
Jf;KELY ZOLTÁN VEHSEI

CSUNYINKA TANCA

Aki nem látta táncolni Csunyinkát,
nem is tudhatja az, hogy mi a tánc.
Egy mozdulat, s ébren álomba ring át,
hol nincs halál, s nem éri földi gáncs.

Tavitündér narancsszín holdvílágon
így lebben-illan a sáté felett;
mint a pillangó ül meg a virágon,
s szív új akkordból új léleqzetet.

A hórák tánca éjféli berekben,
mikor lábuk sem éri amohát,
a hóra-tánc sem kisérheti szebben
hétágú síp szerelmes ritmusát.

Szeme, a kék katáng, követhetetlen
álmélkodással oly világba lát,
hová, én nyomorult, el nem mehettem,
bárhogy gyötörtem lovam vékanyát.

Most tán a tengermély zsongó ölében
elsülyedt város oszlopán pihen,
most angyalokkal versenyt száll a légben,
csillagport hint hajába röptíben.

Mert nincs Jelen. Eljött és átölelte
a felidézett lét előtti lét,
s talán éppen most kóstolgatja lelke
a halál édeskés szédületét.

Muzsikaszóra szálló rózsahinta,
döbbenten nézünk s tanácstalanul,
ereszkeelj vissza hozzánk hát Csunyinka,
ne hagyj magunkra vénen, itt alul.

METEOR

Távoli csillag zuhanása -
A végtelenség meg se rebben.
Talán Nap volt, Napunknak mása,
s már csak itt él, .z én szememben ...
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FORGACS

I.

Valami égi bugyborékolás:
mintha a nyár arany korsója telnék;
a gyurgyalag - az hinti a múlás,
a búcsúzó augusztus ijedelmét.

II.

Tücsökszó ? - Csak a csillagok zenélnek,
Ma éjjel mind, mind megnyilatkozott,
Figyelj csak, némelyikből hallhatod
a megfogamzott névadó regéket.

III.

Mióta kis hazámtól elszakadtam,
Valamit bennem a világ megölt:
Többet sugallt még a felhő is ottan,
Mint itt a föld.

DADOGAS OK EGY SZÍVHEZ

Milyen megrenditő a szív vállalkozása!
Kínoktól zsibbadón, emléktől terhesen
a másodperceket kiütni egyremásra,
ügetni koldusan, megverve, elhalón,
el nem f09y6 úton, céltalan robotolva,
szolgálni holtig egy méltatlan idegent,
s tán egy rozsdás kereszt tövén lerogyni holtan,
mikor boldog ludak suhognak odafent !

Milyen őrült erő a szív vállalkozása!
Félreértett, konok kötelességtudás,
a forradalmiság vad állandósulása,
minden másodpercben egy-egy új robbanás.

Elhóhérolt szívem, jó volna már pihenned!
Megszolgáltad a magaslati üdülőt,

a fenyveslevegőt, a kéklő sziklacsendet,
a tagolatlanul egybefolyó időt.

Ideje volna már, tudom, a bölcseségnek
előkelő, hűvös fátylába kösselek,
amelyen át döfés a burkodig nem érhet,
s nem jutnak csücsködig incselkedő kezek.

Ha csíz volnál, szivem, most feltétlen kinyitnám
kalitkád ajtaját:
repülj, ha tudsz. repülni még !
Bolond szolgálatod lejárt,
Rabságod végetért ...
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