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KERESZTURY DEZSŐ VERSEI

Bes::>élgetések a küldetésről

1.

A.: Élsz?
B.: Élek.
A.: Félsz?
B.: Félek.
A.: Csak aki fél

lehet igazán bátOT.
B.: Én hős leszek,

félvén a vacogástól.

2.

B.: S asztalra, sárba kerülnek;
tnagot vet ezer közül egy;

sok tnagból pár kikel,
de hány vesz el?

A.: Mégis van folytatódás.
Hogy jó legyen, prédikálj Jónás,

így kívánja Istened,
vagy vízbe vet.

B.: S a cet kiköp a parton,
hogy kövessetn parancsotn:

szavatntnal szól az Úr!
S tneg ki javul?

A.: Barátotn így se, úgy se
tnenekülsz! lsten úgyse:

visz - veled vagy ellened
a végzeted!

B.: Feneketlen tóba fúljak?
Leikem csak lángba hullhat?

Inkább mcssze futok.
Neni így a jobb?

A.: Annyí eszed sincs, látotn,
tnint gyütnölcsöknek a fákon.

Azok tnint okos vének
tnegérnek.

Soks:zor
Sokszor netn tudtatn, tni deTÜl

ki végre sok titok közül
tneglepetésül;

'l.'alóság lesz a képzelet,
vad csatazajra ébredek,

harcban ész nélkül;
belezuhantatn, visz az áT,

tnihez, tnert kell, okot talál,'
hogy fenntnaradjon végül

a gyötrött test, tnely elveti
esztnéletét: netn kell neki,

mert csupa vér tnár;
visszaájul, vagy kirepül

a fénybe vagy alátneTÜl,
silrii, kirnér sár,

-nyeli; új törvény dobja ki,
új áratnokba hullani,

hol tnás fény, tnás sötét jár.

Kérdezhettetn, hol is vagyok,
tnit is tegyek, tnire a sok

esély, hisz látni
néhány lépésre ha tudok,

sodrások, labirintusok
szédületében bártni

várhat, kő, iszap, parti rét,
8 rámveti háló-végzetét

angyal, ördög, akárki.

Sokszor éreztem: vége van,
tnegölnek, elvesztetn tnagam,

s tnindig túléltetn;
sokszor éreztem: eltűnök,

s a nap tnindújra kisütött,
valaki lenyúlt értem;

mindig úr lett a vadakon
valami nagyobb hatalom,

8 elfértetn tenyerében.
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