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GYŐRI LÁSZLÓ

Keresztlevél
Ugyan ki vagyok? Mit remélhetek?
Mit sütnek rám, miféle bélyeget?
Vagy nem tart számon az én istenem?
Vagy ha számon tart, mit művel velem?
Kezet nyújt, vagy sötétlő, vad nyilat
alkalmilag és pillanatnyilag?
Ki tudja, mit? Olyan lényegtelen.
Születtem, vagyok, ameddig lehet.
Elveszett rég a keresztlevelem.

A kín gyűlölete
Nem olyan vagy, mint ők, a többiek.
Leghűbb ellenmellettjeid
nem is bírnák ki azt, amit
te viselsz el a többiek helyett.

Nálad a némaság lakik.
Akik elhagytak, ne csöngessenek!
Mintha szűnnél. Jobb is, hogy este lett.
De hogyha ők laknának itt,

elviselnék a te gyötrelmeidet?
Talán már mindhalálodig
harag, fájdalom, vád szorít

ezért a kínért. Gyűlölik:
rabok, a saját foglyaik.
Az éltet, ami addig éltetett.
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Sietség
Folyton éjfélre jár. Fél egy. Vagy egy.
Milyen gyorsan múlik az éjszaka!
Le kéne feküdni, aludni. – Eredj
az ágyba már! Aludj! Még van hova
menned, még van hely, ahol lepihenhetsz.
Minek bajmolódsz, hogyha leheverhetsz?
Mire való? Ugyan mit csinálsz,
mit művelsz, te örök éjszakás?
Úgy érzem, mintha örökké sietnék,
késő van, túl késő, valamit még
be kell fejeznem, de a vonatom
hajnalban indul, nem szabad lekésnem.
Ha elalszom is, ezzel álmodom.
Igen, lehet, hogy ez a büntetésem,
de hogy miért, azt meg nem tudhatom.
Munkál az otthon, család, vacsora,
és itt az éjfél örök vicsora,
szélesre húzott szájjal kinevet:
– Én vagyok az éjfél, és te ki vagy?
Jön az utódom, jön a virradat,
és egyszer csak örökre lepihensz,
késleltesd hát a te óráidat,
ne ügyelj rám, ugyan hova sietsz?
Tudod egyáltalán, hogy mi a tett,
amit ha bárki megcselekedett,
az megtette, amit meg lehetett.
Mi ez a szólam? Az efféle limlom,
a rend, akármi elillant az úton,
útközben a rég nagynak hitt fogalmak
javunkra talán, végleg elillantak.
Éjfélre jár, sötét van odakint.
A végső perc virágát leszakítsd!
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