


Mint fényhalálba szökik…
/ Hallottam szavad

de most már félek

talányoktól, bárhol

próbálnám feledni,

Sohasem, bárgyún
mosolyogva rohanni,
- képzeteim után -
És felidézni arcod. /

Kék egeimben, szörnyű álmot fogant
A hatalmas nap; míg ragyogott
Míg aranyló ruhájában mosolyog, alant
A hegy fokán küszködő fény, átfagyott.

Lejjebb a síkon, gyors egymás után 
Egy sápadozó folyó erein
Fulladozó lelkem töpreng bután:
Elhulljon-e, s ússzon fák levelein.

És ott a föld riadtan nyílna
Eltemetne, és aszott lelkem kínja
Hörgőn hullna alá,

Mint lezúduló kő, húzna a mély
A halál suttogva mit beszél
fülembe, elmondaná.

Csitt ! Nem hallom, hogy hangom szeretkezik lent
Nem hallom, hogy ízlelgetné por nedvét
Ajkaimnak, nem fut előlem. Dereng
Már csak valami világosság, ahol kedvét 

leli, és kihunyó szemem világát emészti.
Csöndben fájó undorral falja közönyöm
Lecsüngő bogait fejemnek már elenyészi'
A hosszú fagy, a hamvadó tűzön.

Itt lenn, mik fenn fák ezen gyökerek alatt
Sziklás föld közt repedező falak
Támolyognak, zúgnak,



A csendben omló homály üregein
Bámulom kis szénnel mázolt tükrein
Báját a dűlő azúrnak.

Itt lenn, mi érzéketlenség, mi álmos fantázia
Rothadó gyökér szenvedteti belül
A sötét végtelennek porrá aláznia
eltipornia kell ! S ő nem enyhül.

Zengve szivárog le, cirógatja arcom
A sós víz émelyítő zamata
És gyűlik, szemem körül ha karcon
lefolyik, könnyem kihűlő karzata

is üresen áll; egyedüllétem zajong
Fejem lehajtom, kezem lelóg
Megtörten csuklik,

Nyakam nem tartja már, csüng fejem
Lelkem még hadakoz' de feladja a kezem
Az iszapba hullik.

Hűs hársfaágak sikolya hallatszik, fentebb
Fejem fölött hintázó rög gyökéren
És arcán himlőhelyes bőrök, tespedt
Szálak végighúzódnának, mintha rút kezében

tartaná minden jajdulását. Feketén
Tétlen hányja maga alá, sután 
mosolyog, mosolyát remegteti felém
Kék vászonra fest a mocsárpalotán:

hogy ne lássam, s hogy eltakarja arcát
Ne érezhessem oly rég sorvadó báját
Ne ölelhessem át,

Ne nyugtathassam a rothadó sárban
Testem minden fájdalmát, és lázban 
égjek el, tovább.

Még utoljára sántán bemetszi gégéit
A recsegő hangú sárga homály
Átöleli karjával; elvánszorog a széléig
A szürke alantas lyuknak, mi odább

kietlen szakadékká hasad lassan.
Fanyar halálszag terjed elnyúlva



Elfekszik: mint fojtott híg massza
Folyik ujjaim közül, meg- megbújva

néhány kavics és kődarab benne.
Bárcsak sejtelmes ég borulna és lenne
Gyermeke vad zivatar,

Felszállna az árva felhőkig
sötét sóhaja és kezdődik
Hull sűrű könnye, hamar.

Bemossa a mély föld híg moslékát
A sár teríti rám oszlott takaróját
Szám elmállik: agyag krétán 
rajzolta meg, s rám borít agyag tórát,

Betömődik keserűn az alantas üreg
Elkent kínjaim falával beszőve 
Hangtalan szavaim, gyér, süket
jajgatásával; míg hatalmas fülek

vettek körül. De vakok voltak a szemek
Mert minden ébredés halál volt. Veled
fent voltam a napfényen,

Most már búcsút intenek a rögök
és a fák, a hajnali álommal eltűnök 
örökre, már végem.

Mint fényhalálba szökik a bomló holdsugár
Gyöngyházszemén eltűnik a mosoly
Az éj sötét kelméjére hímezne, ha már
nem hagyta volna ott csillaga, komor

egykedvű színeit a rubintvörös csendesülő égnek
De már elhallgatnak selyem suhogásai
Elrejtik jajszavait az örökké fájdalmúnak. Letépnek
egy szálat. A szenvedés vérző vajúdásai
verejtékékszereket varázsolnak arca mellé.

De vakok voltak a szemek.
És minden ébredés halál volt. Veled

fent voltam a napfényen.



Soha el nem mondott köszönet
Már ha megértettem, már mit számít.

Mit számít ha értem, hogy miért,
Azt mondod kopottas a könyv,
kopottak a lapok;
De a kopott oldalakon minden újra él.
Hiszen a tiéd.
A napnak megköszönni, hogy süt le ránk?
A holdnak megköszönni az éjszakát?

Azt kívánom, bárcsak lenne erő
mely sorsokat irányít.
És lenne vágy mely adatik.
Most elcsukló hanggal köszönöm,
a napnak,
a holdnak....


