
BORSOS MARGIT VERSEI

A mikor az életem/ről akarok: beszélni, egy út jelenik meg előttem, kanyarog felém
a száraz, köves bakonyi, ftennsík zmdesbarna hullámain.

Nem jelkép ez az út, hanem valóság.
18 éven át tanítottam osztatlan ískolában ,egy "Isten háta mögötti" kis pusz

tán és napí 6 km-t gyalogoltam a városi lakástól a pusztai iskoláig porban, sárban,
hóban, oda-vissZ\a, mint ,az eleven inga.

23 OOO km-t tettem. meg, ,amí több, mint az egyenlítő [ele.
Végiggyalogolhattam volna a fél világot.
De én egy egész világot jártam be: az út örök vílágát, mentem rajta és hor

dozott, vele éltem, bennem élt és él ma ís,
amikor a fennsik kövei helyett a nagyváros házai fognak körül,
amikor már évek óta íráss,al dolgozom a g'yermekek ernben'é formálásáért.

Szel'etném őket ráébreszteni arM, hogy
gyalogolni jó az úton, az "emberélet útján", ahol csak előre mehetilnk, mert ez

belső törvény. .
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Találkozás

álmomban
egy út

jött felém
kő lábakon

felhőfákgyümölcsét tépte
s ,az ágakon
folyott a víz
a göröngy szájba
itta az arca ránca
fű haját
szél cibáU,a
fején fénykoronája
teste ,a testemet várja
szép a porSZlemek tánca
a Nap alatt
az út

megy
az ember

halad

Magvetés

ne vess földedbe
pmliasz magot
nagym nő akkor is
ha nem akarod
eliakarja.
a Napot

engedd
hogy mások vessenek
türelmed fáján

nőjenek

az irgalom gyümölcsei
a másik is ember

segits neki

Zene

szavak nélküli beszéd
a lélek beszéde önmagával
és 'a világgal '
a csend tengerpartján
Stonehenge
az Akropolisz
A Notre Dame
kövei között
a Nap nyelvén
a víz nyelvén
a szél nyelvén
hangok tűzmadarai

repülnek az éjjel fénysötét egén
hangok halai úsznak
a világűr parttalan óoeánjában
lumqok: létrája
a földtől az égig
az ember megy raita

a
végtelenségig

.ti l O Jn

merülö kő

az álom tlizéoen
már nem tudom
hogy voUam éltem
csaksülly,edek
a szürkeségben
nincs fent és lent
csak vízfalak
ls a szav,ak
mint a halak
kicsúsznak agyam
hál6jából


