
N A G Y L Á S Z L Ó 

A jó vitéz vesztesége 

Szűzen a szűz úton elballagva 
átlépve haránt a hadi utat 
hol paripalábak porzászlósan 
füstölögnek végig — elbujdosva 
szent ordasokhoz a kócsagnyakak 
liliomkertjébe — ez volt a jó 
s volt méltó hogy jussolt sírdombokkal 
háltál a hold alatt fű-lepedön 
a város kövei közt lópokrócon 
állat- és istenszagúan amíg 
az édes nyálnak nem jött aszálya 
amíg a rang csupán komondori 
ha nagy darab máj löketik vala 
a földre csavart fejű bikáért 
nehogy étlen vessz de a királyi 
ámulat fölemel hópénz-ezüst 
majd zsold aranyban csak a fekélyhez 
kapcsol és ámen: lelked lukad ki 
átesik rajta szűz út örökség 
ahány csillag annyi átdöfött pólya 
föltekintesz a jegenyemagas 
gyászos nőkre de égi magasok 
harmatoznak néked s csak bárányfelhők 
fohászát s nem a szitkokat hallod 
hétfőre ha megvirradnak az ágyak 

Császármetszés 

Vasbábák, vasbába-árnyak — 
ezek hasítják föl kifent 
késsel a nyomorult jelent, 
méhét az anyabáránynak. 
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Lészen a vak magzat bunda, 
a Majd-ból a lelet ilyen, 
vasbába-mű, de milyen 
selymes, ez mesteri munka. 

De a hidegre hűlt belet, 
jázmin-orroknak bűzletet, 
mi viseljük mint bűnjelet, 
mind idevarrva nyakunkba. 

C S O R B A G Y Ö Z Ö 

Meddő hetek 

Hetek óta oly mélyen idegen, 
hogy valaha 
verset is írtam. Forgatom, rendezgetem, 
gyanakodva böngészem egy-egy füzetem. 
A régi pályákra, utakra, a 
mindennél mindig csábítóbb terekre 
alig kívánkozom. — Talán örökre? 
Érkeznek dolgok, komolyabbak, 
hatalmasabbak, hangosabbak, 
szégyellem a kicsiny 
bíbelődést a papír mezein, 

holott a Föld naponta fordul, 
csillag zuhog le égi boltrul, 
milliárd élet, milliárd 
halál ví csattogó csatát, 
holott egy csöpp bogár 
csodább csodát 
kínál a versek garmadainál. 

Tiszta szemmel 

A tiszta szem a szem dolgát helyesen látja el. 
A tiszta szem helyesen közvetít: keskenynek mutatja 
például a keskeny árkot, tehát ugrásra bátorít, 
szélesnek a széleset, tehát meggondolásra késztet. 
Helyesen közvetít, s az ember helyesen jár, kél, szól, ítél, 
tud egyre többet helyesen. 


