Blazsetin lstván versei
Boldogság

De ma ilyen vagyok,
Meg keJl tudnod: Szürke szín a kedvenc színem,
Ha hunyorítasz, mind amit eddig élvezettel nézté]
szürke színűvéválik,
Eltűnnek a háztetők, fák, iámpák,
emberek és az ezerszínű esernyők,
és mind belém, szürke színembe vegyül,

(Sreca)
sok tavasz suhant e]
fo]yóm partiai mellett.
Ésén mindegyiknél egy pillanatra
meg,megálltam,
cSlLLAGOT Vá Iasztani

Végy el!
Tarts meg!

magamnak,

Meglátod: Napról napra kedvesebb ]eszek neked.

Yers a szürfte boldogságról
(Pjestna o Sivoj Sreci)
EsikI

Egyenletes zörejek gurgu]áznak a csatornában,
Folynak a vizek,
telnek a patakok,
zúgnak a folyók,
Variak röpköd nek a végte|enben
Szürke Boldogság látogatott meg irodámban,
Az eső Szürke Boidogsága.
Bemelegedett a mesébe mint téVériporter,
mikor magát tálalja első személyként,
Belemerült a mesébe kitárva lelkét:
- Éna Szürke Boldogság vagyok.
Sem sárga, sem vörös, sem zöld, sem fehér,

csak szürke,

szürke és semmi más!
szürke és kész,
Szürke és punktum!
Feketíthetsz, fényesíthetsz,vörósíthetsz,
én mégis szürke maradok,
Olyan-amilyen.
szürke és kész!
Meg kell békélneda ténnyel.
Így nekem is jobb.
Fogadj el, Cyömöszöli
szívedbe s meglátod
elegendő ]eszek az életedhez,

T|rdom én

I

Szeretnél látni zölden, vörösen,
és narancs színben.
csak a szürkét nem szereted,

sárgán barna

Yers a hairól
{Pjesma o kosí)
Ősz barna mezejébe fontam be a haiad,
Selymeset, fényeset a hideg őszi esőbe,
Selymeset, feketét leve]ek színébe
A megfagyott cseppbe, az ezüstös dérbe,
közelgő telünk ködös szemeibe
fontam be a hajad.
Zúg, zúzmarával,
sárgászöld epeszínnel ősz á]maiban,
tél enyhe árnyában,
beleszőve az árnyékba,
Selymesen jaigat,
simogat és él,
Éla poros, hamvas mezei fűben
befedve sárga, sáros álmokat.
Ez aZ átkozolt fekete haj.
ldegek szenvedélye - agycsomók szövete.
Átkozott fekete halI
Ősz barna mezejébe fontam be a hajad,
Selymeset, fényeset a hjdeg őszi esőbe_
Szívem könnyező álmaival vágja érzékeimet,
Átkozott fekete ha1!
Látom mezítláb a sáros koszos mezőkön,
Ősz tépett ingén fut szétbomolva,
befonva álmaimat ősz barna mezejébe,
Menekül jajongva, befonva á]mokat - fekete á]mokat.
Ösztöneim hálólában vonaglik,
S szívem ideges rángatózásának ritmusában,
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