SZÖLLŐSI ZOLTÁN

Nyártól nyárig
Testvér már nem segíthet
Lát Isten könyörülhet
Száraz kútjára hajlom
Kövekből süt föl arcom
Napból sivatag szitál
Dél-e még vagy délután
írnokok hada körmöl
Vérük kifogy szívükből
Szólnék Atyám itt vagyok
A fáraó olajtól ragyog
Bombákkal telnek csűrök —
Jőne est holdas köldök
Galamb száll ecetfára
Angyallal hajlik ága
Szólnék Atyám itt vagyok
Nem vad — testvér eladott
Kövek és fonott rácsok
Véremmel zúg a város
Nyelvemen kereskedés
Szívemen üzekedés
Némaságomban égek
Nyerít a férfilélek
Napnyugattal kalandra
Megint kész néped nagyja
Mezőkre alvadt látvány
Horror alkonyat vásznán
Jőne est holdas köldök —
Bombákkal telnek csűrök
Testvér már nem segíthet
Lát Isten könyörülhet
Száraz kútjára hajlom
Kövekből süt föl arcom
írnokok hada körmöl
Vérük kifogy szívükből
Hallgatok nyártól nyárig
Majd a nyájból egy szó
Kiválik
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Fehér szín fordultán
Illyés Gyula halálára

Lenne-é oly spongyám
Táblámról lemosnám
Sok Jelképem törölném
Hét sebből ivásom
Dózsa György falásom
Krisztus után feledném
Fehér szín fordultán
Vásznamnak borultán
Sorsom sírva csepülném ?!

Szívünknek szerzésén
Vérünk örökségén
Hogy túladjon egykönnyen
Van itt kalmár erkölcs
Boltja előtt mind bölcs
Aki árul nevünkben
Kijött száraz botján
Mellkasa Oroszlán
Elbicegett ezüstben

Aki száll Föld körül
Földje csak kicsinyül
Tágul a nagy Mindenség
Vétkem vagy erényem
Földhöz köt ^reményem
S kötöz reménytelenség
Ki az űrt nyargalja
Nem szerelem hajtja
Bár lováról vas leég

Imádság áldozat
Füstjével fojtogat
Előcsalván Ördögöt
Sárkányos ég alatt
Werbőczis Úr-panasz
Villámlik és mennydörög
Tetőknek sátorán
Megint új táborán
Setét gőzös dübörög
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Yorick-koponyából
Kortyintson ki gyászol
Nincsen időm énnekem
Kopjafám elkezdve
Mikor fejezem be ?
Pedig rovom ékezem
Időm több napomnál
Kevesebb dolgomnál
Be nem végzem: végezem

Faragom vak fámat
Tán Magyarországnak
Nincsen könnyem eközben
Fehér szín fordultán
Tollaknak csorbultán
Bizodalmam vésőmben
Yorick-koponyából
Kortyintson ki gyászol
Nincsen időm énnékem

AJÁNLÁS
Herceg még ott Szabolcs
Kiskun Tolna Somogy
Hol pogányszív jó Gyula
Királykard egyenes
Szablyának mely remek
Hajlik acél pallosa
Balsorsban gótika —
Görnyedő kopjafa
Áll Kölcsey faluja
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