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Így is 'Van

Rohannak a lovak a pályán,
az emberek szoronganak,
mert számukra a pénz a bálvány,
s ha a célszalag elszakad,

magukba roskadnak, utána
szitkozódnak, őrjöngenek,

azt hinném róluk, valamennyi
megszállott, vagy elmebeteg,

de hazatérve otthonukba,
esznek és isznak, és az ágy

jó melegébe menekülnek,
az életük bocsánatát

nem kérik másnap, mégis vissza
nyerik ők az erejüket,
elviselik a szenvedések
százait, nem lesznek üveg-

torékemjséoűek; lehajtják
reggel a szeszt, nagy házakat
építenek, és sosem érzik.
azt, amit az alázat ad.

A~ ellebegő áb,.ánd

Amokfutók és fegyverek,
a legszebb ábránd ellebeg,
a rend világa nem jön el,
a kísértések oly közel
férkőznelc ahhoz, akiért
nem kiizdenek, aki nem ért
az egyszerű élethez, ezt
nem formálja át a kereszt,
akármiféle tanítás,
sötét agyában annyi más

torz nyom, ábra és jel marad,
játszik velük és játszanak
a kísértések is vele,
a gyermekek szelíd szeme
nem indítja meg, úgy hajol
minden fölé, hogy lássa jól,
beválik-e a cselfogás,
hol van a rés, hol a kopás,
zsebében kés, vagy fegyverek,
a leaszebb ábránd ellebeg.

Valamiko,.

A hóban és sárban taposva
megpróbálta, hogy visszahozza
az elveszített erejét, mert
hasonlatos volt már egy szétvert
sereg katonájához, hordó
volt a feje, ő meg szorongó.
Jó lett volna egy tiszta bárány,
egy dús liget, amelynek láttán
szeme fényes lett volna újra,

mindennek meglett volna súlya,
aránya, káprázata, tisztán
érezte volna egy talizmán
csodatevő varázslatát. A
téli, .zimankós éjszakába
kimenve, minden rettenettől

szeretett volna szabadulni
és tudni, hogy rá senki nem tör.

S~egény, megőrült

Tündérvilágot épített magának,
hol színe leké, finom formákká váltak,
átváltoztak a dolgok; itt, a nyárban,
mely örökös volt, élt magába zártan.
Biztosan sétált, jobb vállán egy kócsag,
a pázsiton, mit angyalok locsoltak, .
hogy friss legyen, szívet derítő, büszke
szemmel jelentésüket kibetűzte,

hogy számára miket terveznek, másnap
napozni fog, nyugodtan vacsorázhat,
mert nem fogja őt megzavarni senki,
nem kell neki gyűlölködni, szeretni,

minden ugyanaz marad, változatlan,
tapintatosan egy virág kipattan,
óvatosan megrezdül egy faág, a
szellőt feléje indítva; magára
összpontosított minden szepet és jót,
hogy ne akadályozzák soha béklyók,
a másik világ dolgai: valóban
megőrült szegény, nem volt többé józan.

Nem kell sajnálni őt, mivel a járom
helyett puhán dédelgeti az álom.
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