
J JELENÉSEK

HOLT VILAG

Pillantásod deTÚje repdes
a porladó hegyen csapongva.
Vizekhez surran, ámuló kövekhez
s leszáll a néma torlaszokra.
Saját művének szépségén meretufhet,
amint a kristályéleken suhan,
s a csúcsokon csokorba omló rendet
szemléli lassudan.
Örökkön működő nyugalma zálogául
beljebb a bonthatatlan sokszögek
merev magányán tökélye kitárul,
mint röpke játék, hogyha hirtelen sugár hu;';,
csillagnál tükrösebb.
E holt világban, hol a virradat dereng még,
tartózkodó varázsa zsong tova,
amint a lágyan sejlő mészkövek felett éin:
suhog a hajnal ostora.
Nem hangos üdvöt nyujt az érzékeknek,
csak a tapintható idom káprázatát,
midőn a nap tüzében lassan ébredezncl:
az ércek és a villogó kovák.
De végül is ki látja, merre mossa
csalfa visszfényeit a csörtető patak,
míg partjai más létre áhítozva
a t'ízbe omlanak.

És hallani hangját is már a létnek,
amint susogva ring a káka
s a láp homálya csöndesen zenélhet
zavartalan sugallatodra várva.
Ha ott borong lehelleted a szittyó
párás sátra alatt,
megpendül néha andal'ító,
-rég nem hallott szavad.
Szigorúságod enyhül újra
lazább alakzatán a leveleknek,
mert mértékeddel megvont mértanukba
szelíd arányok keverednek.
Imhol egy gomba dugJa föl sisakját
s a zuzm6k bársonyán harmat ül reaaeti«.
midőn nyuitóZ1'Ak már a lázadó, szilaj fá lc

s hangod idézgetik.
hm hull alá az égerfák tövében
s félénk csodálatot teremt igéd.
Határtalan szépsé(J'?c1 s,"őttesében



borzonganak a boldog keltikék.
Sejtrendszerük irgalmas tavaszán 6.t
,zellód vigalma zúg s erőd buzog.
Fuvallatára hozzád hajlanak a pálmák
s a folyómenti lágy papiruszok.

GYO~"'L4J3Ú VADAK

Az első mozdulat emléke rebben,
amit bizonyságtételül még ujjad ál
olvasható, derűs jelekben
/I földobott utolsó csillagig.
Látván1!a friss ma is, ha újraéled
szarvasagancson, őzbokán,

.~ amint a tóban gázolnak a qémek
tapogatózva, tétován.
Háromfelé mozdul a láb és teret hódít,
110gy birtokába vegye alkotásodat:
mezők virányát s hem/ek kaptatóit
járja gyönyörrel a gyol"slábú vad.
Fejét föltartja büszkén, máskor legelésztk
vagy könnyedén szökell; ld tudja, hogy mi jobb?
Az ugrás mámorát inukban érzik
a részegült csikók.
Aztán puha csapással fölrepülnek
a leskelődő bíbicck.
Egy kényestollú kócsag is velük megy
s a langyos szélben álmosan libeg.
Hosszan kinyujtott száj'nya, mint a jelkép,
legyezgeti kerek világodat,
hol forrásvízre ha.llanak a zeraélc
s nyeritenek a zebrák. és l-n-atc.
Csapásaik vidáman füstölögnek
.5 nem hagyiák el szabályos tervedet,
mert fészküket már ringatják a földek
s a csipkés tengerek.

~LCEC vAROSOK

Ki jön sarlóval ott az érett rónaságon
s a gyapjas nyájakat hányan terelgetik?
Ijjat igéz a szarvas-lépte lábnyom
s merészen fut a haml,as b<Órcekin.
Egy könnyu csukló kőkorsót emel föl.
Magasba tör már a sudár derék,
hOfl1J szertecsurrant, él1etó 1,izedból
üditse föl parázsló szellemét.
Ha .~z61. száiát már lwmc~alc hanttra nyit.ia:
önnön szavát'al énekel, kiált.
Mi"oltodat csak scóti mén s aligha
fele iti el igédnek ritmusát.
Dalolva nyúl a kőhöz, várat épít



és tornyokat, miken zászló lobog,
hogy messze zengjék ringató regéit
a délceg vá7·osolc.
Gyermekeik kezükből láncot fonnak
s a nyi1'fák rejtekén a gyep felett,
hol árnyat ejt a lángoló nap,
vidám körtáncot lejtenek.
Magadénak fogadtad egykor öket,
szemükben is magadat tükrözöd
s ha felnövén, már nem igy kergetőznek,

teremts majd békét mindnyájuk között.

?ISZTA SZELLEMEK

Salaktalan napok tüzébál röppenő fény,
hasító szárnya tengerek felett,
teremtő zápor műved delelőjén:

suhannak titkos útjaid jeZölvén
cl ti~zta szellemek,

ESTI REMÉNYKED}i~S

Ne rettegéssel várd cl lassú estét,
ha hunyorogva feléd integet,
s az összeborzadt, idegen felhőkben

terelqeti cl titkos éveket.

Ha átbujtat az álmok halk bozótján
az éj parancsa: hűséggel fogadd
a változékony képek vonalából
kibomló ismeretlen sorsodat.

Ne háborogj. Pihenj el, és a csendben
cl meg nem értett emlék rád omol.
Hisz álmaidban is csak önmagadda!
s eltitkolt lelkeddel találkozol.

Tíi.~ Tdmás


