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Versek
 

A kígyó vére
 

Tudtam, hogy kígyó vagy. 
Keblemen melengettelek; 
Szerettelek, ezért bíztam
abban, hogy nem marsz meg.
Hittem abban, hogy legalább 
tisztelni fogod azt, aki ennyire szeret. 
De nem. Te megmartál. Többször is
... - én ostoba; hisz nem tehetsz mást, 
mert kígyó vagy...

 

A lélekhez

Mikor mások ünnepeltek és nevettek, 
te csendesen sírtál lelked mélyén, 
egy sötét sarokban; titokban, hisz tudtad: 
lelked senki meg nem értheti...
Mikor szerelmes párok átölelték egymást, 
téged a magány keserű öle ringatott... 
Mikor családok öröme egybekovászolta a lelkeket, 
téged az árvaság kiszikkadt emlője táplált... 
Mert te más vagy! Neked vállalnod kell, 
mit Prométheusz vállalt! A terhet igen, 
mit egykor Krisztus is cipelt!... 
Ó Lélek! Buddha örök mécsese 
világítsa meg utadat szíved mélyén!...

 

 

 

Tebenned
 

Tövestől csavarsz ki engem, 
Akár egy orkán, a terebélyes fát: 
Nincs hová bújnom! 
Beléd szédülök, aláhullok



Hatalmad ölébe; 
Oly ismerős vagy. 
Érzem otthon vagyok

 

Húsodban fürödnék!
 

Terád vágyom: Lelkedre!
Véred innám, húsodban fürödnék!
Szemed mélye elnyel, már fölfalt…!
Lelkedben magamra ismerek,
és, hogy mennyire vágylak
nem fejezheti ki se ének,
se szó, se gondolat…!

 

Kialszik vérem!
 

Szilánkokra hullok nélküled…!
vérem kialszik…
fagyott jégcsapként
hull alá feneketlen
mélységekbe hangom ajkamról;
üvölt a fájdalom mint éles
golyóktól meggyötört vad…!
Kialszik fényem: alig pislákol;
vérárként ömlik a fájdalom
és örök sötét köszönt rám nélküled!…
hisz arcodat arcomban nem leled…

Hiányod éles kés szívemben

… és hiányod semmi nem pótolja,
a vágy erősebb a halálnál:
korbácsként sújt, és velőig hasít…
patakokban folyik a vér, apadatlan,
szüntelen, nincs gyógyír…
hiányzol belőlem:
nálad van fél szemem,
fél kezem, vérem;
meghasad a föld,
s mint nagy éhes száj: elnyel…
nélküled nincs már nap mi fölkel,
a sötétség vicsorit rám nagy - éles fogakat,



a nap fekete lángokat szór fejemre,
lényem nélküled nem lel értelemre…
nélküled sem élni, sem meghalni nem tudok,
hisz sem élet, sem halál nem fogad be…!

 

Örvény

Elkavarodok benned
mint cukor a kávéban;
elveszek mint tomboló
tengeren vitorláit
vesztett hajó,
mert te vagy a föld,
és az ég számomra,
sőt mi több a levegő,
melyet belélegzem…

 

 

 

Halált kíván a csók

… mélységeidbe zuhantam
halált kíván a csók,
mit neked szánok;
vénáim fölszakadnak,
vérem megalvad,
s szilánkok ezreivel
csapódik a semmibe…
mert mély a fájdalom,
s feneketlen a gödör,
melyet hiányod ásott…
üvöltök mint veszett farkas,
kit a kárhozat ostora kerget…
szellemem nyugalmat nem lelhet!
Ezerfokos a láz ami éget,
felperzsel lelkemben mindent…
s hiányodról e vers mesél…

 

Vallomás I.
 



Nagyon szeretlek!
- kiáltom az angliai viharos szélbe,
szakadó februári esőben -
s közben úgy érzem meghalok…
… boldog Valentin napot…!
Nélküled élni nehéz, nem tudok…!
Elég lenne csak mosolyod,
vagy lelked halk sóhaja…
talán egy csók az arcodra…
neved és hangod, édes arcod,
beszéded napsugara - mind hiányzik nekem -
s tudom te érted: Más vagyok!
… nélküled fél vagyok…
… vérem mind elfolyik,
s e szomjas világ éhesen fölissza;
kit gyilkolnak úgy élek,
csak Isteni valóm kapnám vissza:
Téged.

 

Vallomás II.
Kincsem csak egy van,

Hallgasd hát szavam:
Ébredek halkan,
Álmomból lassan…
Te vagy a mámor,
Elmondom százszor;
Te vagy az Isten
Tündöklő kincsem!

 

A legnagyobb csoda
 

Vad erőkből összeállt tested:
viharból, porból;
s ím szemeid mélyén csillagok égnek…
Isten vagy Te, koronája az örök létnek!

 

Szerelmesen
 

… s ki tudná elméjével megfejteni a csodát:
hegyek titkát, a virágok szédítő illatát,



erdők sóhaját, tengernek moraját,
tündöklő szép szemeid mélyén Isten ragyogását?!

Halálítélet
 

Csak ennyi a semmi
lenni s zengni őrült rohanó dallamot
énekel a tébolyodott
kinek holnap fejét veszik
mert kimondta mit más
gondolni sem mer talán
holnap még nem
de holnapután biztosan
gördülni fog egy fej
és az ostobák örömsikolya
töri meg a vihar előtti bűzölgő csendet.

 

Egyszer volt, hol nem volt

Levetette kopott jelmezét;
Arcán a léhaság elterült.
Egy pillanatra megszűnt a lét;
Nem hajtotta már se fagy, se hév!

Elméjében nem fogant már gondolat,
Minden tiszta lett, nyitott, s szabad!
Nem sírt, és nem nevetett,
A mesének így vége lett.

 

Fohász

Látom, megsavanyodik az élet,
Miért vágyunk megannyi jót és szépet?!
Elsorvadnak az izmok, a léleknek izmai!
Világra jönnek a bajok, a szellemnek gondjai!
Uram, Te Hatalmas Teremtő, ne add, hogy így legyen!
Ki nem ad, annak elvenni ereje ne teljen!
… sokan mondják: “ te bolond, ha, ha!… nincs Isten, és nincsen igazság!
Mivel érvényesülsz, az csak a gazság! … cifra álmokat kergetsz öreg! “
… ha nemlennél, ó Isten, akkor is jó volna tudni, hogy vagy!…
Sok ember nem is sejti, mitől vagy Igazán nagy…
Áve tenéked!



 

Álmodva
 

Csak álomruhájába öltözött a valóság, ne félj!…
Ha nehezek a sok munkától meggyötört karjaid,
Ne bánd, hogy jelmezed túl elnyűtt és rongyos…
Nézz bele a végtelen tükrébe, ott álmodik a világ száz csodát!
S nincs perc mely ne lenne rejtélyes, tárd ki hát lelked fenséges ablakát.
Figyeld az utcákat, tereket; titkos szózatot zengenek… - a szelek lágy dallamot lengetnek…
Azt dúdolják: vándor, az ég legyen veled!

 

Iskolák vándora
 

Szedd össze az út porából
szétomlott csontjaid.
Kifolyt véredből szőjél új ruhát,
hogy kevesebb legyen a baj.
Ne sújthasson rád átok,
ne zavarjon meg gond, se zaj!
A madarak dalából, fonjál új álmokat,
ereszd szélnek, ha kell, a vágyakat!
Indulj, ne tétovázz! Az út nyitva áll:
Ne legyen akadály se élet se a halál!

Andrisko dicshimnusza
 

Ha még nem is sejtettem, és nem is véltem,
örülök annak, mit eddig megéltem!
És vállalok mindent, ami rám köszönt:
Fájdalmat, örömet, zajt, néma közönyt…
Köszönök néked mindent, ó, Isten:
Jót és rosszat, mit megélek e létben!


