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MAJOR-ZALA LAJOS VERSEI

Otthontalanságuuk imája
Égen mennyi csillag
fán mennyi levél
főldön mennyi por
lellei korom
ideg-rög
énünk körül
jólét-ketrec
hosszú széles poros utak
én nem vertem meg senkit
se apámat se anyámat
még csak nem is gondoltam rá
mégis rátok űzött hazám
hosszú széles magányos utak
én nem vertem meg senkit
se hazámat se földemet
göcseji szülőföldemet
se nem szóval se szótalan
csak magamat
hosszú széles rohanó utak
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égen mennyi csillag
fán mennyi levél
annyi tejút
megannyi nap
annyi ember
boldogtalan
gondtalanul annyi gond
lelkünk körül jólét-ketrec
én nem vertem meg senkit
hosszú széles portalan utak
aharangok szólamIanak
a gyertyák gyulladoznak
núnden lelkek örülnek
bim-bam
bim-bam
Amur-Darja
Amur-Darja
otthonomban otthontalan

lma gyermektelenség ellen
Égen meJo szép madár
de nem madár
Emese emlőjén lét fakad

orvos kézben
műszer villan
Tisza parton
Emese emlője elapad

Tobol parton
I rtis tükrén
Irnik arca
Emese

emlőjén

kövek között
halál pereg
Almos átka

dal fakad

némul a kiirt
némul a szó

égen mejő szép madár
de nem madár
Bartók Béla űzött szíve
szárnya alatt évszázadok
écszázadok bölcsőt ringnak
a ringásban ritmus rivall

Emese

emlője

elapad

rozsdállj kengyel
rozsdállj volán
Tisza parton
Kodály Zoltán
daltalan?

Mogyer sát'roz
kövek között
kalász pereg
Almos álma

meddő

szíve

Tisza parton
Emese emlője szép ágyéka elapad?

Csak úgy érvényes, ha ezt lefekvés előtt mondjuk és feleségünkkel is elmondatjuk. Különösen fiatal házasoknak üdvös ezt az
imádságot közösen az ágyban imádkozni.

A Béke

győzelméért

A Föld színe fölé
a megtisztító tisztaságba
monggyátok a számba való szózatokat
szóljon háromszor
három életen át
életből életbe újulva
a való igaz igaz beszéd

igaz szó igaz beszéd
lángokon vizeken érlelve
Földre visszahulló
igaz torokból igaz nyelvre:
igaz szó igaz beszéd
kakaskiáltástól
ka kas hunyásig

kakashunyástól
kakasszólásig

a fekete Föld színére
a tavakra
a folyókra tengerekre

tűzön és vizen át
atomhasadástól atomhasadásig
tavasztól öszig
ösztől tavaszig
három életen át:

harcainkból harmattá
lelkeínkre:
a

szelídűlve

Béke

Szívre olvasó ima
(infarktus ellen)

Világosság
erőt csiholj
eső esik
víz elszalad
nap felragyog
erőt bájol

tengely térben
semmit kötőn
ritmus érben
kopp a földön
kopjafa
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kerü j j ke resz t
fo rdu lj csillag
gyep lős sugár
békóban nap
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k opjafa
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tengely térben
semmit kötőn
ritmus ébre n
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l épés l ét en
kopp koppaná s
f u tó ér ben
dob b dob ba nás

J

1

a szakadás
hi edel em
hi deg verem
toron a n ap
hor h or ka ná s
világosság
erőt csiho lj
r itmust i gézz
erőt bájolj

'}

kopp a f öl dön
k op j af a
l épés l ét en
ko pp koppanás
éber érben
dobb dobbanás
hor horkanás
t érbe n té tlen
szószakadás
hi edelem
hideg vere m
k opp a földön
ko pjaf a
e ső esik
víz els zalad
éber érb en
k opp ko ppanás

dob b dobban ás
hor horkanás
de rű ra gy ogj
r itmu s i gézz
erő bá jolj
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Osz e Andrá s: Szent Ferenc, a m l m érföldk öv ü nk
(kalapált fém)

