
A TÖRVÉNY".

A törvény, tudod, végül, is meoérint:
testvéreid nézed: a lombokat
a hűs szélben mind' sirva bólogat:
kit életre küldtek - haláZbaér itt.

Boldogok, kik ezt könnyedén meaértik:
szivük a messzi sírtól nem riad,
büszkén visznek OA jövőnek fiat;
sorsáról holtak arnyát meg se kérdik,

Lelkem, ki vétkes reilekedben hordod
Atyád kegyelmét s (lZ emheri bút,
mért hagynád elhúllnt isteni Zombori?

Nőjj hát, ha meg is reccsen né/w á,l}od;
t'i..,ztuljon benned, mii e zord világ ad:
áldott, ki roskadtan érlelni tud.

SZOH/I'ák.ll Sándo!

t,-;ZANOD ",

Szánod moet Uram, kit hajdan szerettél;
bűnös bánatba tévedt gyermeked,
ki, hat szent is nék; cl;lífol~ neved,
roskadtabb a vidám hitetleneknél.

Hiába fújja őt édes, melea seél,
II nyári égre rémillten mered.
Az ilyen arcot tudom ismered,
hisz testünkben em/szer fe is remeoiél.

Mért s,zólít téued, nki élni nem mer t
mit érsz te néki, ha roniáia: ember:
s ha jót k'qldesz is: ma,gút roneia meg,

Szánd mégis, ha vi,gaszod meg se várja;
mert életnél, előbb érett halálra
s meghalni jött csak, Uram, nem neked.

Szomráky Sándor
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KETSZEH NYOLC SOR

MÓJr núnden folyó, - ametube« fürödtél eddu), - elömölt mögötted'
szó áhítat; dicséret és szerelem. messze folyt
fal nőtt az égen kegyetlen soha le nem omló
s ll< földön apró otromba kalitb« szorultál
falára gyunyoros ra.izok: szokásaul vetűliek;

visszhang int sustorogva homilia fiityiilsz és: kiabálsz
csitulj ha élsz

koponyádnál csak ész si.rhelyed űresebb.

*
Csak járj bolond ki tudja meddu» érsz el
ma ne kérdezz élőt gondolj halottra inkább
többet tud ő örök és nem beszél
aki a misuientudáubo. hullt és csak csontot hagyott neked
rt kérkedés szégyene marja 'ift a száda~

s ritkán figyelsz azokra akik lenn a mélybe várnak
mig ifjúsá.q vénül eredben hil a föld ma.qának őrzi meg szerelméd
csak járj oly szép ez ősz jó lesz a földbe érned,

S z o ln r á k y S rí n-d o r

JÉGTABLÁK

ú gy érzem, folyton rámborul haja.
s komoly dolgaim sorra elhagyom.
Most hídon ballagok s a jégtáblák
oly okos egyensúllyal úsznak el,
hOllY lesni kellene napokon' át,
csodálni és fürkészni végtelen
nJJugalommal, míg besöpör a hó,
végig a hosszú, néma partokon,
hulak. korlát jain át, e rakodók
lépcsőiről a könyörtelen szél
sodrában szívni mohon, hal/gatag,
csodálatos vak egyensúlyukat,
míg arcunk fölé a parttalan ég
felhőket ont s újra madarakat.

Telek György
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