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Tudod

Ahogy az öregek, örökké hiába keresnek, rakodnak,
lim-lommaI vesződve a legfontosabbat sem lelik maholnap:
keressiik, megvan-e s merre visz életünk kiútja;
nem leljük s tétován kérdezzük: ki tudja?

Ki tudja, mit épít a hangya?
Ki tudja, a vér mit ér?
Ki tudja, hogyan szűZi anyja?
Ki tudja, miért?
Kitudja, mit vés a véső?

Ki tudja, mély-e a kút?
Ki tudja, mit csak a végső

tudás ha tud?

Hagyd- abba! Homályban topogsz, amit megisinerllz, látszattá
foszlik, elméleteid leomlanak s mindig új ismeretlen néz
rád árnymosolyával. AtviZágítanád a létet? Csak változó
hálóid veted tengerébe. Nem tehetsz mást: élsz, riigyezel,
teremsz, pusztulsz a vak forgás mártíriumában: - tudod.

Tudod, nincs más világod.
Tudod, a Föld hazád.
Tudod, bár másként kívánod,
tudod sorsod szavát.
Tudod, sohasem késő,

Tudod, ki mit tehet.
Tudod, valami végső

ok, cél van veled.

Ki tudja, mikor jön el a csók, az árulás
perce, siker, bukás, gonosz és jó varázs,
s a végső óra, melyben torkodon a hurok.
De tiéd a csend, jó munka, igaz szó, telt kalász,
a jog, hogy életed is kockára vesd s hogy vigyázz,
az igen és a nem: a választás - tudod.

Mindennapi ítélet

De nem is az a mérleg fontos.
Az itt és most, a magad
ítélőszéke! Feloldoz
8 szárnyalsz, .mint gyors madarak,
'Vagy lesújt és örök bilincset
t'er rád, vagy hallgat ...

De sejtjeid, idegpályáid
őrzik - bár alig tudod 
mindazt, mit gond, idő vásít
s mint porló homokot
szél, eső, boldog, keserű óra
hO'td-visz a lét eróziója.

hit

Bár tudnád kitörölni
magadból az emlékeket,
hogy úgy lépj vissza e földi
térbe, mint egy bölcsőbe tett
bárcsomó, mibe élet költözött,
mi te is voltál: visító újszülOtt,

Választasz? Kor, szerep, vágy,
s a rosszra hajló akarat
az anyaöZből kicsábít,
énné tesz és magadra hagy.
Határodon túl ránt, s végül
eléget, ha kielégül,

Mit teszel, ha tán majd ott állsz
CI bíró mérleg előtt,

ll. nem lesz, kivel osztozni próbálsz
tetteid nagyranótt
roncsain, mikből - úgy hitted 
életed építetted?
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