
VASADI ptTER 'VERSEI

MEGFAGYOTT KATONÁK

Az ·arcuk jeges vigyázat,
ahogy kazalba Mnyva
fekszenek, mint a farönkök.
Ajkukon fínom hártya a jég.
Szálltában ragadta torkon
a f.agy utolsó sóhajukat
s a tovább éUl borosta
drótsövénye között
vergődő hópihe táncol.

Nincs egy hangja sem a tájnak.
Elmetszett, rézsut mozdulatok
hevernek ,a hóban. Az emberbuckából
szeges bakancstalp nyúlik elő,

meg egy hátmszegett fej, szája
kinyílt, mintha dalolni akarna,
de néma, mint ajkán a vér lemaze.
S a többi arcra borulva kutat
valamit az idők végezetéig.

Es krétajehér csönd van.
A kerekedő szél óvatosan
terelgeti rajtuk a hósze11J.eke.
és ,a kék folt mélyül kezűkőn.

S úgy éget, olyan élesen tiszta
a fagy, hogy pálcikaként
töredeznek szét ereik.
0, milyen rájuk kényszerített
álnok nagyszerűség a haláluk!

MIKROKOZMOSZ

Velem van színültíg tele a világ
a tenger arcom, föld a mellkasom
szakállam selymesen ríngó parti nád
hajam az éj,tarkómezernYi csillagom

A porszem gömbje bolyg6-rendszeremben
egy fű.szálon már ezredéve járok
s mint betölthetlen úr tátong előttem

az országút mentén egy keskeny árok

A milliós város apró véredényem
a sugárutak hajszálereim
szemem a nap, forr6ságával védem
szép áramlástok, embersejtjeim I

Es ma az utca rámfonta magát
Egy gyermek játszik, széthull a homok
idegen arcok suhannak rajtam át
Megosztattam. En seholsem vagyok.
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TAVASZ üDVÖZLETE
Fehér szelek vitorláznak az égen,
kint győztes, nagy gyetmekzsivaj
s a nap fényzászlócskákkal játszadozik
a ringató reggeli ködben.

Hová mennek a fák lassú lebegéssel ?
Hová ,tűntek a hó sárcsipkés nyomai?
Nézd, sugárkéssel hogy metszi le a tavasz
a tél komorságÓ!t a tölgyek derekáról !

Te is kibomlottál, 'én tavaszom l
Hlatodba friss mozdulatok kevered'Mk
s apró aranyőzek futnak
szemednek zöld erdeiben.
0, torkunk lépcs6in kiröppent kiáltások,
ti lángnyelvecskék, hogy táncoltok
a fénygömbös lev~gőben s űzitek

a lombkoronákba bújt fagyokat !

Nem lehet remegés nélkiHnézni
a bimbó egymásra tapacU levelét,
nem lehet ima nélkiHmegUletni
a tömött virágfürtöt az ágon!

HaUom a tavaszt! A lélegző föld tüdejét
emelkedve, süUyedve kísérem
s mint ébredő óriáson cseppnyi fia,
térdepelek és minden új, üde, kék (

KÖNNYEID NYOMAN
MegáUsz, kezedben zCirren a fazék
s mintha magasból huUottál volna
fCiWtted résnyit megnyílik az ég

A száUongó gózök ,köriHölelnek
surMdó felhők halk zaját hozod
és a hajadba körbe sziikelmek:
a tegnap esti fojtott sóhajok
kis buborékok, gyors,ak, táncosak,
veled repülnek
Behúnyod szemed s-a párák hátán
fellazulnak kÖTvonalaid
a csCind elolvad és árja elé
parányi gyCingy gurul
Te vagy, ,kit nem szakít
le most se zaj se kétkedés

Két kezed látom, két formás kel1lhet
melyek magukba zártan tartják
a végtelent és a szerelmet
s fölöttük átsüt a homályon
kirajzolódó gömbölyű vállad
Papnói magány és szelid alázat
árad belőled

Igy áUsz előttem, házunk angyala
kCirCitted víztől csiHog az edény
s míg illatodba a fOrTÓ zsír szaga
apró árkokat vág
t~ nem titkolod. kezedre hulló
könnyeid ny0m4t
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