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Szerb György

Könyörgés a végeken
Te áldott szellem, ki gyarló valómban
még �rized a szépség látszatát,
er�sítsd meg végváram a jóban –
a partokon vizet emészt a nád,

rózsát a sár, a b�z lélegzetet;
a b�n hordái vasban állanak –
ó, add meg, aki mindennap szeret,
és add meg, aki védi vállamat,

és cselekedd, hogy tisztaság-szirom
nyíljék sorsomon téphetetlenül,
és távozzék el t�lem az iszony,
s áldd meg er�m, mert mélységbe merül.

Te fényes Úr, kit másolgat a dús agy,
s még �rized a szépség látszatát,
játssz rajtam úgy, mint lantodon, ha bús vagy,
de legkedvesebb dalod játszanád.

Arioso
Láncf� pihéket szólongat a szél,
s hogy él, magáról elhíreszteli.
Vonat nyújtózik meztelen napon,
jó, friss színekbe fúródik vakon,
arcom a dolgok fénye elfedi.
A föld zöld sz�rzetét cirógatom.
Tavasszal így, szagokkal teljesen,
a gyönge dombok, selymes hajlatok,
sóvárogván a sima csókokért,
itatva vággyal, év�dnek velem;
jóíz� színük szám bizsergeti,
mint csepp ütések puha csókjaim
borzolják b�röm, altatnak megint,
s a nyirkokat friss áram kergeti.
Vártam, s ama érett szájjal ízlelem
szerelmed, föld, szagokkal jött tavasz,
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kínig kívánó testiség, kamasz
szerelmek könnyén megtanult gyönyör,
mely szüzességt�l sz�zen óv, s a kéj
tisztult tavából piszkot, b�nt kiold.
Bukfencezik a szél, hisz elhiszik,
hogy él, mert hírét, illatát viszi
virágjöv�knek, érzem szédít�
sodrát a létnek, szerelmem egyre n�,
elmém anyagba szédül, s nem dadog,
él�kkel kötnek össze illatok,
a pórusokból párolog a vágy,
formák fonódnak eggyé, furcsa, lágy
alakjuk értelemre lel, s a lét
dolgában célt kap törvényünk, a szép.

(1954)

Elmegyógyintézet
becsukódott lény-virágok
lélegezve a falakban
vagy a kertben ide-oda
munkálkodva k�alakban
itt belül van messze-messze
s messze nincs már köd takarja
s a közel is ködbe veszve
messze mint a köldök alja
torz szemekben láthatár van
s láthatáron túl a semmi
idejöjjön ki a mában
könnyen óhajt messze menni
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Aranyfüst
Mikor sáfrányoktól bojtos lesz a szél
s a bánatok törésvonalain
kakukkf� harsan mint a tüsszenés
majd megállok a Napban
kopasz tarkómat elborítja füstje
az aranyfüst mely úgy bolyong a tájon
mintha az id� ódája lenne

és akkor az emlék felpattan
mint gondatlanul leláncolt szelence
és nevetésed öltései az égen
sugarakból szabnak mellényt a messzeségnek

az út mentén egy kunyhó
a roskadás el�érzetében
kitárja utolsó ajtaját
s nyoszolyát kínál a rongymocsár közt

s én akkor mégegyszer s utolszor
megölellek
Asszonyom
Téged

s míg a part mögött morajlás hallik
és egészen új csillagképek nyílnak
és dacosan elindul egy illat
hogy virágokat szenteljen a réten

én útrakelek végképp egyedül
azon az új idegen bolygón
a patakoknak szánom arcomat
a kavicsokon holdfény hegedül
s mint szerzetesek háta
a hegyek
mennek
mennek
a végtelenbe –

és nem néznek vissza sohasem


