Nem épült fel jaj
ifjúságom
fekszik arcom
fűben
Hiányom árnyék asszonyarcon
Ami csak lenni volnék
hűen
nincs más
igazságom

tárgyon

Magányosságomat
szégyel'em
csontomig nyűtt
ruhám
Rongyok rajtam hűség
szerelem
és folt hátán folt
ország-hazám
Nemzetben
néptelen

MARKÓ BÉLA

Mint felborított kaptárból
Mint felborított
kaptárból a méhek,
úgy árad lelkemből a rossz harag,
a hajdan szorgos, mézgyűjtő
szavak
most olthatatlan
gyűlöletben
égnek,
mert veszni látom már a drága
mézet,
és sírva nézem az édes sarat,
ha csorgó lépem a földre
szakadt,
s a fullánkokban
gyűl a gyilkos
méreg,
míg száll a versem, mint felbolydult
kering vakon a dőlt kaptár
felett,
s megmarná már a mennyei
kezet,
mely nincs sehol, s hely sincs, hol
hát ingázik csak ég és föld
között,
ki egykor célját tudva
röpködött.

felleg,

megpihenhet,
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Miért írtam verset?
Mennyit gyötrődtem,
Istenem, hogy
formát
adjak a bennem felsejlő
világnak,
hogy földnek, víznek, lepkének,
virágnak
eszmét keressek, s verseim
tagolják
a tagolatlan időt
körülöttem,
hogy a valóból hátha újra álom
lehetne, s hátha mégis
megtalálom,
mit fűbe, fába rejtettél
előlem,
mert többet ér a képzelet a tettnél,
mert annál, amit nekünk
teremtettél,
tán többet ér a vágy, mi testet
öltött,
de torz eszével belenyúlt
az ördög,
és lehet, hogy csupán azért írtam
verset,
hogy tetteid közt terveidre
leljek!
Marosvásárhely, 1989. május

Helsingöri szonett
Hamlet hülyéskedik,
fireg-forog,
majd mindenféle
torz pofákat
vágva
továbbsiet, s reménykedik,
hogy hátha
éhes elméje korog s csikorog
csupán, mind újabb s újabb
látomásra
gerjesztve
lelkét, s hogy a gyilkosok
csak benne vannak, benne
vicsorog
atyjának szelleme, s uszul
fiára,
míg ő, akár a
nyavalyatörősek,
testét-lelkét
lerázná
hirtelen,
hogy helyette majd új Hamlet
terem,
s marad, ki volt, a többiek
röhögnek,
bolond beszédet habzik már a száj,
de nincs kiút, mert bűnös a király . . .
Marosvásárhely, 1989. április

