
PRÓBA

Mint aki éjjel lepkét kergetett,
Megfogta és a holdra lelmuiatta,
Hogy lásson rajta szint és pettyehet.
Lámpát lobbantva s félszegen matatva
Vizsgálom én is álom-versemet.

Ó, holdsütötte tájon, a meséh
Forrásvidékén támadt furcsa jószág,
Uj szerelem gyümölcse, élsz-e még?
Szioed dobog? ~ Vagy megölt a valóság,
S száraz tetem vagy, kárhozott szeméi,
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KöZÉPKORI F AM:ETSZET
(Tanulmány)

Hol a tömzsi, tűzmarta kaputornya
Lőrés-szemével a mezőkre -tárul,
Megszűnik utca, épület-cikornya
S a város elfeledkezik magáról
nagyhirtelen - a görbe, giibbeniis út
szélén botorkál szaknyáját befogva
egy rebbenő lány, amoda a kőkút
iránt a bojtorjános giz-gazosba.

Kopár dombon, túl a dögtemetőn is,
úgyiehet a világ eleje óta,
lógó gyümölccsel áll az akasztófa;
mögüle kel a Nap, gyönyörű Főniksz.

Eji fátylától megrabolva reszket-
a kulcsos város, tündököl a fényben:
csupa tornyok, csupa arany keresztek,
mint országalma egy király kezében.

. . • Measzeföldről, bottal kopogva, bátor
új tanokkal - szemében szeni nyakasság 
tart a vaskapunak valami vándor.
Nem tudja még, hogy holnap felakasztják.
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OTTHAGYTAM o'.

Otthagytam a misztériumoi,
s megindultam a hosszú folyosón.
A falr61 régi képek integettek,
Róma, Párizs, széptornyú templomok;
kövükre könnyem hullott egykoron,
s közülök ma nem egy por és korom!
Lóttam a Bargellát, a Fórumai,
mintónak tartctt: sole pazar romot,
miket ma Európa quasi másol -
0, üzenet az egykor ép vilógból,
mit futtattál belém. mily áramot?
A oaláság mii tartogathat annak,
akit emlékei igy megrohannak ?

És azalatt künt nőttön-nőtt a hó,
- cr valóságra szépitő műoészei 
angyalszótól zengett a folyosó,
gyermekkori hitekből szép igézet.
Szemern sarkából egy könnycsepp kibuggyant,
S mire II számig ért meg is fagyott,
forrósodó emlékezésbe roggyant
lábbal róttam a kockás padlatot.

Florenci csók zsibongott fel szioemben,
s szülőföldem, e föld emléke, onnan;
a messziségből látott állapotban,
ahogy akkor, pálmás szigetű Délre
vágyón emlékeztem erdélyi télre,
s a lelkifurdalás majdnem megölt;
cserbenhagytam a honi temetőt -

Szaggassatok, eziisi-angyoll hangok
szavából zengő római harangok !
Hét domb között visszhangzó szavatok
valaha, ott, hazámért szaggatott.

Az uccái verte a hófergeteg,
s a Háromság-szobornál csak be fordult
egy csengős-szánú esküvő-menet,

fótyolóban a halvóny kis menyasszony
mintha halálba oinnéh, reszketett,
de vonulósuk oly valószínűtlen,

oly víg farsangi volt a ködben,
hogy hirtelen kihülő szerelemként
homályuli el minden messzi emlék,
s bennem a ezeretet harangja hondult
e földért. ahol élnern kell ezentúl. Jé k e l y Z o l t á n
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