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BORIÁN ELRÉD

Van Gogh a tü kör elõtt
Meg fe szí tett Is te nem,
ne hagyj el en gem,
áruld el vég re,
kö nyör göm,
mi ként lop hat nám
el tõ led tük röd,
hogy meg öl jem
ma gam ban
Perseusként
a ször nyû
Gorgó-fejet…

a me zõn
Vi rág zik a man du la fa

fes tem, fes tem más örö mét,
s itt ál lok lám villámsújtva

Vi rág zik a gesz te nye fa

for dulj ve lem õrült me zõ,
na pod ûz zön sö tét fel hõt,
rám ne dûl jön temp lom tor nya

Két ba kancs a fest mény ára

ma radj ve lem, nap ra for gó
Is te nem

Ön arc kép
ös  sze om lom
örö mök ben
bá na tom ban
fest mény le szek
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A za rán dok Hold ál ma
már ci us 17-én 

Böjt más ha vá ban éj jel
ál mom ban a csil la gok
tej út ján

ha lan dó éji táj ba
le száll va ezüst fény ben
meg lát tam

ékes ikon ját há rom
fo lyó szép vá ro sá ban 
Úr nõm nek.

Há zad ban kék le pel be
bur ko lóz va cso dál tam
ha zá dért

sí ró kön  nyes ar co dat.
„Üd vöz légy, ó Mária”–
gon dol tam,

s lát va lát ván meg érint
szí vem ben a szent lát vány:
Fáty la mat

lá bad hoz le te rí tem,
hol már tír vé re véd te
a gyön gét,

s Lász ló, a lo vag ki rály
az ár ván ben ned bí zó
Ist ván nal

hó dol va ajánl Né ked
kar dot és szent koronát.–
»Üdv né ked, 

kön  nye zõ ró zsa vi rág,
gyön ge sé ged erõs ág,
arany ház,

se gítsd né ped, Pat ró nánk,
szen teb bé, sza bad dá tedd.
Hadd sír jak

öröm mel  majd oda fenn.
Vi lá gít ben nem kön  nyed.
Ég Ura, 

hadd pél dáz za pá lyám Õt,
ki za rán dok nak csil lag,
könnyezõ.«
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Ha-jó-út
Ha jó zik sze mem ben
a tér öb lé ben ki kö tõ idõ,
s az idõ be át fo lyó tér.
Hin tá zik lel kem ben
a múlt kö te lé kén a vágy:
légy, mi le het nél: job ban
szá gul dó ha jó az internet
csa tor nán, vagy mo soly gós,
sap kás ka pi tány, – de csak légy,
mi le hetsz, sa rut le ve tõ,
szám ûzött, dü hös, da do gó le gény,
ki ben el nem ég a lát vány:
a csip ke bo kor, az égõ,
a ki nem al vó láng,
mely nek per nyéi kö zött ker ge tõ zik
a per cet nem szám lá ló idõ vel
a tértelen tér. És a csil lag-test vé rek
ha jó já ban ott hont ke res az At ti ká ba,
Penelopéra vá gyó Odüs  sze usz,
és az örök vá ros ba tar tó, Mál tán
ha jó tö rött, ra bo kat men tõ Paulus.


