észrevétlen: a párák
szabadsága
gomolyogtatna
más világba át
vendégnek. Nem is tudom, mit kívánnék
kelletődnének
pöffedt mazsolák. —

...

Testvérek között lennék
legkisebbik,
dajkált, nem dajka. És a szerelem
ha simogatni képtelen, hát inkább
elkerüljön, mint termővé
tegyen.
Nem lesz másképp már ezen a világon.
Se csönd, se béke, semmi
irgalom.
Sok elmúlt évem, szikkasztó sok évem
belémmérgült,
hogy le nem
hagyhatom.
Mindig a kezek, a követelők,
kérők,
másért szétnyesők: sosem lesz elég?
Köszönöm a lemondás
édességét!
Én szakítom le az ég tetejét.

JOBBÁGY KÁROLY

ÖT ÉV
Én nem

mondom,

hogy vihar nélküli
idő volt Drágám az elmúlt öt év.
— Velem amúgy sincs sehol csöndes tenger —
Bánataim minden vizet
felvernek,
indulataim bőgő rohamát
szenvedik földig hajolt
örömtölgyek
s dühöktől gázolt
nevetésmezők,
önmagam is kínpadra hányszor
vontam.
A keserűség
ördögeivel
— láthattad! — hányszor kellett
verekednem.
Életem, szobám — feldúlt
csatatér.
^

De

volt napfény, olyan, mint sehol máshol,
olyan, amely ha ragyogást
varázsol,
a pillanat is évezredet ér.
Kószálások, önfeledt
repülések,
— ha fenyegettek
is kínból vert kések —
arany volt fánkon minden kis levél.
Erre gondolj, ha bánod, miért is tetted,
hogy nyugodt sorsod énhozzám
kötözted,
vállalva szégyent, könnyet és veszéyt,
e napsugaras

pillanatokért.
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TÜL' rA „LÍRAI R O R " - O N
Fiatalon mindenki ír.
Nem kell hozzá csak toll s papír.
Ihlet akad az ing alatt
— ontja a tüzes indulat. —
De ha az ember
negyvenöt,
nehezen jön, mi zúgva jött.
A vers sokszor csak folydogál,
kanyarog, aztán
meg-megáll.
Mert költőnk, a boldogtalan
rájön: szavának súlya van.
Ijedten mér . .. mennyit?
hogyan?
s mázsává nő a régi gramm.
Műve tán mélyebb,
okosabb
s csiszolt (a világ erre ad!)
de az izzása furcsa. . . más . . .
Lobogó lángból — csak parázs.
Nem hevít úgy, mint
egykoron.
Nyoma sem égés, csak korom.
Nem karcsú torony; lomha rom,
ha túl a „lírai kor"-on.
Mondhatnád: — Akkor meg minek?
— Mert másként fene eszi meg.
Akárhogyan is alkonyul,
megfullad némán,
szótlanul.
Megszokta .a varázslatot,
hogy szavaiban nap ragyog,
s egy rímben újra éli még
elfütyörészett
életét.

