
Ó, álmokkal kezdtem valaha én is, 
de lassan behálózott a magány — 
még föl sem értem s máris lefelé visz 
utam, és már reményem sincs talán. 

Ne barátot adj. Ég! és ne szerelmet: 
egy csöpp kis gyermek kellene talán — 
a barát itthagy, a szerető elmegy 
s utánuk még sorvasztóbb a magány. 

Ó, add meg, adj értelmet életemnek, 
hogy ne éljek így, ilyen céltalan — 
váltson meg végre engem is egy gyermek, 
ha már én meg nem válthatom magam. 

Lassan hanyatlom kedvemben, erőmben, 
mely koporsóm lesz, nő már az a f a — 
ha nem lesz fiam, nem leszek időtlen. 
Halhatatlanság: az élet maga. VÉGH GYÖRGY 

ÁRNYAS FÁK ALATT 

Ezt írtam árnyas fák alatt 
bogozva furcsa vágyakat 
és gondoltam: csak bajt hozott, 
csak bút hozott, csak zajt hozott 

S az égi lombok távolán 
repültem zöldnek mákonyán, 
nyujtóztam annyi láz után, 
tűnődtem annyi láz okán. 

A végső fok; ez már a csőd, 
utód, hu lenne az előd, 
csak úgy tenne, mint azelőtt: 
megállítani az időt. 

Az időt, melynek szárnya van, 
és teste nincs, csak árnya van, 
csak hűse van, de hője nincs, 
csak árnyas pihenője nincs. 

Végül fejlődik a világ, 
szívemben játszik madrigált 
és csattog mint a vadlibák. 

Az őszi gyertya lángja ring, 
s a felleg mint a lányka-ing 
és vágyaink és vádjaink. 

De egyre figyel mind a szem 
s az agy tünődik még ezen: 
E bóduláson és szeszen 
és részegségen túl kering, 
egy végső vad törvény szerint 
az újabb gyilkos labirint. 
Ezt írtam én, a lomb derült, 
a légben száz levél repült 
s repült egy furcsa parki pad 
hintálva égi párokat. 
Ez mondta: "Jó az évszak ám" 
az mondta: „Jő egy létra tán 
s a létra, létra tetején 
ott játszik hárfát a szegény. 
És lám egy létra reszketett. 
A szívbe lám ereszkedett. 
Ezer madár szeretkezett. 
Szívem nem is pereskedett. 
Ezt írtam, mondom, fák alatt. 
Még dús tömött a lomb fiam 
és zöld levélből annyi van! 
Riaszd szíven az árnyakat. VÉSZI ENDRE 


