
CSANÁD BÉLA VERSEI

A "M I S Z T I K U S S Z E R E L E M" C I K L U S B O L

HOLDAS ÉJI RÉTEN
Holdas éji réten
ballagok, magam.
Ki magára gondol,
mindig maga van.

Csillagok a fűben:

jánosbogarak.
Ennyi fény elég, hogy
megtaláljalak.

JAJ DE NEHÉZ
Jaj de nehéz elmondani a lélek
szerelmét, ami túl van az anyag
határain! A measzekott beszédek
egymás után kudarcot vallanak.

Hol, meluik égtájon találhatom meg
rajongó hódolatom rimeit ?
És va.n-e szó, amely a gyötrelemnek
íz énél többet adhat egy kicsit?

Főnevek, állítmányok erdejében
a legszebbet hiába keresem.
Hideg betűknél több a szívverésem,
fogadd el ezt: törekvő életem.

MOST LÁTOM CSAK

Most látom csak fénylő fenségedet,
hogy apró vágyaimhoz alakultál,
s magadból mindig csak ennyit mutattál,
amennyi én vagyok vagy lehetek.

MINDEN BúCSúZÁS
Minden búcsúzás
mintha utolsó lenne ...
Bár szemünk mosotuoq,
s víg szókat mond a száj,
de mélyről, valahonnan
ismeretlen homályból
elindul keseredve
két árva néma könnycsepp
s fejünk félrefordítva
nézünk a messziségbe . . .

AZ VOLT A BAJ
Az volt a baj, hogy így szerettelek;
féltékenyen, hangulatok uralma
szerint. És ezért nem értettelek.
Beosztottam az életed napokra,
Felosztottam a lényed százezer
szépséqre, könnyekre és dallamokra.
Igy épült bennem a külön világ
Téged kívánva s magam sokszorozva.



:A MEGSZOKAS
A megszokás, a mindig ugyanegy
hangulatok, szavak, kedveskedése k
szürkeségén sosem panaszkodol,
bár közönyöm már néha durva vétek.

Tudod jól, nem voltam mindig ilyen.
Egy szép napon beléptél életembe,
s minden új volt, minden szó, mozdulat
s csak Téged lestelek mindent feledve.

Rázz föl, emelj föl sivár szürkeség
sivatagáb6l, mint ama virágot,
melyet szobádban csodálok naponta.
Tudom, nem unod, százszor is ha látod.

.AZT GONDOLTAM

Azt gondoltam, beszélni jól tudok,
meghóditalak csillogó szavakkal,
s ha körülvesz a zsongó szép zene.,
a dallam áhitata itt marasztal..

Hiú remény volt. Későn vettem észre:
magamnak pengettem a húrokat.
S aki a kedves szivét így becsapja,
egy szomorú nap egyedül marad.

A BÉKüLÉS

A békülés nem volt nehéz. Én voltam a hibás,
mégis Te nyujtottál kezet. Szépséged megaláztad,
mert bennem sosem vert tanyát a megátalkodás,
s nekem is fájtak a szavak, mik ellened csatáztak.

Kivert kutya nem érzi azt kegyetlen puszta tél
fagyában éjszaka, amit éreztem én magamban,
mig ajtód előtt álltam és - mint aki még remél 
fel-felpillantva félszegen, zokogtam csak zokogtam.

HARAGUDNI :ÉN NEM TUDOK

Haragudni én nem tudok, de Rád nem is lehet.
Okot nem adsz rá. Nincs vitám s panaszom ellened.
Néha ugyan lesem: van-e kibúvó valahol
vágyaimmal ellenkező akaratod alÓZ.

De bárhová szöknék, karod erős hálója vár.
Feltétel nélkül hódolok első szavadra már.
Az ember hogyha duzzog és óhajod measzeai,
ahogya durcás kisgyerek, csak magát bünteti.

MEGMAGYARAzHATATLAN

Megmagyarázhatatlan némely nap bánata.
Össze-vissza bolyongok és nem jutok haza.
S még itthon is kereslek, mintha nem Te magad
nyitottál volna ajtót, hogy megtaláljalak.

Nem tudom, mit akartam, s nem tudom, mit akarsz.
Hűs hajnali egeddel békitőn betakarsz.
Régi emlékek jönnek s vonulnak csöndesen,
s én állok mozdulatlan, mint vadász a lesen.

Csak lesem mozdulatlati a hulló perceket.
Nehéz annak, ki mint Te, keresi kedvemet.
Nyugodtan vársz. A bánat lassan meghal belül.
S arcod győzelmes fénye, kék eqem. földerül.
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