KERESZTURY

DEZSŐ

VÁLTOZATOK AZ Ö R E G S É G R Ő L
Szeresd
A napok hosszabbodnak,
az évek rövidülnek,
most már minden nap jobb nap,
örülni kell, ha derülhet
még év, nap, tiszta munka
jó örömével áldott.
Szeresd, becsüld e megunva is
únhatatlan világot!

Végelszámolás
A számokat lassan mind
elfelejted;
a századokról nem tudod melyik;
a neveket is nehéz egybe
szedned:
az emlékezet homállyal telik.
Mire kihuny egy világnyi tudat
utána kutya se ugat.

Könnyebben hordanád
Arcok, valami messze múlt
megújulásai;
lappangó lángok a kigyúlt
szemben: a holnapi
tapasztalat, jaj: vak, megúnt
napok néma gondjai.
Gyengédségek:
rügy hasadó
héjából fejlett virág;

lesz majd gyümölcs is, korhadó
avarba málló ág.
Ha el tudnád hinni, hogy ez a jó,
könnyebben
hordanád.

Menedék
Aludni? Csak az nem boldogtalan,
ki józan is örülni tud;
mert ébred a részeg untalan,
s csak sötétebb benne a kut.
Nincs más: vállalni, ami van,
az alagutat s a kaput.

Az anyag belefárad
Hogy mi is az erő, hatalom, ország,
majd megtudod, ha változó
éveid elsuhannak, csak a morzsák
maradnak meg: a meztelen
való.
Nem hiszem, hogy valaha is kivágyják
bőrömből a földöntúli
országba, de az anyag belefárad
felelősségem
hordani.

Tűz és mérték
Szikrából lesz a tűz,
ha van, mibe hull:
az ember, bár vaksi, betűz,
eszmél, tanul.
Bennem még villan a láng!
De ki szítja nagyra bennem?
Tanulhatnék végre
arányt:
nem szólni
féktelenebben,
mint ahogy árnyam lebben.

Sors bona
Lemondanék a világbeli
hírről; nincs más: sors hona
és nihil aliud;
bár jó lenne ha volna
halálon túli ut,
mit vágyam súg: bár beválna! —
de tudom: csak álmaim álma.

Hálók
Bontom magamról a hálót,
s csak új hálót találok;
ha tovább bontom őket,
milyen mag héja vár ott?

A puszta
nyomorúság
csontvázam, mit a szú rág;
vénülök, el is hagynak
a kedves, vidám Múzsák.

A végtelen: mély ég volt;
de megmozdult az égbolt,
felhők jártak,
eltűntek,
nyomuk fénylő-sötét
folt.

Mi van túl az Űr világán
tudhatnám,
általlátván
az örök áltatáson:
más kötés-oldás, ha vár rám.

Futó napokban
A napok futnak:
velük fut erőm.
Az idő futhat,
s ki tesz túl az időn?
Hányszor éreztem már: most
észre kellene végre térni,
s elérni azt a várost,
hol iránytűm már nem tér ki.
S mindig: a becsület:
helytállni,
menteni;
és tisztán! De lehet
boldog szobrász, aki
pár szilánkot kapar
csak a kőről, melyből
jel lesz? Míg csakhamar
elporló zűrzavar
s cserép válik
szívemből.

Nagyságrend
A fűszál
tengelye bozótjának;
a föld
közepe világának;
a mindenség
végtelen: elég magának.

Mit vitt s miért?
Lehet, hogy az a pillanat,
a végső még fényes marad,
de mit számít, hogy enyém
az a villanásnyi fény,
ha tudnom meg nem adatik:
mi volt s miért
vitt, míg elért
a végső pillanatig.

