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S$eptember

Az első kéz-eldobta kő,

az első szálló rózsatő;

egy hárs, melyen a rettenet
nagy-öbZű, sárga csendje vet
- bogozhatatlan és szilárd 
zúgó örvényt, mely mélybe ránt.

A mélybe, hol hideg halak
s fordított álmok inganak;
s hol minden oly valótlanul
a fénybe száll, iszapba hull,
és érted-nőtt kemény fogak
tüskés hínárja fojtogat.

Távol: pár nyom a fú között .
egy üldöző... egy üldözött .
s a szétfutó akácso'rok
porában árnyékod forog
- foltosan, szürkén - mint a nyár
rnezsgyéjén ténfergő halál.

Egy jaj... egy kéz-vezette kés,
- nyelén a végső számvetés 
amely megett a félelem
ordító árnya van jelen,
szíkrázón, pengőn, mint az érc:
hogyennlli vagy, hogy ennyit érsz.

És lent, a kertben, dáliák:
kopott-szelídek és liZák.
Olyan szelídek, mint a szél
kezében tántorgó levél,
s lilán-kopottak, mint maga
a búcsúzó föld sóhaja.

Keress a tavasz ellen egy köret,
csak lépj ki már az áprilisi tájba,
hol fák dülöngnek, mint a részegek
s bokrok tipe{Jnek Isten lábnyomába.

Olyan, mint te: megfáradt és öreg.
Keress az Isten ellen egy követ?

Kései április

Hogy' lábalsz ki ebből a megrekedt,
időtlen csendből, melyet ölbe vettél?
Keress a földed ellen egy követ
- a bűnéért - hogy benne megszülettél.
Mondd el neki estéid üregét, .
hol fülledt szádban megposhadt a bánat,
pattogva nő a borostás penész,
s nincs holletenned egyetlen ruhádat.

Keress a 'fejed alá egy kö1,et
s terítsd föléd az álmok pelyhes árnyát.
Valahol, távol, tülköl egy hajó
s a szálló ködben anyád sem talál rád.

Hogy' lábalsz ki ebből arádszakadt,
halálos bűnbql, hogy megöregedtél?
halántékod fehérlő sűrűjéből?
Lábad előtt pernyés 'parázs a por,
és bámész csontok lesnek rád az éjből;

és összesúgnak feletted a fák
s hátad mögött már vihognak a lányok ...
Keríts a testük alá egy követ,
s terítsd föléjük csontkemény halálod.

Nem értik itt az almák sárga csendjét,
a csonkká rozsdásult szavak
sebszaggatásig fájdalmas kegyelmét ...
nem értik itt, e 'sziklabolt alatt.
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Melengető

Az ,arcod itt, már nem beszélik.
Én pr6bálom csak mondani,
míg napjaim köriLlkerítik
emléked rozsdás lombjai.

Atlépsz a fák csodálkozásán,
mellemre szikkadt földemen;
kék pára vagy meséim száján,
s az őszt veled melengetem.

Téged beszélnek fenn, a fényben
a lomhán szálló reggelek,
s estéim csillag-hűvösében
szemed rőzséi fénylenek.

s átúsznak rajtad régí fáim,
az érted félő félelem ...
Engedd magányos éjszakáim
árnyad lombjába rejtenem.

Mert itt az ősz, s te reszketsz bennem ...
niegfújom arcod és kezed;
s a szeptemberi rettenetben
föléd terítem csendemet.

Történelem

Úgy éltek, hogy: "Lieberman úr,
ezt írja föl még, elsejéig."
Vagy megkérve Riesz Róza nénit,
estéik adták zálogul.

Gondjuk-ágán fészket rakott,
hogyelszálljon reggel, a fénnyel:
az új kor, új ígéretével,
- az ezerszer megálmodott. -

S bár tudták, hogy úgysem segít
és tudták, hogy minden hiába,
szidták magányuk hamujába'
"az anyja piszkos istenit"

- reményvesztetten, éhesen 
zsidónak, úrnak, földnek, papnak ...
S míg pudvás felhőkből haraptak,
nem volt mellettük senki sem.
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Hová megy az a sziklák-szülte ember?
Hová hajtja a havasok fehéT szomOf'Úságát?
Száll a gonoszság őrbódéi közt,
hol a borókás-álmok hidegében
testvéri-szájú éhség didereg.
Magára húzza két vén cserfa árnyát,
az izzadt földet ...
s már csak homloka
fehérlik ki a barkák örömébdl.

Pihen kicsit!

De ölében a rét,
s szíve felett a havasok szelíd szomOTúsága,
hol a barlangok évgyűrűiben

mozdulnak máT a medvék.

- Baltája nincs... még botja sincs. 

Mivel gyilkol ..• s mivel teTelgeti
Farkaslakán, a jégtörő tavaszban,
.- sárga-csengős kankalinokat?


