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ÁGOSTON JULlÁN VERSEIBÖL

HA KÉL A NAP

Van Istened, van, - csak nem érzed néha ...
Bénult ütemmel búg a messzi kongás
s vágyaidra a felhőt egyre ontják
vadult szelek, sivár szelek.

Felhős a nap - a fényből egy parányi ...
Nem tud a lelked új csudákra várni,
mert tépik, marják (ó, ha tudna szállni l)
vadult szelek, sivár szelek.

Kérdéseid. mint ostorozó zsarnok,
sebzik véressé vállad hófehérjét
s űzik a vérrel föstött Hófehérkét
vadult szelek, sivár szelek.

Kietlen út, amelyen lábad lépdel;
nem tudsz megállni, egyre vérzel, vérzel,
s dobálnak küszködve pokollal-éggel
vadult szelek, sivár szelek.

De higgy, de higgy, de higgy: a szíved álma
betakar. s hidd el, olyan jó szeretni;
amikor minden más hazugság: - semmi,
jó a meleg, a szeretet.

Találsz kezet, mely arcod megtörölje,
van jóanyád, csak szíved még nem érzi,
még a rideg, vad éjjel útját méri
s nem látja a napot, a fényt.

De jő majd egyszer - örök a nagy forgás!
tavaszló nap, s rubintvörös ég alján
föltündöklik az Ismeretlen arcán
csudás mosoly, örök mosoly.

Meglátod még, csak higgy vakitó hittel:
fehér lesz még a korbács-szőtte éjjel,
s összeölelkezik szíved a fénnyel,
ha kél a nap, ha kél a nap.
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HALLGATOM A VÉGTELENT

Elmerülök néha magamban és hallgatom a bennemlévő végtelent ...
Milyen jó is a végtelen szavára figyelni, ahogy éjtszakánként fölü ti

fejét szívemben és csuda-Iátásokkal szivárványozza meg szemem,
milyen jó is néha hallgatni mámoros füllel ezt a csudás égi szót,
milyen szent néha magamba inni ezt a mesés szép világot szomjas ajkkal,
milyen jó elmerülni benne: önmagamban és hallgatni a bennemlévő végtelent ...

Kinn tulipánok pattannak sorba: nyílnak, elhervadnak;
kósza tavaszi szelek boronálnak végig a vetések tarka-bóbítás fején,
újrás kacagással rohan a kikelet a zöldbeborult réteken
s dús tarsolyából virágszirmokat hullat a kopasz földre ...
Tavaszi szél kap a felhők fodrába nagy-mohön,
s végigkergeti az égen az első ökörnyálakat : ezüst-álmait,
meglendíti a bokrok karjait, s a fák
ájultan fekszenek a szélre, széles mosolygással új életre várva,
- s megtermékenyülten zárják méhükbe ezer rügy-magzatuk ...

Kinn: élet, élet, élet!

Lenn a mélyben : bennem
olyan jó elmerülni s hallgatni a végtelent;
ilyenkor: tavasszal belefúrni fejem a benti kékségekbe.
hol álmok duzzasztják szívem falát: tavaszi álmok, bomló életcsírák.
Olyan jó lenn a mélyben : bennem
harmattól reszkető virágfejekkel vérigvesszőzni lomha kedvem: hajrá!
tavasz van, kívül élet integet,
szívd magadba a napsugarat, szippantsd magadba ameleget;
élj, tavasz van, élj, és téli éltedet
temesd a friss-virágú sírba, temesd el a telet!

Temetek ...

Fülemben tiszta ritmussal kongat a tavasz,
cirkumdedéruntja a virágsusogás,
rékvieme a lombok zizzenése
s göröngyök helyett kerge tavaszi sziromzápor
koppan testemen ..•

Olyan jó így temetni: - bennem
tavasz ölelkezik a végtelennel.
s én gyerekörömmel merülök el magamban,
hogy megöleljem szívemben ezt a csupa-élet,
ezt a csupa-vágy, csupa-kedv tavaszi végtelent ...

Tavasz van: s én magamba-merülten
hallgatom a bennemlévő kékálmú végtelent ...
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