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KERESZTURf DEZSŐ VERSE

.Várakoz'Va

Sokáig jöttünk-mentünk
céltudattal, céltalan,
átléptünk metsző árnyékokon,
nagy kövekre álltunk; szelek ha elültek
ködökbe méláztunk, hidak
korlátjára dőlve, mindig
szomjaztatóbb némaságban,
mert zöldben is porban
lankadozott a lomb; - sehogysem
eredt meg a kegyelem esője:

szikföldre hullt a lélek-törmelék
idegen városokban s aDunaparton.

Esett, persze hogy esett is,
de oly természetesen jött
üdítése a villámmal teli záporok
idején, hogy észre se vettük,
bár gyakran megsűrűsödtek,

mint kiket ottfeledtek. a fellegek,
jég késsel, hó pólyával a tél
sebzett, kötözött; nemegyszer
vérünkbe vegyült a szakadó vér.

Fontosnak vélt foglalatosság
tajtékában ----' Eredj templomba! - küld most
a gyermeki emlék; a templom üres,
nyírok-hűs félárnyékban
sáppadt oltárok, örökmécs,
mintha a másvilágról; -
s csak futóhomok, ingerült, olthatatlan
szomjúság, .meg egy tétova hang:
- Légy türelemmel magad iránt is,
!ütyüréssz SS-ek, pörök, toronyházak
szorongásában, s ha nem kerekül szád,
fohászkodj: valahol indul a felhő. -
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