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DE ÁK LÁSZ LÓ

Si va ta gi évad
Kurcsis Lász ló szí nes rajz so ro za tá hoz

1.
Po kol-aj tó vagy égi jel.
Mö göt te szal ma ku tyák.
Vagy sem mi sincs.

2.
Már lát tam va la hol ilyet.
Va la mi re em lé kez tet.
Ne ve itt a nyel ve men.

3.
Por és szél ost ro ma vis  sza té rõ.
Holt bu rok, mit ost ro mol.
Az élõk rég el vág tat tak.

4.
Ho mok lép csõk, még, alább,
Ide fönn né mi zöld a re ce hár tyán,
Cse kély bíz ta tás.

5.
Ko hó ból ki vont pen ge,
Ci nó ber sáv ban
A hû lõ nap le száll.

6.
A dû nék kö zött 
Bal jós alak za tú pen gét vé lek csil lan ni.

7.
Kü lön bö zõ tö me gek sú lyo sod nak.
Kö ze li ös vény re mu tat va itt,
A le ve gõ kéz nyo mun kat vi se li.

8.
Ahogy jött, inal ró zsás bu rok ban,
Ma gas ba húz a bal jós pen ge.

9.
Mint sze gé nyes ka pu zat,
Ál long egy ko ri ün nep vá za,
A vá di ös  sze zárt agya rán. 

10.
For gó sze let be fo gó
Ví zi ló bõr pa ra ván part ján.
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11.
Hon nan bújt elõ a fé reg,
Mér ta ni csuk lyá val
Fe dez ve ri a dal mas pil lan tá sát?

12.
Szál nyi ka ró be döf ve
Sze mez óri ás zi gó tá val
A Já de Ki rály si va ta gá ban.

13.
Ha sze münk be vi hog a kõ ku kac

14.
Ke rül im már égi épí tõ-anyag
A vé det ten épü lõ
Hi ú ság to rony fa lá hoz.

15.

Er re, csak er re, Ophirba igyek võ ván do rok!

16.
A sen ki föld jén,
Mind két nem be li ek
Szél be vi cso rog nak.

17.
És el sül  lyed nek, 
Mint Tang ko ri kö vek 
A pu ha száj ban.

18.
Csak Pa ir dat lan szörny fe je
Ma rad meg kö vül ten.

19.
A mély út tó part ra ki fut,
Tá vol le beg, ár fe lett
Tao ré vült, olajsárga te kin te te.

20.
Vert-vá lyog ház, in nen in du lunk.
Árny ve tõ ré se den ki lé pünk!
A ki égett, iz zó, éde ni táj ba.

21.
Mint ha va la mi fe lé
El kel lett in dul nunk!
Káp rá zat lett vol na?

22.
Szá raz lég be dõl ten röp pe nõ,
Fosz ló ke se lyûcsont váz.


