
Tislér Jolán úi versei

Esőváró Késő vallomds

Kopár heggek kérges-sziirke teryereit Midőn bulasdgdt veszti a haj
emeld az égre S a bőr simasága is lehull
álmod,lam vissza egtrkor volt ifiúságotn lfiúsáqom el ne haqyj
morzsáit
Ejtsd foglqul hönnqed gondtalan Midőn vázádban
mozdulatoddal A bonadáIq szirm\t b7nt
eltsd foqlqul ggerwekkorom snárnyaló madarait Ifiúságom eI ne hag4j
Raftd halomba a test szétszórt mlnsáit
Etesd meg az agg kaggló Midőn ködfelhóle
elfeledett éhes váEJait Bújnak a hlezóT
Csak egy falatot a megfáradt kold.us Boldogságom követlek én
szdjnah s támadlanaft az alatnizsnás ngomorúsáq
nqomában roshadozó tölgyeft Midőn szikla-fekhelyemre
.ludd aftkor Sóvár sóIqom les
a hamvas éveft elmúltak surelmem szeretlek én
s midőn majd újra az esőft érneft utol
valahol a megszelidített boldoqság Még egqszer
kanyaruIataiban
ne hidd hogy eryhüIt a vízesés moraja Magába z,írt a szárnqas éiszaka
Csaft három ígéreted hek útra Összeqyűrt kezére csőkot lehelek_
szürhe esóft vár,isdra Holdsápadt arccal eléje boruloft
s rulomorúságos sóvárgások ellen tett fogadalmat Kijpenaeim s álarcaim levetem mind.
Fel fuit SuszéIyesen vibrál a hófehér test
Megftondult új vissza nem térted - a hainal Sebzett imát mormol a uénő toroh:
Eziist palástba öItözött aqg 1egeryék jaja Boszarkánqos hatalmad. emeljen most
leqqen a csönd, öriift Emelien a mindenség héklébe

Falon hát fijl összeggíírt keud|

Hét szelek Még egyszer, cah még eggszer omoljak
Törékery cillagom öIébe

Rabul ejtették a hét szelek aZ íqazságot P,ztán soha tijbbé
Följald,ultak hát a hét szíirke eról Mert magdba zárt a szárngas éjsuha
Ujjonqtak hát a hét góbék Többé már össulaűrt kez.ére csókot nem
A pipatsoft a pusztí pálua mentéh Lehelek
szirmuhat hullaitlttáh
Törvéw1 elé (,itáIták az iqazság bajnoftát Báguadtság
Úisütetű bűnöhet olvastaft fejére
s töfléhat ültek a vasra vert ember íelett Magángosan és pőrén
Az igazsdg - Az igazsáq áIlok kínban-nquqalomban
Egqkor a bűn rcm nuerte

El néltó iutalmát Ána fatöns
A Nap a Holdnah a szürfteséq lrmán
Keut slsem ad1tt

3 megszóIalt egq seb Sihlogathak esők
Hét eról engem wiért guötörtök öIelnek szelek
Hét uillámok hamis csont|t rágtlk qyönge fiiveh
Hét szeleh - Nem ftalitft,lba való sólqom rendjeleftet tűznek
Gallaavesztett ía - Többé nem fa
Há almák álmok útján útra váInánah Tudni akartátok
Útra váInának - s most merre járnak Tud,látok meg ttát
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