
PUSZTA SÁNDOR VERSE

RÉG közel voltál
most végtelen mes.~7.p.

hattered
meredek
öTökkévalóság

hullámzó szakállad
ezüst rét jeibe
hold szánt
szelíd
esteli barázdát

csak állsz
és merengsz
költők költője

agg éjek halnak
s születnek új napok

kihulltál egyszer
- most fordított a kép
fészkéből hullt madárfiókád vagyok

Egyre hátrálsz
MISZTIKUS RAPSZODIA

(Részletek)

minden század rontott rajtad
rombolt
lopkodta köved

te ép maradtál
egy és változatlan
mégis változásban virul lényeged

MINDEN sziv elvesz vlalamU
belőled

711Índen szív hozzádtesz
valamit

mindbe szétragyogsz
mind szétragyogtat
mint ősformát a néma mozaik

mint széltől-védett lángot óua
mind tenyerébe szívébe rejtene
de nem rejthet el
szívek ujjak öble

kitöTsz

mint láng
mint ujjongó zene

ELTŰRÖD hogy változtassunk rajtad
emberi ajakkal formáljuk valód

eltűröd hogy lázpiros uj}aink
törjenek sokszögbe
mint fonalát a pók
reitéluedre ném'1ság a válasz
vakok vagyunk
hiába állsz napon

de néha lénY~d átsüt a. homályon
s megcsilban
a kezdett vásznakon

EGYIK nap mint másik
növekszik
teljesül
érik
körbefut

én állok a kör közepén
szememben csillag
vállamon tejút

legbelső körben ,az Isten áll

körötte
magány
súlyos
évezredek

egyre hátrál

s el nem érhetik
már tudom
csupán la kisdedek

CSAK equszer szabadna neved kimondani
egyetlenegyszer
egész életen

ahogy egyszer születünk s ahogy
ismételhetetlen megyünk innen el
milliószor törünk el naponta
ki híd behetnél
minden mély felett

hallgatok

s összezárt ajkaim mint éjek
zordan
némán
összetekintenek

MINDENBEN ott V1agy
mint a vég
és mindenütt
te vagy a Kezdet

hazudnak
kik szóln,ak egyenes vagy
s hazudnak
kik meggörbítenek

öbölnek part s partnak öble
szilvákon hamv vagy kék viasz

jössz jössz felénk s csak hátrálsz egyre
elérhetően

s lényünknek még sem az

MINDEN század épített rajtad
minden század javított
minden század foldozott
és
malterozott
tatarozott
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TE ad sz szemet a do lqo lcrui lc is
tud om
hogy látv án lásson
am i f öl d i
va k
s az égi látás
v illám l ó tüzében
l eolvad .
m i t r ád raktunk
a sctak

n em szereted az arany köntösöket
a híí.s gyöngyöt d ús brokátruhát

a látók téged mind íg y tap ogatnak

oh boldog vak
ki
né l külük is lát

S ZORONGOK
hogy minden sor hi ába

nem tudom úgy
k i áltan i n ev ed
hogy f ényed süssön
a sebzet t v ilágr a
s minden élő

találkozzék veled

és el ve szt hetlek m agam ts
m ig má snak
mutoqatuik:
mint üdvösség jelét

zor d arcod űz

m ert negyven éve vársz s csak
megkezd te le k

s bennem töredék a ké p

K ondor B éla : Csendél et
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