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MEZŐSI MIKLÓS

Sóvárgó nyári éjjel

a csillagokba rúgna fel szívem
ahol te ülsz te lázas szerzetem
miért e sorvadás hogy félelembe mar
a szívem és nem én vagyok hamar

e nyárestén most gondolok reád
meg télen és tavasszal is de hát
hiába messze voltál és egyszer közel
a szív kályhája mindig jól tüzel
 
igéző vagy gyors és lenyűgöző 
neked vagyok te szívem öklöző
itt-ott kopott és szürke-ősz hajam
nevetsz és néha azt hiszem szeretsz

ha rád vetem magam puhán szavakkal 
mi lesz akkor ha kedvesen szalaggal
körülkerítjük merre menjünk merre ne
akárhová megyünk szeretnünk kellene
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Miért jár a vers a nőknek

Nem tudom én azt mindig, hogy miket írjak a versbe,
mely formát tegyek én, melyeket be a versszövegekbe.
Mely formák olyanok, hogy a szép idomokra hajolnak?
Szép idomokhoz a legszebb édes forma dukálna.

Végül is én ugyanazt írom folyton remegéssel – 
azt, hogy mit s hogyan érzek irántuk a pillanat óta,
hogy sugaras-puha lágy nevetést lőttek ki szivemre,
és egyből közepébe találtak, rám mosolyogtak.
Hogy mikor is volt ez kronológice és hogy esett meg – 
hát erről fogok én még versben szólani sokszor;
nem tudom ezt ugyanis precizen – kiderítem a verssel.

„Vers-folyton-remegés”: nem is oly szörnyű remegés az:
reszket a metrum, a verslábak táncolnak ezüstön,
vagy piha! rettenetes lobogással iramlanak-élnek.
Nos, nem olyan szörnyű, igaz, imbolygásuk a ködben?

Mint mikor énekesek vagy költők régi időkben
istennőket idéztek vers-dalaikkal a földre
himnikusan megigézve hatalmát isteni népnek
úgy kell őket a dalba helyezni mer’ isteni kellem.

Egyet kérek tőled előre: zavarba ne jöjjél. 
Mert hisz a nőnek a dolga, hogy ezt provokálja...
Elmagyarázom pár sorban, mi az ábra e téren.
Jár az alany-jog a nőnek, hogy neki verseket írjon
férfi , magasra emelve a szépnevetésűt – 
erre van ő kitalálva: hiszen nemigen szülögethet, 
Nőnek a dolga tehát, hogy szülje a bébiket egyre.
Másik – a férfi  – mivel szülögetni aligha esélyes:
tartozik írni ezért hozzájuk, a nőkhöz, a verset. 
Ezzel az élet hozza a verset a nőnek, alapból.


