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MIHÁLY

Lovak
Szivárványrétek
álomlovai
a csend két sarkantyúja
összecseng
kék huszármenték színét hallani
tűzpiros harmat a hevederen
szivárványrétek
álomlovai
sörényük beússza a végtelent
harapásuk hars szinte igazi
pedig csak egyet álmodnak
velem
nagy hegyi rét a bozsgó semmiben
füveken ül a vérem s hallani
hogy dobognak hogy hajolnak szívem
fölé hogy lépnek át a testemen
lovak
hajh lelkes lények
szivárványrétek
álomlovai

magyari

• •

Üzenetek
megüzentem a
gesztenyéknek
hogy közeleg
— eljön az Idő
és én kifutok a fülledt házból
s gyertyákkal rájukgyújtom
az eget
megüzentem a hóvirágnak
fehéredek
fehér leszek
— de virágzásfehér! de rajba
fürtjeimre a részeg méheket
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megüzentem a szerelemnek
öltse föl azt az ősi illatot
s nézzen vissza
bár öregedve
de itt vagyok még itt vagyok
megüzenem az én folyómnak
s öccsének is
hogy ott leszek
s hogy az leszek akinek ismert
ha még leszek

MAGYARILAJOS

Arcaink
Egy színházi kollokvium résztvevőinek

Némaságra — s be jó! — még nem született
a nyelv legyen béna bár, úgy a szív beszél.
Kínját a csecsemő is a világba ríja,
s a vén a szemével szól végül életért. . .
Hát mi, a felnőtt értelemmel
áldott
— s így kétely-tövissel
megvert — lelkesek,
kik tövig bontjuk le az elaggó világot,
s újra fölrakjuk, mi már
elveszett?!
Hány hangot s arcot hoztunk az időből,
köztünk kicsoda voltak hangja jár,
ha ő arcukat az arcunkra
igazítjuk
komor parancsok vad villámainál. . . ?
Végül is: hány ember egyetlen

ember?

Nincs, ki az ősöktől, társaktól
szabad,
nincs, ki az eredés láncait eloldva,
múlttól és vértől szabaddá szakad!
Ádámnak kínjait játsszuk mi végtelen,
s az anya-ős félelme még génjeinkben
ég,
eljátsszuk mégis, mégis Káin lázadását
s a hugenották hős hitvalló hitét,
eljátsszuk Dózsát s el az
ellen-Dózsát,
a térdeplő Ábelt, a lehajtott
fejűt,
s hogy mi vagyunk ő is, ö is mi volnánk:
a fölismerés lobban, s szívenüt. . .

ember,

