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&ce4{, Ua tud&z... 
Eredj, ha tudsz. . . 
Eredj, ha gondolod, 
Hogy valahol, bárhol a nagy világon 
Könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. 
Eredj. . . 
Szállj, mint a fecske, délnek, 
Vagy északnak, mint a viharmadár, 
Magasából a mérhetetlen égnek 
Kémleld a pontot, 
Hol fészekrakó vágyaid kibontod. 
Eredj, ha tudsz. 

Eredj, ha hittelen 
Hiszed: a hontalanság odakünn 
Nem keserűbb, mint idebenn. 
Eredj, ha azt hiszed, 
Hogy odakünn a világban nem ácsol 
A lelkedből, ez érző élő fából 
Az emlékezés uj kereszteket. 
A lelked csillapuló viharának 
Észrevétlen ezer uj hangja támad, 
Süvit, sikolt 
S az emlékezés keresztfáira 
Téged feszit a honvágy és a bánat. 
Eredj, ha nem hiszed. 

Hajdanban Mikes se hitte ezt, 
Ki rab hazában élni nem tudott, 
De vállán égett az örök kereszt 
S egy csillag Zágon felé mutatott. 
Ha esténkint a csillagok 
Eürödni a Márvány tengerbe jártak, 
Meglátogatták az itthoni árnyak, 
Szelid emlékek: eszeveszett hordák, 
A szivét kitépték 
S hegyeken, tengereken túlra hordták. . 
Eredj, ha tudsz. 

Ha majd ugy látod, minden elveszett: 
Inkább, semmint hordani itt a jármot, 
Szórd a szelekbe minden régi álmod, 
Ha ugy látod, hogy minden elveszett, 
Menj őserdőkön, tengereken túlra 
Ajánlani fel két munkás kezed. 
Menj hát, ha teheted. 

Itthon maradok én! 
Károgva és sötéten, 
Mint téli varjú száraz jegenyén. 
Még nem tudom: 
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok, 
De itthon maradok. 

Leszek őrlő szá az idegen fában, 
Leszek az alj a felhajtott kupában, 
Az idegen vérben leszek a méreg, 
Miazma, láz, orozva dúló féreg, 
De itthon maradok. 

Akarok lenni a halálharang, 
Mely temet bár: halló fülekbe cseng 
És lázit: visszavenni a mienk! 
Akarok lenni a gyújtózsinór, 
A kanóc része, lángraíobbant vér, 
Mely titkon kúszik tiz-száz évig 
Hamuban, éjben, 
Mig a keservek lőporához ér 
És akkor . . . ! ! ! 

Még nem tudom: 
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok, 
De addig, varjú a száraz jegenyén: 
Én itthon maradok. 
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AHOGY LEHET.. 
Fogcsikorgató türelemmel 
Összeszorított szájjal — 
Krisztust követő bus próbálkozással, 
Majd daccal, lobbanóval, 
Fojtott igével és visszanyelt szóval, 
Tennyérrel, mely sima örökké, 
Csak a zsebben szóiul ököllé — 
Keserű, tehetetlen nevetéssel — 
Békülve meg akármi rendeléssel — 
Nem csodálkozva már — és csodálkozva mégis, 
Hogy rajtunk ez is, az is megesett: 
Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordhatatlan 
Kínszenvedést virágzó életet. 
Ahogy lehet . . . 

Megalkuvás zsoltárát énekelve, 
Végtelen rabmenetben csak megyünk, 
Nincs semmi fegyverünk. 
Fegyvertelen a lelkünk lázadása, 
Pedig a vérünk minden cseppje vágyik, 
Vágyik a Péter vad mozdulatára, 
Amikor Istenének védelmében 
A Málkus fülét hirtelen levágta. 
Kik vagyunk mi ? 
0 , nem az Alázat, 
Csak a megalázottság fiai. 
Nemzedékek büszke hidfői közt 
Görbülő hid, görnyegő ámenét: 
Testvéreim, bizony nem élünk jól mi, 
Nem apáinknak tetsző életet. 
De aki máskép tehetne helyünkben, 
Az vesse reánk az első követ! 
Minden percünk kinzó kiegyezés: 
Ahogy lehet . . . 

Testvérem, harcos hős, alkuvások hőse, 
Félbenmarad, megmásul mondatod? 
Egy szikra talán mégis zengve pattan 

Lángörvényből, mely benned kavarog. 
Dagadnak benned árvizes erők, 
Zúdulna niagarás zuhatag: 
Elégedj meg, ha megtöltessz belőle 
Kristálytiszta vizzel egy poharat. 
Visszaszoritnak, hátrább, egyre hátrább, 
És amit meghagynak, egyre kevesebb: 
Hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz, 
S azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet, 
Szikrát a tűzből, cseppet a folyóból, 
A töredéket eltört mondatodból, 
Minden megmaradt árva keveset: 
Ahogy lehet. . . 

Láttad a Karsztok szirt-sivatagában 
A liliputi termőföldeket? 
Pár négyzetméter — amit a lavina, 
A kőgörgeteg könnyen eltemet 
S a Karsztok boldogtalan magvetője, 
A földmivelés madárijesztője 
Ezt a kis humuszt mégis szereti, 
Kicsi kőkerítéssel keriti. 
Pedig szinte sírjának is kevés. 
Ó karszti sors, ó karszti temetés. . . 

Te is, testvérem, karszti sodrodat 
Fogadd el, s védd meg karszti földedet, 
Azt a sírodnak is kevés humuszt, 
Azt a pár négyzetméternyi helyet, 
S azt a fölséges isten-lábnyomot, 
Mit a lavina minden rohama 
Eltörölni még sohasem tudott. 
Védd ezt a talpalatnyi telkedet, 
Cserépkancsódat és tűzhelyedet, 
Utolsó darab száraz kenyered ! 
De azt aztán foggal, tíz körömmel, 
Démoni dühvel és őrült örömmel — 
Ahogy lehet . . . 
Ahogy l ehe t . . . 
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