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mészetesebb az ut, mely elé haladni lehet, -  t. i. munkásság; s minél szükségtelenebbek 
ott a Monarchiák’ természetellenes és szövevényes szerkezetével együtt járó teketóri
ák, ármányak, csalfáskodásak sat. -  Barátsággá is talán könyebben szilárdul az ösme- 
retség őszintébb Egyének közt, s titkolózást s áskálódást föleslegesitő körülmények 
közt; ámbár ezen veszteség’ kipótolhatósága mindenesetre legkétesebb. -  De mi bizo
nyos ajövendőbül egészen? -  N em mindennapi próbatétek’ egymásbul folyó lánc-sora 
é maga az élet? -  ’Okosan élni és okosan próbálni, teljesen synonimum’. S ha olyan 
próbát, melyben sokat nyerhetni, ha el sül; s keveset veszthetni, ha vakat vet; ’jó 
előszámitásnak’ lehet nevezni, ugy az Én próba-utam is (mert most egyszer csak errül 
van szó) a vakmerőségek közé nem tartozik; amit az Éuropában évenként eléforduló 
számtalan ilyen válolatak is igazolnak.

Imre Flóra

MILYEN NAPFÉNYES, ENYHE ŐSZ

milyen napfényes enyhe ősz 
hosszú vénasszonyok nyara 
hogy mégis téllel viselős 
nem is gondolunk rá soha

csak ezeket a képtelen 
aranyszíneket látjuk itt 
a bokrok leveleiben 
ahogy meggyűjtve tükrözik

a délben csaknem nyárias 
napfény túlhabzó aranyát 
de délután már hűvös az 
árnyék este ködben a fák

október színek évszaka 
mégiscsak érzi már a szív 
megreszket fullad máskor a 
szájban valami fémes íz

de még az ősz de még a fény 
vörösek barnák aranyak 
átüt a testek felszinén 
valami belső őszi nap
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valami lázas sejtelem 
a fényt sötétség színezi 
ez a tünékeny végtelen 
dércsípte szőlő ízei

DOLCE STIL NUOVO

mivel szeretlek nincs más életem 
terajtad kívül és szobor-halottan 
létezem és nincs az elefántcsontban 
lélek amikor nem vagy énvelem

mivel szeretlek csak azt élvezem 
ami -  bármi -  veled van kapcsolatban 
s ha nem rád emlékeztet mindegy hogy van 
vagy nincs hisz nem érdekel semmi sem

ó veled töltött áldott szombatok 
az éjszakák himnuszát egyre zengem 
ilyenkor érzem hogy élő vagyok

ebben a földi-égi szerelemben 
az Úr lelke szememből kiragyog 
amikor megérintesz végre engem

TÉL

halottak napján leesett a hó 
csak hideg és sötét azóta tél van 
az állat rejtőzik a kotorékban 
riadozva nyugtalan aluvó

kirajzolt néma hontalan idő 
szoronganak akik egymásra várnak 
súlyosan függő nagy tömbök a házak 
az éjszaka tömege egyre nő
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labirintus a szeretőknek álma 
a testek összebújva fekszenek 
hajnalfelé már fojtogat a párna

az egyik mozdul tétova kezet 
nyújt tapogatni ott van-e a társa 
megérinti s álmában megremeg

EHEU, FUGACES

futvást az évek édesem édesem 
ráncok verődnek holnap az arcodon 

tehetség szépség rothadékony
sár csak a test gyönyörünk edénye

elsiklanak nincs nincs soha vissza út 
ha húsod egyszer már megereszkedett 

nagyot hallasz lassan botorkálsz 
és csak az ifjúkorodra gondolsz

mert elmegyünk mind biztosan elmegyünk 
és nem marad meg semmi belőlem itt 

ha nem szorltsz most mellkasodhoz 
holnap üres levegőt ölelhetsz

nem bűn talán ha életem életed 
másra fecsérled mint hogy együtt legyünk 

mi más értelme van hogy itt vagy 
s itt vagyok ebben a saeculumban

nincs más igazság csak ha a testre test 
simul szeretve nincs se örök se nagy 

az évek évek elgurulnak
ez a miénk csak ez a közelség


