell
s gyorsan SlZámot vetett,

mit hagy itt szépet, nagyszerüt,
bánni érdemeset -

és maga is csodálkozott,
hogy szíve rendesen dobog.

Mint ki tehertől szabadul,
körülnézett s felállt.

Nem látta többé szömyűnek

az elképzelt halált.
Oly kőnnyű lesz átlépnie
a semmiből a semmibe.

Nyugodtan dőlt hanyatt el a
gyomos, füves mezőn,

egy fecske röpke köreit
nézte révedezőn.

S bár önmaga nem tudta még:
érezte, hogya fecske szép.
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LÁNGOLÓ NAPOK

Lángoló napok tüze éget,
éhes vagyok, ínyem kiszárad
valamikor ittalak téged
s valál ínyemnek ÍiZeS étek ...
hol vagy, merre vagy, nem talállak!

Bezártál testem börtönébe.
A lélek tombol és üvöltöz,
halált kíván, ha aza béke
s ha nem csitulhat szörnyií éhe,
mi köze a pokoli földhöz1

Trónon pihensz magas egedben.
angya1szárnyak legyintik orcád
s én, ki öledben melegedtem,
immár nem látlak ... feneketlen
száraz sötét a hő magosség.

Két szín alatt ki vettelek már,
elpusztulok itt, szomjan, étlen!
0, csak ha egyszer jóllakatnál,
jQbiban minden nehéz lakatnál
fognál világod börtönében.

Ízed érzi porlepte nyelvem,
fogam képzelt húsod harapja 
Miért kellett ezt érdemelnem ,
Miért büntet égi szerelmem
rettenetes, forró haragja.

Szemlér Ferenc
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