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ropog a szél a roggyant háztetőn 
hogyha jobbra nézel piciny faluk sora 

egyelőre felszökik kilép 
rézzel-kivert kupák bozontos mámora 

ne búsulj mit sem ér a bánat cimbora 
görcseiből téves alagút 

fölöttem az égbolt alattam a bamba 
először áll önmagával szemben 

elindult egyszer valaki 
kakukk kakukk szép ifjúság 

húsz év húsz évem álmai 
az asszony bérelszámoló 

a férfi üzemgondnok 
e versek ez a kincsem 

hány évig él a kedvesem 
elindult egyszer valaki 

az emberi kérdésföltevések 
párolgó tavaszi földek vigasz-vámok 

álma negyvenöt fokos sziget-seb 
igyál inkább te is hiszen e torz világ 

most a tiéd hogy a szivedben ércszilánk 
mérlegeli azonnal kirántja 

mellette százezer szilánk néz a napba 
ezer esztendő avagy talán 

tán el sem indult csak a lift 
ihaj-csuhaj az életünk 

ragaszkodom hozzád világ 
s jönnek a hosszú köznapok 

a szürkeruhás gondok 
ha megvetsz akkor is 

bolondos ifjúság 
tán el sem indult csak a lift 
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szeretsz-e mondta zsúfolt kikelet volt 
szagos duna-parton vadkörtefa alatt 

menedékhely maradéktalan 
kinn most az ég alatt szigorú a világ 

fehér az éj fehér az értelem a fák 
gondolat-jelkép fagy-kifacsart agy 

koszorús fejezet mélyen porbasújtott 
agyunk az éleslátás éle ín 

csavarodik az ének 
csilingel a táj cseng: hahó 

orgonaillat sóskafagy 
mikor egymásra leltek 

sivalkodtak az aknák 
vasárnap hűvösében 

hahó be messzi tűntél 
csavarodik az ének 

ölében a május kikelet-csiga 
vadkörtefa alatt el-elszenderülve 

ösztöneink értekezlete 
megdermedt s eb h avas szilv eszter ónszagú 

virágokat nevel f árad t d ereshajú 
szigorú f agy elvi selhetetlen 

szenderegni jöttem én a duna-partra 
erről a testről erről a házról erről a világról 

midőn először látta meg 
már csak mint lenge füst lebeg 

lapul a hó még lomposan 
s ők álltak mint a szobrok 

a meglódult időben 
itt-ott csiperke-vágy 

kormos mint pernye-szán 
midőn először látta meg 

CSELÉNYI LÁSZLÓ VERSE 


