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Szikszai Ilka
A LÉLEK PUSZTASÁGA

Kereslek a természet beszélő csendjében,
De sehol sem lellek.
Kereslek a fényben, a sötétségben,
Hajnalban, nappalaim árnyékában.
Sóhajtozom ezerszer naponta,
Válasz nem jön sehonnan.
Talán, ha felkerekednék,
Messze, innét el,
Ázsiában, vagy Amerikában,
Európában, vagy Afrikában
Meglelhetnélek?
Nem. Dehogy.
Társnélküliségem
Az élő átok.
Álmaimban van, hogy eljössz.
S húzok hozzád fényes üstököt.
Pompázó boldogságban együtt vagyunk.
Két szemedből a szeretet az öröm,
Amit az Álom Angyalának köszönök.
Már kínlódtam sokat az életben,
Szomjas lelkemből könnyek peregnek.
Gyászként hordom megkövült magam,
S jaj, nincs ki feloldja réveteg utam.
Szólnék én, szólok én hangosan
És gondolatban.
Léptem nyomán átok fogan.
Társtalanság a nehéz keresztem,
Hát emelt fővel, büszkén viseljem!
Minek is vágyódjam egy lélek után,
Aki oly mulandó,
Mint harmatcsepp eső után.
Talán azért, hogy
Nékem könnyebb legyen?
Badarság.
Erősnek kell lennem!
Csúfos világunkban
Ki lenne igaz társam?
Sebzett szívem neki tárjam?
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Miért terhelném vele őt?
Hisz egymást egyenlítve
Nem győz, csak az idő.
Mégis-mégis jó lenne,
De hiába indulok Keletre,
Hiába indulok Nyugatra,
Hiába indulok Délre,
Esetlegességem itt van
Keresztre feszítve.
Már tudom:
Megtanultam e foghíjas életet.
Boldog senkivel sem lehetek.
Mi hát a boldogság?
Meglátni, hogy más szenved,
S magaméhoz mérni,
Kidekázni örömöt,
S a csalfa magányt?
Óh, nincs is magány.
Megvagyok én, magamra tekintek,
Mint jó barátra, s hű társra.
Meglátom egyedüliségem
A lélek pusztájában.
Mert más is egyedül van,
Mint az ujja,
Hiába fogja kezét társa.
A kedves, a minden,
Mert őbenne magamat keresem.
Te is ugyanazt, magad keresed,
Embertársaidban
Majd mikor rájössz,
Nem olyan,
Nem is lehet olyan, mint Te,
Sorsunk tenyerünkbe metélve!
Két ugyanolyan kód nincs az
Emberi DNS-ben,
Hiába hát, csak annyit tehetsz
Rávetíted a mintát
Csakis a sajátodét,
Várod, hogy párba légy!
Ösztönösen vibrál lényed
Hátha a másik megért téged!
Megért? Gondolatban ezt szeretnéd!
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Hiszed, hogy úgy is van,
Ám múltad újra felbukkan.
Felbukkan, mint fertőzött tóból a haltetem,
Bűzölög a tiszta, friss szélben.
Kitörölni nincs esély
Megkövült éneden fekély.
Hiába indulok Délre,
Esetlegességem itt van
Keresztre feszítve.
Már tudom:
Megtanultam e foghíjas életet.
Boldog senkivel sem lehetek.
Mi hát a boldogság?
Meglátni, hogy más szenved,
S magaméhoz mérni,
Kidekázni örömöt,
S a csalfa magányt?
Óh, nincs is magány.
Megvagyok én, magamra tekintek,
Mint jó barátra, s hű társra.
Meglátom egyedüliségem
A lélek pusztájában.
Mert más is egyedül van,
Mint az ujja,
Hiába fogja kezét társa.
A kedves, a minden,
Mert őbenne magamat keresem.
Te is ugyanazt, magad keresed,
Embertársaidban
Majd mikor rájössz,
Nem olyan,
Nem is lehet olyan, mint Te,
Sorsunk tenyerünkbe metélve!
Két ugyanolyan kód nincs az
Emberi DNS-ben,
Hiába hát, csak annyit tehetsz
Rávetíted a mintát
Csakis a sajátodét,
Várod, hogy párba légy!
Ösztönösen vibrál lényed
Hátha a másik megért téged!
Megért? Gondolatban ezt szeretnéd!



                         67Művészet

Hiszed, hogy úgy is van,
Ám múltad újra felbukkan.
Felbukkan, mint fertőzött tóból a haltetem,
Bűzölög a tiszta, friss szélben.
Kitörölni nincs esély
Megkövült éneden fekély.
Nyalod sebed naponta,
De múltad feltornyozva!
Hisztérikusan kiáltod őt,
S közben múltadból lesz jövőd.
Rakod pillanatnyi érzelmeidet,
Magad percenként felépíted.
Építed, hogy megtaláld
A boldogságot,
Nagy pusztaságban
A világosságot.
Mert oly esetlen az ember:
Szemét hályog fedi el.
Nem látja meg, mi az öröm,
Hiábavalóságokra tör rögtön.
Mi kellene még, ezen túl?
Zene, mámor, jó bor,
Mitől az agy tompul?
Vagy kellene vad szenvedély,
Semmit érő üres testiség?
Szomjúhozzuk az igaz szeretetet,
Vándorolunk földi létünkben
Amíg engedik, lehet.
Nagy lelki pusztaságban
Keresni a társat
Tapogatózni a homályban.
Világosságot kellene gyújtani
A szellemekben,
Csillogó fényt
A fejekben.
Részegítő mámorból
Újjá születni.
Szentté kellene válni!
Szentté. Hogy szívünkben
Ragyogjon a boldogság,
Oda tudjuk adni a felünknek,
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Vagy épp egy gyermeknek,
Adjuk oda idegennek,
Adjuk oda testvérünknek.
Mert minden ember testvér itt,
Földi dolgoktól zubogunk mind!
Le kell mondani az önzésről –
A lélek pusztasága úgy gyötör…
Átnyújtom hát társtalanságom
Ennek a fagyott, cudar világnak,
Ha nem kell, hát magának a sátánnak!
Hadd szívja erőmet az univerzum,
Úgy sem jár nekem itt talentum.
Bohómisiként hagytam magam
Kihasználni,
Gyenge derekam
Roppantani,
Sikoltva rémálomból
Felébredni,
Fájdalom ékkövével
Kiszegezni,
A lélek pusztaságával
Dögönyözni,
Kietlenség mámorába
Belefulladni.
A halál szentélyével
Megsebezni.
Azért;
Hogy álljak én
A világ peremén
Behódolva
Sebzett lelkem
Mindenkinek
Kitárva!
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Utasi Hajnalka
JÁTSZ/MA

Holdsugár alvad
Csillagár hamvad

Álomtár hervad
Éjszaka olvad

Álmos a tegnap
Lapoz a holnap

Érré duzzad a ma
Átcsobog a vérkörön
Szambázik a küszöbön
Élénkül a játsz/ma

BETLEHEM SZÁRNYAI
   

Betlehem szárnyán
pillát bont a csend.
Anyai szeretet
kegyében fürdőzünk, 
dallama tisztán cseng.

Mennyből az Angyal
kitárja óriás szárnyait,
az Úr szeméről
tűnődik a fátyol, 
űzi a teremtés árnyait.

Minden lélek
dicséri az Urat !
A fény reményében
Megváltónk születését
köszöntse pirkadat !
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Mellékdal:
Hírhozónk már készülődik,
Az Égbolt kelyhéből születik.
Karácsony boldog álma,
könnyű, liliomfehér:
jelenés.
Kik várják,
látják:
szélesre bontott szárnyakkal.
Megérkezett, köztünk jár: 
Mennyből az Angyal !

Varga Imre 
„KOMOLY MAGYAR”

Palotásy János emlékezete (részlet)

Nem áll kereszt a sírodon,
Úgy mint más jámbor sírokon;
Mit életedben hordoztál,
Véled a sírba alászállt.

E szürke kő sír éneket;
Hajnalon és bús estelen;
“Lemondani, lemondani,
Könnyű nektek azt mondani.”

Sok babért, a kor nem érlelt;
Nem fogadott szűk keblére.
Sorsodnak mi rendeltetett;
Egy mennydörgés véget vetett.

Leszakadt az Ég csarnoka;
Zengett angyalok kórusa.
Vércseppek írta hangjegyek;
“Fiaim, csak énekeljetek !” 

Ezernyolcszáznegyvennyolcban
Beálltál a csatasorba.
Harcolt, a Hazáért karod;
Mely még kenyeret sem adott.


