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A dics kísértése dolgában vigyázni: veszélyes lehet, ha una1
maddal jól összejössz, másokkal adódhat kenyértörés; ha nem
jössz össze jól az unalommal, magad töröd meg... Ha az unalom
állapot gőghöz vezet, rossz! Ha viszont a toleranciát gyakorlod,
megnövekedhet a - letagadott - feszültség (benned). Tizedszer
re: hát ők még mindig ilyenek... Titkon elismerését várod, hogy te
meg emilyen vagy. Közönyt ez iránt is!

Ne hirdess, ne várj. Legyél! (A meghirdetést bízd ennek 
nem közhelyszerű! - derűjére.)

A magad módján - de csak a magadén! - küzdj tovább. Ami
ezen a minimumon kívül esik, ne erőltesd. Úgysincs igazi közöd
hozzá.

(jolytatjuk)

Feltámadás
Halottaiból éled. A Föld
felé fordul a villanás
lobog és lépked.
Simán jön, rózsaszín talpa
nyomán afű

meghajol boldogan,
ifjú király előtt

gyönge hajadonok.

Hová lett üvegcipőd leányom?
micsoda hajnal vitte el
születésre, gyászra?
Miféle végzet lobogói alatt
vonultok párosával?
Hol ég a tűz,

hova álljon a kémény
messzire honnan
szálljon a füst?
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Szebb a szépnél
Ne feledkezzél meg rólam
simítsad forró arcomat
fogd be a szemem, lássalak
halljalak, fogd be a fülem,
erdőben vigadj velem
folyón ha járok, fogd kezem.

Fényes szemedet
rajtam feledted,
várlak, ha nem látsz
akkor is,
futnék már tőled, nem lehet
orromban leheleted
ínyemen oldódik szavad
mert szebb a szépnél
több a többinél

Varsádban hang nélkül
halld meg neved
hegedűk, csellók zengjenek
oltalmam, lakásom. fészkem
örökös menedékem.

Ki bennem vettél szállást
szépek a te sebeid Uram
hajad mint láng
a te sóhajod lomb susogása
a te eged néz, amíg
feltartom kezeim szobámban éjjel ...

693



'"Ujra meg újra
Milyen zene ez, miféle
felelgetés ez ifjúság tereiről

a hold udvara felől?

Vonósok zengése a Puskin kert
fái alatt, a Hold alatt
táncok a tornateremben
amikor újra meg újra
mint a Nap
felkel a forgás ütemében
szemeink kamasz nevetése
szikrázó hajunk.

Ki akkor is szeret, ha bánt
ki magát felhők mögéje rejti
szájának egyetlen íve rózsa
kezén a kezem liliom
ki járhat apró gyöngyökön
aranyos eke szántotta úton
engem odavár.

Áprilisi szelek ha járnak
avar kavarog árnyakon
ráfúj a köd a fényes fákra
remél a fény, hogy
ő marad tovább.
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