
BQZÓKY MÁRIA VERSEI

TŰNŐDÉSEK

KICSI FÁK

Kicsi fák, ne okoskodjatok, - zöld
dohányfa, kék fűz, fenyő:

apró létetek ó de édes,
suhogtok, mert beszélnetek kell,
de csak szelíden, jó órában,
mert már ittatok a délután
árnyából s titkotok

lám, most az enyémmel keveredik
el csendben: nyelvetek hegyére
»essuet«; - hallgatóztok -
talán nincs minden egészen rendben

de emberi kínnal semmi közötök ...

LÉLEK

Éjszaka lelkemmel alszom s nem
ad nekem semmit, ...:.... csak Erőt

a testnek: nappal elpazarlom ••.

FEKETE HAJNAL

Az álom elereszt. Fekete gyökerek
közül kilazul
a rög. Mindennek értelme lesz,
s az első hallgatag ór(Íban
nem nyugtalanítja lelkem
halovány csillag -

REJTEKHELY

Mégegyszer nem szakadnat rám
az aranyeső aranyfüggönye : nem hihetem
többé, hogy akkora a világ,
mint én, a törpe

SZE:.~VEDÉS

Add nekem a szenvedést, szomszédnó,
kertedböl, mint egy szál begóniát,
úgy nyújtsd át: - lám, sóval
a virág, láthatatlanul a Szépség,
s gyöngéd Szóval a bánat
tompul, - vagy továbbtart - - -

SZERELEM

Függöny volt me ly felhőként

takarta el a világot
előlem s mikor elmúlt, éjszaka
lett. Ahogy újból hajnalodni kezdett
- úgy éreztem, sohsem jár,tam.
ezen a káprázó tájon . • .
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MOZDULATLANSÁG

Félig öröm, de ez is
mint a lárw: hamar ellobban s szebb
- nekem mindig szebb -
a narancsszín parázs. Egy
helyben lenni jó. S mindig
ugyanazok a percek szépek: ha
kinyitja ·szárnyát az emlék
s állnak a jószagú,
langyos vízen, míg hamvad
a tűz, a kénsárga vitorlák ...

VIRÁGOK A VÁZÁBAN

Virágok a vázában: vándor-
cirkusz.• Elöl trapézművészek halovány
trikóban. Fent kifeszíti fehér
ernyőjét egy a kötelen - - -
s lélegzetvisszafojtva
körbenjár

IMA

Ezért imádkozom: ne csak az én
gondolatomat tartsd meg, -
ne csak rám permetezd elérhetetlen
Seerelmek: vágyát: - add meg másnak
is, hogy úgyepedjen
valami kimondhatatlan
Semmi után, - mint én,
Sóhajok illatát kavard ki
lélegzetünkböl, mint a lila
nyúlánk alakú tömjént s lebegni
tudjanak mások is, a korláton
lengni, emelt fejjel,
- mint abalerinák . . .

IMA JOELORE

O nagy Tavasz, nagy Úr, vékony
az idő héja, mint a prémes
lemur kis füle: mindent
hall - - - Vékony az óra
mint az almahéj, sok már nem
lehet hátra.
S akkor add: erős legyen imánk,
búgjon föl bennünk mint az
orgona, erdőket nyiss nekünk ...

Hajónkon lengjen a víg zászló:
értünk jönnek a legszebb hófehér
partok, s küldd el mégegyszer
nekünk az egyetlen emléket, mint a ten

gert,
tisztán, szépen - ha meghalunk.


