BAKA ISTVÁN (1948.)

ELMENT A GYERMEK
Mozdulataimbői, szememből
elment a gyermek, aki voltam,
ráncokba gyűr a fodrozó víz,
árnyam sötétlik r a j t a holtan.

A kirakatnál meg nem állít
kilesni, mit kapok jövőre,
megkapta már a szebb jövőt
s amit nem loptak el belőle.

Elment, mint rongyaikban ázva
a hómunkások márciusban,
kerek cipője messzi csillog
a szőke, süppedő homokban.

A kis gyámoltalan, kisírta,
hogy férfiként legyek szabad,
hát könny nélkül m a r a d j magadra
te rozsdát síró vasdarab!

MÁR EGYRE TÖBB EGET
Már egyre több eget szorongat
a vékony lomb s a szürkület
nyálazta törzsre ült a görcsös
árnyakká testesült hideg.

AZ út két oldalán felálltak
gyökereik szántotta parton
a fák. Kifent ágak, vigyáznak,
hogy minden ugyanígy maradjon.

Majd szél mozdul s gödrök vizében
kegyetlen arcát megmutatja,
s az elsimult tükörre szépen
rászáll a csillagok nyugalma.

E tájban nem vagyok, csak értem,
a fásult égen lóg kabátom,
megóv az is, mint hasztalan, .
de eladható szabadságom.
Szeged

BÖRCSÖK MÁRIA (1943.)

VERSTELENÜL
mikor csigahéj koponyádba
a dal beleszárád
s kocsonyás vízbe hullnak
tenyeredből a tárgyak
mikor a parton vaksötét van
ropogós tulipánok
elfolynak mint a gyertya
kővé változik a kő
mikor a csipkebokrok mélyén
az istenből puffadt gomba nő

mikor tűfogú féreg
a húsodat szivaccsá rágja
kipárolgott szemgödröd alján
zörög a ráncos szaruhártya
mikor kettényílt állkapoccsal
fekszel a földön csontkeményen
mikor már semmi nincs
mikor megjelöl a szégyen
Budapest

CSÍKI LÁSZLÖ (1944.)

ALKONY
Csak fekszem itt — talán végleg
holtan
a folyóparti szálas fű tövében.
Temetni viszi fényeit a víz is,
s a fekete fény világol fehéren.
Arcomnak minden vonása a másé,
nincs különleges ismertető-jele,
s h a volt mögötte mégis valami,
már tegnap óta az is meghalt vele.

Rubrikák s vetések négyszögébe rótt,
megfejtetlen, tört-szélű jel marad
az ember, ki nem értheti már a szót,
s akit nem értenek meg m á r a szavak.
A túlsó partra riadt fütty ugrik á t . . .
Megtalálnak. A népek körülállnák.
Hogy mondhatnám meg nekik, hogy ez
csak
főpróbája egy sosem-lesz halálnak — ?
595.

