
Orzöm a kórház zárőjelentését, melyben ez áll: "A beteget nem állt módunk
han kívízsgální".

. 1967 október. Baleset ért augusztus 7-én. Iszonyú boldogság zuhant rám:
meghalok. Csigolyatöréssel vittek kórházba. Kemény deszkán iekszem. Nincs
test'em, nem fáj semmí. Agyam egy mondatot zakatol: jó leszek, jó leszek. Verset
irok.

Hogyelérjelek
Majd vad lovasként vágtatok
Kétfelől rámrohannak a fák
A tisztáso11 egy fehér bika vár
Zömök szép teste két fehér SZar1l4
Megállítja vad lovam
O gyönyörűséges szelíd Jupiterem
Gyengéde-fl, a hátadra emelsz
S magaddal ragadsz az égi mezl5kre
Ahol most már mindörökre
Szelíd maradsz én egyetlenem
Hogy mindörökre szelíd lefJ1lek én ...
Európád az idő/,; végezté ig.

GRAIN ANDRÁS

VERSEK KASSÁK LAJOSNAK

A mestert hös~öntjüh

tartása példa
a művészetnek

vértezettsége
gazdag fegyvertár .
Ö'Tökfolllású ér

4 ráépült tömbökben
művészeteket ötvözl5 kovácsok
serén1l céhe munkálkodik

fémek lágy folyásában
az anyag lelkét vizsgálják
óva nemes tulajdonságait
söntvényeiket csoportosítjáJt
a formák keZléktárában

a mester intc5 fefJ1lelme
kiírt táblákon fiYlIelmeztet
az alkotás
szigorú törvén1leire

Rövid életraj~om

életre hívtál
s én megszülettem
a tenger fenekén
kerek ikráidból

apám ragadozó fajta
nagy fogai voltak

társaim mind elvesztek
míg a víz színére felúsztam

több testvérem
ha.lva született
a mélyben
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Költés után

« velt/hu madár
most rebbenti szárnyát
indul az élet
hazámba.n

a tojások burka meghasadt
és fénylenek a sárga pehelytollak
a költészet szemez az udvarokon
s kimegy a rétre
szállni tanulni.

A nyolevan(ldik év

nyolcvanadik év .
töreHén küzdelemben

KASSAK
elég e név
mindent magyaráz
a csillagok állása
március 21
okkal született

akkor
beteg 1'Ozt a világ
az egyszerű hétköznapok emberei
a munka jobbdgyai voltak
II zsírosok tejben fürödtek
csak a küzdők szaggatták
a muszá; r0nf1l1ait
hogy szebbé tegyék
a földet

foghíjas-szépségét
képmutató romantikával
fátyolozta a kor
s kölcsönvett p6zokban
tetszelgett önmagának.
a terek
lengő zlÍ.szlókkal buzdít.Jtták
a haladásra szomjas ifjakat
hogy a szél hajába fogóddzanak

voltak sánták
kik elhagyták mank6ikat
még a bénák is repülni vágvtak
vakmerő szárnyas titánok zuhantak

a' föld véges ingouányaiba
a nagy csodákat
átlépték a bátrak
Kassák is
jó bakancsot öltött
beállt a zendülők sorába
lázasan elöretőrt az élcsapattal
s ma már
ut61 sem érjük

lma

élj köztilnk
e16t adj

légy mag a földben
légy maaad a földben
gyümlncs a fán
fény az égen

légy tavasza
a zsenge ifjúságnak
légy ostore
a dúló indulatnak
légy motorja
a tevékeny köznek
szélben is diadalmas virág
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