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Kányádi Sándor

VALAKI JÁR A FÁK HEGYÉN

valaki já r  a fák hegyén 
ki gyújtja s oltja csillagod 
csak az nem fél kit a remény 
már végképp magára hagyott

én félek még reménykedem 
ez a megtartó oltalom 
a gondviselő félelem 
kísért eddigi utamon

valaki já r  a fák hegyén 
vajon amikor zuhanok 
meggyújt-e akkor még az én 
tüzemnél egy új csillagot

vagy engem  is egyetlenegy 
sötétlő maggá összenyom 
s nem villantja föl lelkemet 
egy megszülető csillagon

valaki já r  a fák hegyén 
mondják ú r m inden porszemen 
mondják hogy maga a remény 
mondják maga a félelem

Baka István

ÉN ITT VAGYOK

Én itt vagyok de hol vagy te Uram 
S hol voltál amikor kerestelek még 
A borban asszony-ölben álmok eszmék 
Töm jénködében is csak önmagam 
Találtam nem voltál a bűnre mentség 
S a büntetés sem egyetlen szavam 
Se szólított meg Te se szólítottál 
S azt sem hiszem már Te vagy aki voltál



148 • Andrej Belij: Versek

Kint száll a köd és megmozdulnak a 
Kőszobrok most egy képzelt őszi kertben 
Európa vonaglik a bika 
H átán Apollón nyila még tegezben 
És mosolyogva gondol Marszüászra 
Lenyúzott bőre kéjes-nyers szagára

Kéjek s kínok között vezet az ember 
Isten vagy istenek jelölte útja 
Csodálod-e hogy amire befutja 
Halálvággyal telik nem félelemmel 
S akárm it tesz ölelve bár vagy ölve 
Visszazuhan a Káosz-anyaölbe

Kutattalak s nem leltem rád Uram

Most megpróbálom mégis kitalálni 
Valaki vagy Te vagy csupán akármi 
Sorvégre rímnek jól jöhetsz ugyan 
De jobban élsz a vírusban s a rákban 
Mint a tehozzád esdeklő imákban 
S ha megtagadlak azzal adnék létet 
Neked hát nem tagadlak s végre véged

Megszabadultam tőled mégis árvád 
Vagyok Uram ki várva várva vár rád.

Andrej Belij

FALU

G. A. Racsinszkijnek

Újra a mezőn, hol szellő 
Simogat s elül,
Am gonosz, baljós-nyögellő 
A falu körül.

Kócos fellegek lebegnek 
Ősz mezők felett,
A faházak bogra kötnek 
Kéményfüstöket.


