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HERVAY GIZELLA 

Siratók és keservesek 

Sárkányölő Szent György…
Sárkányölő Szent György 
add élnem álmodat
álmodat hadd éljem
havasi virággal
gyenge gyermekemet

vezérelj haza már!
Dózsa vaskoronás
hadd takargassam be
tiszta fehér gyolcsba
kicsi leányomat
hol keressem immár
feketébe öltözöm
fekete ruhába
várom kisleányom
hadd öltözzön pirosba
kisfiam kék szeme
szárnya nincs madárka
párja nincs kismadár
hol vagytok hol vagytok
hogy egyedül vagyok
értetek búsulok
virágomért
gyöngyharmatért
áhítozok

Egy pohár víz…
egy pohár víz
egy falat kenyér
összezárva a szerelemmel
annyi éven át
hiába énekeltél
hiába szóltál
csak a rácsok meredtek rád
egy mosoly ami végtelen
szívemre tűzve viselem
homlokomon hajnalcsillag
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a nagyvilág idevillog
homlokomon kerek hold
jaj de szép mosolya volt!
aki átkozódik
fürödjön hóba jégbe
aki fényt álmodik
mosdjon meg vödör vízbe
bejártam a fél világot
egy helyben
halottak mutattak utat
jaj kegyelem!
oda megyek ahol a helyem
szerelmesem

Ráolvasó
ezüstszemű
mentsd meg a fiamat
mentsd meg a lányomat
húzd fel a lejárt hajnalt
húzd fel a kutakból a vizeket
aranyvesszővel varázsold elő
a föld alá bújt forrásokat
fordítsd meg a hátráló világot
verd le a lakatot városaimról
űzd el a sárleányt
szelídítsd meg a békegalambot
adj csőrébe új olajágat
röpítsd magasra
hadd legyen szeme rá
a világnak
ezüst-torkú
hozd vissza hangomat
elherdált énekemet
hozd vissza fiamat
hozd vissza lányomat
add vissza életemet
nélküled nem élhetek!

Sirató
segítsetek
jaj! segítsetek!
fiam-lányom megölöm
száműzöm a szerelmet!
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magam aranylakatban
vadak közt virágom
jégcsap kiabál a fáról

életfából fejfa lett
leheletből felhő lett

felhő felhő hófehér
merre visz a szél?

néma aki él!

csak a csontváz kiabál
föld mélyéről békét vár

tíz megperzselt kismadár

tudtok-e szállani
szárnyszegetten
tudtok-e élni?

szó se rebben 

isten zsebében
csörög a borravaló

beint a halálba – vissza
halál utáni tiszta tó 

hazát keresek égen földön
otthontalanul magam kútba ölöm

hajam a földig ér
fejem fölött az ég
csupa vér

Hazajöttem…
hazajöttem
csillagok közül
a földre

várom
az ítéletet!
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Önarckép tükör nélkül

kő és cement
és föld vagyok
én vagyok a szél
aki új szárnyakkal
mindig visszatér
néma kút vagyok
visszhangom az ég
dobjatok köveket 
összetört testemre
adjatok fehér gyolcsot
fejemre
árvák árvája 
vagyok
világ árvája – gyermek
anyja vagyok
örökös száműzetésben
élek-halok
de mindig újra
feltámadok
egy pohár vizet
adjatok!

Hallgatok…
hallgatok
mert jajgat a föld
tiszta vizek arca
meggyötört

nem hallgatok
mert üvölt a föld
nap-hold arca
meggyötört

megírtam
életem
megírom halálom

hazám!
keresem
föltámadásom!
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Szült macska–asszony…

szült macska-asszony
hazátlan halál
halál szült halált
megöltél anyám!

megtetvesedtek
kisdedeink
megszúvasodtak
fagyfogaink

nem menekülök
halálba gyászba
kék eget festek 
hazám falára!

Hervay Gizella kiadatlan verseit közreadja Szakolczay Lajos
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LYRA HUNGARICA


