
TOLDALAGI PÁL VERSEI

A~ élet megy tovább

Az ütközetnek vége van,
halottak, sebesültek
hevernek a csatamezőn,

ez a győztesnek ünnep,

mert nem számít az emberek
halála, csonko.sága,
zászlóval veti magát
a hősök mámorába,

az árvák és az özvegyek
pedig siralmas arccal
nézik a nagy vigadozást,
nekik sötét a nappal,

a szájukban oly keserű

az ital és az étel,
de nem szállhatnak szembe az
ünneplők örömével,

csupán a vesztes, az lehet
igazi gyászolója
mindennek, ami elveszett,
temetés minden óra;

az élet pedig megy tovább,
szövetségesek lesznek
az egymás ellen harcolók.
Hol van az ütközetnek

nuüaszaqa? Az áldozat,
mit mind a ketten hoztak,
arany betűkbe merevül,
vagy tankönyvekbe roskad.

Ki8~abott dé~8ma

Csodálatos nagy összevisszaság van,
bővelkedünk madárban és virágban,
körvonalakat írhat le az ének,
a fiatalok egymás mellé lépnek,
egymás kezét megfogják és szaladnak
felhőtlen, fényes arccal napnyugatnak.

Mit csinálhatnék én? Már derűsebben

gondolok vissza. A szemem se rebben.
Úgy kellett lenni, ahogy volt, a vámos
beszedi, ami neki jár. Világos,
hogy fizetnünk kell 'muuienért, a dézsma
is ki van szabva életünkért még ma,
ezért kapjuk a jó szókat, a csókot,
csak a halottak soha nem adósok.

Utós~ó

És most, hogy részben feltörtük a kripták
ajtait és megoldottuk a titkát
a részleteknek s félig az egésznek,
a színpadról öregesen lelépek:
Ez volna hát a vége a szerepnek?
Kik jóval előbb engem eltemettek,
örüljenek; nem bántam, s most se bánom,
túljutva az utolsó felvonáson.

Ha kérde.ed

Kazlak úsznak az éjszakában,
a szagos virágok pedig
tovább adják növényi létük
rejtelmes üzeneteit,

kis keritések körülzárják
a kerteket, a csend egy zárdát
épít fel, nem áll a világ meg,
egy felhő nagyon lassan átmegy
a hold előtt és megpihen.
Hozzájuk képest mi vagyok még?
Hát nem vagyok már semmi sem,
,/)agy inkább csonk, vagy összeomlott
lélek, megismerve" a poklot,
a sokféle borzalmakat,
nem csodálom, hogy immár senki
örömtelin rám nem akad.

Mondhatt. volna Lear

Hiénákat hizlal a korszak,
barányt csak néha látni már
a határozott képtelenség
jelképes határainál,

pedig van ima és zsolozsma,
gyónás, áldozás és mise,
de nem vagyunk jók, nem t'agyunk jók
voltaképpen már semmire.

Mért élünk hát? mire nevelnek
gyermekeket az emberek,
hiszen nem tudni, hogy belőlük

hány lesz valódi szörnyeteg.
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