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'1'öRTÉNELEM

Mint nyargalászó vad lovak,
kik az őszvégi fák alatt
kicsit valószínűtlenül

és misztíkusan hajtanak,
úgy jő, jő a történelem,
szilajon erre nyargal át,
fölveri falvak bénuló
köwnyét s tanyák udvarát.

Be boldog, ki távozni tud
a mély történelem elől,

a . soha meg-nem született
ember, aki füvekre dől

elbujtatott vidékeken,
nem hall, se lát, ha zúg a szél,
álomba húzza karjait
egy szétágazó Iagyökér,

Az volna élet, igazi!
sehol-sincs élet. Az idő

alatt veszedelem kotor
s elrejtett tájon is kinő

a történelem, vágtató
lovai szállnak mindenütt
s ki egyszer rájuk ébred, az
örökre ott nyargal velük.

Menthetetlen napokban és
káprázó szemekkel, vakon
a történelem lovai
vágtatnak el az utakon.
megbabonázott légiók.
szaladnak a világon at,
alattuk tűz, Iejük felett
szél jár s hordja Iüst-záporát.

ZSöGöDI DOMBOKON

Behorpadt, öreg dombokon
járkálok. bujdokol a nap.
felhők között, a hegyeken
köd jár esőszag és harag.

Mély álmú sziklaszirteken
gyomok és füvek kúsznak át
és megölelik csöndesen
a szerteszétszört és nomád

köveket. az egyhangú és
csupasz telefondrótokon
a szél dúdolgat és zenél
halkan, szinte andalítőn,

dalol a fű is. meghajol.
mint gazda előtt a cseléd
és mindenfelől talyíga
virág kacag rám s márgarét.

HA VASI GYOPAR

Kristályos virag, áll a napban.
gyönyörködik a sugarakban.

Szirmait széjjel teregeti,
és színeit meglebegteti,

mint bálí hölgy drága ruháját.
csak lobogtatja szép virágát,

pedig szerény ő, hófehérke,
mégis sokan harcolnak érte

a sziklaszirteken keményen,
ijesztgető kő-törmeléken.

ahol testvérként a halállal,
a ragyogó szépsége szárnyal,
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vad mélységek fölött, hová csak
a természetnek papja láthat,

áll s míg viaszhangot ver a mélység,
szirmaiban nem a kevélység,

de a büszkeség őrzi várát
s ha szó hagyhatna el virágát,

azt mondaná: ez ám az élet.
nem a cifrázott kerítések
alatt. ékes virágágyakban.
hanem itt a tetőn, a napban.

hol fenyőfa, más virág sincsen,
s egy oltalmazó van csak, Isten.
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