
HORVÁTH IMRE:

VERSEK

LEMENö NAP

Látott mindent, ami itt lent folyik.
Hökkent arcán pirosság ömlik át.
Látott mindent hajnaltól alkonyig
s most helyettünk is szégyenli magát.

HA EGYSZER HANGOD TAMAD

Mint hid alatt háló áldott szegények,
oly szegény légy. Vagy náluk is szegényebb.

Tiszta légy, mint a gyolcs, mit sebre kötnek.
Légy oly szabad, mint a be nem kötött seb.

S oly igaz légy, - ha egyszer hangod támad,
mint gyárszirénák szavában a bánat.

SZlNEK APALETTAN

Zöld

A tűnt remény eldobta, s most az árnya
lágyan simul virágra, fűre, fára.

Rózsaszín

Gyöngéd, akár a neve: mint a rózsa.
A földön nincs is keresnivalója.

Sárga

Hivalkodik, hogya Nappal rokon.
Meglestem őt porladó csontokon.

Szürke

Rátaposok és ő az út porában
elém borul. És csókolja a lábam.
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AHOGY A HATTYU

Ahogy a hattyú hasít a tavon,
úgy húzz át tiszta, mély életemen.
A fejed míndíg fönt hordjad nagyon
és még az árnyad is fehér legyen.

IDEGEN NO

Hideg vagy, mint a héber temetők.

S homlokod fehér márványa alatt,
mit hajad sötét indája benőtt,

titokzatos halottak nyugszanak.

CSILLAGOK

Van csillag, mely fennen azért ragyog,
hogy csillogtassa az alázatot.

Es van csillag, amely a Messze Úr
nevét azzal ünnepli, hogy lehúll.

HALOTT BARATOM

llyen vagy hát. Körültopoglak félve
és úgy pillantok rád, halott barátom,
mint riadt szűz pillant titkon nénjére,
ki rejtély, mert átlobbant már a nászon.

PLETYKA

Igy beszélik: Szerelmes volt a lány
és egy szeles tavaszi éjszakán
a kútba ugrott. A fél falu látta,
de szétfutottak mind az emberek. ..
S a zöldhínárú mélységbe utána
a Hold dobott csak ezüstkötelet.
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ELSö VILLÁM

Fiatal volt. Frissebb fa 'nem volt nála.
És elérte a nyár első villáma,
Fiatal volt", Tudod mily fiatal fa?
Mint a villám, amely csak őt akarta.

AZ IDö KöNYVÉBEN

Milyen véres, ijesztő fejezet,
hol az Idő dermetten abbahagyta
az olvasást ... Jaj, féltem lelkemet,
mely levélként ráesett épp e lapra!

F ÁZO KISFIúHOZ

Te tűzre gondolsz, úgye, kisfiam?
Én ilyenkor a fákra gondolok.
Fa az erdőn s a hegyen annyi van,
- s ma éjjel mind fejszével álmodott.

őRöK KöNYV

A csillagok síromon átragyognak,
s az ég könyvét - mi dolgom lenne más itt? 
kiolvasom a gyors feltámadásig,
míg helyettem a szél fürgén lapozgat.

Horváth Imre
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