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A bohóc  dala  
Bukfencet  hiába  vártok,  
kézenállást  nem  csinálok.  
Igazmondó  kártya  helyett  
idedobom  a  szívemet.  
S lám  a szívem,  mint  a  medve,  
táncot  cammog  serénykedve,  
meghajlik  és  pukkedlizik,  
örül,  hogyha  táncba  viszik.  
Hogyne lenne benne  virtus,  
ritka  most  az  ingyencirkusz,  
hogyne  lenne  benne  virtus,  
ritka  most  az  ingyencirkusz...  

Kopott  sapkát  a  fejemre,  
görbebotot  a kezembe  -
fegyvert  nálam  ne  keress:  
a  tarisznyám  színüres!  
Most  vígadjon,  aki  gyáva,  
ajtó-ablak be  van  zárva.  
Álarcom  sarokba  vágom,  
bús  táncomat  sírva  járom...  



Nézőpont 
Kiszáradtak  az  éjszakák:  
az ősz  lapos,  nagy,  sárga  tenger,  
keblére vonja  a jövőt, 
miközben  játszik  a jelennel.  

Kővé  vált  lovak  felzokognak,  
láncon  tipródnak  a szelek, 
harang  helyett,  harang  helyett  
csak  szélkakasok  zengenek.  

Sárgaréz-torkú  madarak  
felsebzett,  kurta  énekében  
benne  a  láp,  az  ingovány.  
A nap még  szikrázik  kevélyen  

Az ősz  lapos,  nagy,  sárga  tenger.  
Három  fürt  szőlő  a  kezében.  
Rám  mosolyog  a rácson  át  
és  elsiet,  virágban,  vérben.  



Ima  mindenkor  
Legyen  tavasz,  levéllel  ékes,  
földszagú  tájon  kikelet.  
Legyen  madárdal,  fákon  fészek,  
ölelje  mézszínű  meleg.  

Legyen  áldás terhes  mezőkön,  
legyen  harsogó  a határ.  
A gyermek  nyár gazdává  nőjön,  
virág jelölje,  merre  jár.  

A falevél égjen  vörösre,  
pengessen  torz  gallyat  a  szél,  
a víg folyó szemét  bekösse,  
a  fű dértől  legyen  fehér.  

Reszkessen  rózsafa  leverten,  
kökény  kiáltsa:  szenvedek!  
A kert  testén  fagy  meneteljen,  
hulljon  rá tompa  rettenet,  

hogy  azt  sikoltsa:  jöjj,  eső,  
zuhogj  a földre,  moss  barázdát.  
Legyen  a lelked  éltető,  
a dermedt  bűzaszívet  járd  át.  

Hűs  víz,  porlaszd  el  életem,  
legyek fatörzs,  legyek  gyökér,  
csak  tavasz  legyen  szüntelen,  
meg  nyár és  ősz és  újra  tél...  



Szőttes  pirossal,  
feketével 
A dolgok  fáit  szél  tépázza,  
felriad  a sok  gond-madár.  
A lovak  összebújnak  fázva,  
ki tudja,  meddig  tart  a  nyár?  

Ki tudja,  meddig  tart  az  élet?  
Ránk esteledhet  hirtelen.  
Irgalmat  senki  nem  remélhet,  
így hát szívedben  rend  legyen.  

A béke  olyan,  mint  a  szélcsend,  
csak  a hiánya  mar  sebet.  
Fuldoklom  álmok  tengerében  
és  minden  napom  rettenet.  

Allhatsz-e  kábán,  mint  az  állat,  
várva  a bűvölő  csodát,  
ha  a halál  közöttünk  vágtat,  
emberszította  tűzön  át?  

Hiába  a csönd  és  az  áldás:  
a föld forró és  egyre  forr.  
Agyad megbontja  egy  kiáltás,  
véred  felissza  a  pokol.  

Bársonyos  mezők  mosolyáért  
ki  nyitja fel  az  ereit?  
Ki lesz,  ki  fegyvert  dalra  csábít,  
ha már  az átok  nem  segít?  



Csikorogjanak  csigolyáid,  
úgy szorítsd,  bajtárs,  a  kezem.  
Hitünk  kemény  lesz,  mint  a gránit,  
óvjuk  a jót  szerelmesen.  





Akác 
Kemény törzsedre  cinke  száll,  
virágod  ringat  bogarat,  
míg el  nem  kábít  a  halál,  
a fejszeélű  alkonyat.  

Nedvek sietnek  szívedig,  
anyaföld-küldte  vérerek,  
fejfám  is belőled  telik,  
hogyha  majd  egyszer  elmegyek.  

Testvér,  lásd,  én  is  ölelem  
gyökeremmel  ezt  a  hazát.  
Dajkálom,  féltem  szüntelen,  
ismerem  könnyét,  sóhaját.  

Testünk  a szélnek  ellenáll,  
mert  küldetés  ez,  hatalom.  
Vándor  szól,  köszön,  ránk  talál,  
kis jelek  vagyunk  az  úton.  



Tájoló 
Az ősz  elfáradt.  Felzokog.  
Köd  lüktet  lázas  homlokán.  
Szívén  sietnek  kis  konok  
fények  a csillagok  után.  

Az ősz zene:  makkperdülés,  
a  tölgyfán  száraz  ág  dohog.  
A szikkadt  szél  akár  a  kés  
szeleteli  a  tegnapot.  

Maroknyi  csend,  aztán  vihar.  
Világot  rázó  indulat.  
Az ősz  megvált  és  betakar,  
felglóriáz  majd  elsirat.  



Kósa  Anna  balladája  
Ősz volt.  Fényes  és  diadalmas.  
Vonult  előre  a  csapat.  
Mögöttük  tábortűz.  Hatalmas  
lángja már-már  az égbe  csap.  

Kósa Anna rakja  a  máglyát,  
fényénél  fiát  keresi.  
A szél felkapja  mormolását  
és  tűzbe  hullnak  szavai:  

"Most  viszik  Pétert  a városba,  
elkísérném,  de  nem  szabad.  
Kimostam  két  ingét  habosra.  
Ne bántsátok  a  fiamat!  

Mondják,  messze  van  az  a  város,  
és  hideg  szívére  ölel.  
Csókja  megváltó  vagy  halálos,  
s  csak kárhozottan  enged  el".  

...  A harmat  szállt  Péter  szemére,  
testét  hazai  föld  borítja,  
s  a többiek -  mind Árpád vére  -
húsz  férfi  hullott  ott  a  sírba.  

"Ti,  hangyák,  lassan  járjatok,  
s  ti  is,  irgalmas  bogarak:  
-  a földben  rózsatő  zokog  -
ne  bántsátok  a  fiamat!"  

Kósa  Anna rakja  a  máglyát,  
görnyedt  hátát eső  veri.  
A szél  felkapja  mormolását.  
A három  nap  múltát  lesi...  



Egy  lenvirág  
reggeli  imája  
A hold  tovább  kergette  
csillagnyáját. 
A tündöklő  égi  tisztások  
messzi  hűvöse  hívogat.  
Bárcsak  szárnyam  nőne,  
hogy fellebegjek  a végtelenbe, 
mert  idelenn  
a virágok  is  
vörösre  sírták  szemüket.  

Hinni  és  bízni  illenék,  
de  csak  az összeaszott  rögök  
napszúrásos  fogvacogása  hallik  
a krumplisorok  alján.  
A földműves 
poros  cipőjét  fürkészi,  
sóhajok  patakzanak  
kétségbeeséstől 
elkékült  ajkáról,  
mikor  a  rettegés  
kiűzi  sárguló  vetéseire.  

Meddig  szenvedjük  
ragaszkodásodat,  Uram?  
Kebledre  ölelsz  minket,  
de  ez  a szorítás  fáj!  
Nézz ránk:  elsenyvedünk.  
Csak  a dudva nő  köztünk  nagyra,  
mert  eléri  
hosszú  gyökér-csápjaival  
a földanya éltető  nedveit.  



Tegnap 
eltévedt  bárányfelhők  
ígértek  hűs  vizet.  
De  szél  támadt,  
elkergette  a kóbor  népet,  
s  mi földre  borulva  
féltük  nyilait  bősz  haragodnak.  

Uram,  fordítsd  arcod  
szegény  mezőinkre!  

Tán  neked  is  fájna,  
ha  napnyugovásig  
puszta  maradna,  
hol  most  még  
zsenge  füvecskék  
kúsznak  a  rögre,  
felékesítve  a szürke  vidéket.  

Adj  esőt,  
hogy  kinyújthassuk  
meggörnyedt  hátunk,  
megfürdessük  porlepte  arcunk.  

Uram,  tudd:  
reszketünk  szeszélyeidtől,  
de  az irántad  való  szeretetet  
már kiégette  belőlünk  
a  reménytelenség.  
A mezőt  öleljük  
egyre  lassabban  növő  
gyökereinkkel, 
sarjadékainknak  könyörgünk  
oltalomért. 

Úgy pusztulunk  el,  
mint  a  gladiátorok...  





Gondban 
Napsugárral  hímzik  a  sorsom:  
reggel  madár,  
délben  kötél,  
este  hétsingnyi  szemfedél,  
ha  árnyék lép  rá,  elszakad.  

Behintem  hajnallal  magam:  
nem  bujdokolhat  
szüntelen 
a lelke  rejtelmeiben  
kinek 
hazányi  gondja  van.  



Johanna 
Johanna  fáklya.  Felragyog.  
Fehér  testén  füst  kanyarog.  
Madárhangja  messze  sikolt,  
s  míg  felszívja  a hús  szagát,  
beleremeg  a hold.  

És  hull  a földön  a  napra  nap.  
Szánt,  hogyha  kell,  vet és  arat  
a  nép.  A szélben  megfogódzik  
kemény  talpával.  S  megmarad.  



Táj  gesztenyékkel  
I. 
Avarba rejtem  a  nyarat,  
hogy új  tavaszra  megtaláljam.  
Ki álmot  gyűjt,  ki  aranyat,  
én  csak maréknyi  csöndre  vágytam.  

Ringatja  lányát  a  halál  
bazsalikomos  kert  ölében,  
a  táj  lózungos  őszre  vár  
és elvérzik kegyetlen  télben.  

Fellobog  néhány  dália,  
hiszi,  érdemes  hinni  még.  
Közös  sorsért,  közös  HAZAÉRT  
sikoltoznak  a  gesztenyék.  

Avarba rejtem  a  nyarat,  
tán  lesz,  ki újra  felébreszti,  
ha  tél  múltán  a  csontfejű  
szikéjével  szívem  kimetszi.  

II. 
Fekszem  a sárban  temetetlen,  
varjak intézik  sorsomat.  
Nincs  megváltás,  sem  megbocsátás,  
sem  ég,  sem  föld,  mely  befogad.  

Isten  palástja  betakarna,  
hó  hullna,  hűtené  sebem.  
A világ vérrel  áldozott,  
koldus vagyok,  reménytelen.  



A homályon  túl  harangoznak,  
a mintha  csillag  is  intene  
valami  kóbor  pásztoroknak.  

A homályon  túl este  van,  
mint  a gyertya,  elfogy  a  fényem.  
Őrizd,  őrizd  a  lángomat,  
és  válts meg engem,  az Úr  nevében.  

III. 
Csak  hó,  sár,  csak  füst,  halálod,  
Dickens-világ,  széthull  az  Éden.  
Csak köd,  szemét,  hiába  várod,  
nem  nyílik  nyár ebben  a  télben.  

Mert  ez  a táj  már  nem  valódi,  
csak  krétarajz,  vásárfia,  
penésztől  fénylő  ócska  holmi,  
Isten  kezében  Biblia.  

Csak jég,  csak hó  és  lázadás,  
amíg  az ég  hajnalra  éled,  
istentelen  feltámadás,  
örök kárhozat  és  ígéret.  

Isten  kezében  Biblia,  
s  mert  elhagyott  hitetlenül,  
míg mormolja  a  Miatyánkot,  
elkínzott  arcunk  felderül.  



mondóka 
orsó,  borsó  koporsó  
só 
hal  haldoklása  
hat  harang  kongása  
álom  hatalom  
sárga  malom  

fenn fellegek  fenekednek  
faágnak  láng-világnak  
tőrt  vetnek  

rokka  rokkan  
fél kenyér  markomban  
pereg  a  morzsa  
mint  gyöngy  a  porba  
sors  a sorsot  megzabolázza  
szemem  az időt  vigyázza  
itt  topog  a  csonttollú  
aszott  madár  
závár  zár  

ketrec  kaloda  
föld  hideg  mosolya  
villám  sikolya  
neutron  spórák  a falon 
holnap  hold-nap  
fájdalom 





Rövidfilm 
Az  anyaföld  
rongyokba  rejti  
csonka  testét,  
felsebzett, 
hólyagos  tenyérrel  
napfényt  koldul  
a  pirkadattól.  

Elfordulsz, 
lesunyod  fejed,  
titkon, 
a  túlsó  partra  gondolsz  
és  áldást  osztol  
ömagadnak. 



Helyzetjelentés 
Nem  egy megkopott  villanykörte  -
sorsod  szakadt  meg  hirtelen.  
Intésre  tán kerékbe  törte  
pillangó  létünk  a jelen.  

Ha hátranézel,  zuhatag,  
nincs  hová elbujdosni  sem,  
előtted  sodrásos  patak,  
ki tudja,  mit rejt  mélyiben?  

Ilyen  folyót  még  ki se  látott:  
hal  helyett  cápák  fénylenek,  
s  micsoda  lótuszos  virágok  
csalják  meg bódult  fejedet!  

P  S.  
Férges  lencsén  mérem  magam,  
fusson,  akinek  kedvbe  van.  
Az ember  már csak  ily  mohó:  
veszi,  mi olcsón  eladó.  



Levél  Zágonból  
Rodostóba 
Mióta  nem  hallom  híredet,  
belefúlok  a  tespedésbe.  
Van,  ki  sír,  van  ki bosszúval  fizet,  
én  kiáltanék:  más  is  megértse,  
hogy  e  parttalan,  puszta  szigeten  
már  az óceán  is oázis  lenne,  
hallgatom  a semmi  mormolását  
és  belefagyok  a  szürkületbe,  
mert  száműzték  felőlem  a  Napot,  
és  az Isten  is  elhagyott...  
Itt,  Zágonban,  a  pusztulásban  
magam  is Mikes  Kelemen  vagyok.  



Agyő, 
Kárpátalja! 
(Ipszilonnak  ajánlom)  
igen  most  már  ti  is  
lassan  már  mi  is  
beletörődünk  beletörünk  
merthogy  Csaba  királyfi  
nem  hallja  meg  
nincs  maroktelefonja  
mint Janeknek  a szomszéd  házból  
így aztán  vállat  vonunk  
a sógor  is  hirdet  
ház eladó  összkomfortos  
gáz víz  telefon  
meg  a  nagymama  
akit  mégsem  illik  
mint  a  kutyát  
az  árokpartra  
a  kishaza  
a  haza  a  magasban  
és  más  
megkönnyeztető 
hisztériák 
már csak  a  
reklámszatyor  feliratán  
intenek  utánunk  
"Agyő  Kárpátalja  
szerettelek!" 



Kocsmadal 
nyílt  vizeken  
Már megint  ez  a méla  köd,  
zsigerekig  hatol,  
hol  felszakad,  hol  felröhög,  
elfészkel  valahol.  
Amit  csak sejteni  lehet:  
kiderül  majd  az ég...  
De  addig  is  kikémleled,  
mit  rejt  a  messzeség,  
íme  ez  a folyó  ismerős,  
lábáztatásig  is  
és  minden  matróz  kocsmahős,  
rum,  whisky és  hasis.  
De  rólad  egyet  mondhatok,  
te  büszke  kapitány,  
te  vagy,  ki egyedül  tudod,  
hányféle  az  irány  
és  hogy  
hajóvonták  találkozása  tilos...  



Párbeszéd 
És szólt  a Bölcs:  Ne nézz  a  napba!  
Őzike-szemed  lenyilazza,  
sápadt  arcodat  megszaggatja.  
Fényes  szárnyad  csonkig  levágjad,  
mert  héják,  sasok  feltalálnak,  
gyenge testedből  vért  eresztnek,  
kemény kövek  közt  elveszejtnek.  

A Sólyom  szólt:  Száz próbát  kiálltam,  
magasba  vitt  szivárvány-szárnyam,  
inkább  ízekre  zúzzam  testem,  
minthogy röptömet  elfeledjem...  



Parafrázis 
(Kosztolányi  Dezső:  Edes  Anna)  

Kóbor  madár  kiált  felém.  
Ott  jajgat  a dermedt  tűz  körül,  
hol  szállástalan  lelkek  dideregnek.  

Honnan  való bennem  e  rémület?  
Hiszen  ha  felnégyelnének...  
Tavaszi földbe  temetnének,  
virágok szirmán  felragyognék,  
pillangóként  repülnék  hozzád,  
gyenge  testemmel  
megzörgetném  ablakodat,  
éjféli  táncra  kerekednék,  
gyertyád köré  tekerednék,  
küszöbödön  hullna le  fejem...  
*  *  *  

Bolond,  ki  épít  cifra  házat,  
tán  inkább  szemfedőt  vegyen:  
a  rügyekből  nem  lesz  virág,  
sosem  lesz zölddel  ékes  ág.  
Csak  zizegnek  a  bogarak,  
nem  szállnak  fényes  ég  alatt.  





Bilincsben 
Agyam  kisöprik  a  szelek,  
hó  hull  parázsló  homlokomra.  
Holdas  lovon  hozzád  megyek,  
kezed  szorítom  fuldokolva.  
Sápadt  sugárral  int  Napom,  
hiába ontom  véremet.  
Zuhannak  béna  szárnyakon  
a jéggé  fagyott  levelek.  

Kezemre  jégbilincs  feszül,  
toporgok  tehetetlenül.  
Kiáltanék,  ki  hallja  meg?  
Páncélba  szorít  a  hideg.  
Álmosan  bólint  az  idő,  
várjak,  míg  táncos  kedve  jő.  
S ha  kővé válok,  az se  baj,  
szétszórja  porom  a vihar. 

Bársonyos  fátylát  tépd  le  már  
sápadt  sugarú  hold-arcodnak,  
térdepel  fényedért  a táj, 
jégvirágai  zokognak.  
Mit ér  az est,  ha  csillagát  
felhőpalástod  eltakarja?  
Szívemből  keselyű  zabál,  
szemem  a magány füstje  marja.  



Palackposta 
tekinteted  morzejelei  

mint  eltévedt  hajót  
Vajon  hová?  
Viharba,  kikötőbe?  

világítótorony... 
Innen  csak  
a gondolatok  szabadulnak.  
Zsákba varrott,  elpusztult  tengerészek.  

1992.  május  9-



Tavaszi  szélben  
Cifra palotámban  hétfejű  a bánat, 
hová  is kötözzem  gyönge  violámat?  
Meddig  gyalogoljak  seszín  télbe,  nyárba,  
kötésig süllyedve fekete  rabságba?  

Mert  amit  felraktam,  leomlik  estére,  
amit  éjjel  raktam,  leomlik  reggelre.  
Miféle  Déva-vár,  magam  lakom  benne,  
de  az én  madaram  mégsem  fér el  benne?  

Öltöztetem  szívem harmatos  fehérbe,  
harmatos  fehérbe,  talpig  feketébe.  
Vagy gyászba,  halálba, kalitkás  rabságba.  
Micsoda  madár? Jaj,  de  gyöngyén  jár...  



Г-Я-1  SS  

Tuz 
Istenek  égi  
ménese  vágtat  
táncol  a föld  is,  
királyi  ágyad.  
Takaród  bársony  
mezők  virága,  
szent  a  zenészed,  
ég  csalogánya.  

Tűz-tenyeremtől 
izzik  a véred, 
nő  soha  szebben  
nem remeg  érted.  
Égő  szerelmed  
senki  ne  várja:  
halálos  csókom  
feszül  a  szádra.  



Vers,  tenyérbe  
Kullog  a nap,  sarkig  sebezve,  
csillagesőt  szór  rá  az  este.  
Jó  fecskéim  szárnyukra  kapnak,  
holdsugár-karok  elringatnak.  

Elbitangolt  csikónyi  álmom,  
idegen  erdők zöldjét  járom.  
Táltos  lovam  sörénye  lángol,  
abrakol  szemed  parazsából.  



Karod  a  hinta  
A párolgó,  langyos  esők  
belebarnulnak  napjaimba.  
Fénylenek  hűvös temetők  -
karod  a lengő  hinta.  

Mert  szétzúznának  a  hegyek,  
fejemen  táltos  átnyargalna,  
ha napsütötte  tenyered  
óvón  be  nem  takarna.  



Négykezes 
Füst  fuvolázik,  
pattan  a gally,  
házfalba  szél  mar  
karmaival. 

Tűzhelynyi  lángnak  
pernyéje  hull,  
rebben  a lélek: 
bealkonyul. 

Tenyered  fáin  
tarka  madár  
zeng  kikeletről  
és  tovaszáll.  

Odakinn  újra  
hó  kavarog:  
vigyázzban  állnak  
a  jégcsapok.  





Fohász 
Fekszem  az éjjel  hűvösében,  
megfáradt  pávaszem  vagyok.  
Dalol  a szél.  De  itt  a  mélyben  
nem  hullámzanak  dallamok.  

Büszke  szárnyamat  összezúzta  
egy csillag. Versengtem  vele.  
Felszállok-e  még  a Tejútra? 
Segíts  meg,  álmok  istene!  



Hűség 
Azt álmodtam,  elhagytál  engem,  
szívembe  árkot  mart  a  dér.  
Keringtem  holtan,  temetetlen,  
mint  vihartépte  falevél.  

Mert  befutván  fejed,  nyesetlen  
százkarú  szőlőtő  vagyok,  
és  folyóvíz:  ott  nyargal  kedvem,  
amerre medred  kanyarog.  

Szabad  pusztába,  táltosokhoz  
megidéznek  a víg  nomádok.  
Köröttem  árnyak,  csipkebokrok,  
s én,  a gyökér,  kábultan  állok.  



Dúdoló 
Felleg  ereszkedik  
a szomjú  határra:  
benne  izzik  az én 
madaramnak  szárnya.  

Madaram,  madaram,  
maradj  a  kertemben,  
leszek  rózsabokor,  
rakjál fészket  bennem.  

Jaj,  de  aki  sólyom,  
fellegek közt  szárnyal...  
Ne verj  meg,  Úristen,  
lassú  tűzhalállal.  



Téli  éjszakán  
A süket  falra  mártír  fahasábok  
morzejelekkel  titkot  fénylenek.  
Jajgat  a lélek.  Dörömböl  hiányod.  
Éjfél  rikoltoz  a világ  felett.  

Most  balzsamozzák  a megkínzott  fákat  
a vijjogó,  vajákos,  vén  fagyok,  
ítélet  nem volt.  Kegyelmet  sem  várhat,  
ki vére hulltán  daccal  hallgatott.  

Az őrült  csend  most  megfojtja  a  tájat.  
Havat zabál,  vonítva  felröhög.  
Hová rejtsem  a sápadt  ibolyákat,  
ha  álom-ágyon  csonttá  görbülök?  



Zápor  után  
Folyóvízbe  temetlek,  
hétszín  egekbe  vetlek:  
miért  csaltad  ki  szárnyam  
s dobtad  a  fellegeknek?  
Megvoltam  volna  holtan,  
ahogy eddig  is  voltam:  
forrásaim  felfakadnak,  
szíved  szívemen  ablak.  



A hetedik  szobában  
Gyöngyöt  sír  a téli  éjszaka,  
széttáncolja  táltosok  hada,  
férgek,  mérgek,  gyilkos  fellegek  
isszák  a véremet.  

Fényességgel  jön  a  hajnal,  
lángban  izzik minden  felhő.  
Egek én  is vörös  lázban,  
a hetedik  szobában.  



Szárszó  felé  
Most  már  
sohasem  tudhatod  meg,  
milyen  lett  volna  
a  virág,  
mely  kihullott  
a  Semmi  ablakán  
és  elnyelte  
a feneketlen  titkok  
szakadéka. 





Siratóének 
Gyűrött  lepel  az októberi  táj,  
beletemetem  égő  arcomat.  
Jajgatni  volna jó,  annyira  fáj  
mi  a pokolból  énreám  maradt.  

Elrákosodott  bennem  a jelen,  
csak ülök  bambán  tegnap-vackomon.  
Aztán elégek.  Sírom  jeltelen.  
Marék  hamu  az üszkös  avaron.  



Árnyék  a  hóban  
(Egy karácsonyi  képeslapra)  

Zuhogtak  rám  a  csillagok  
a szépsöpörte  Budapesten,  
fehéren  fénylett  a  folyó,  
a télben  magamat  kerestem.  

Arcomba  mart  az  alkonyat,  
bokáig  jártam  múltban,  sárban,  
elégett  mind,  mi  égetett  
egy megsebzett,  haló  sugárban.  

A télben  magamat  kerestem,  
már  legyintve  csak,  indulóban,  
mikor Budán  a híd  alatt  
egy árnyék elvérzett  a  hóban.  



Ádám  imája  
Adj,  társat,  Uram,  hogy  vakon  
ne  botladozzam  a  világban.  
Hűsítse  lázas  homlokom,  
hogy hihessek  az  elmúlásban.  

Mert  felsebeztek  a  szelek,  
hamut  szórtak  láng-szárnyaimra.  
Tettem  a dolgom,  mint  lehet,  
ahogy  az régtől  meg  van  írva.  

Adj  társat,  Uram,  hogy vakon 
ne érjen  engem  az  ígéret.  
Vagy adj koporsót:  gondokon  
nyűtt  testem  hadd egyék  a  férgek.  



Emelj  magasba  
Bolyongok  árnyéktalanul,  
minden  imám  a földre  hull.  
Nem égek és nem  égetek,  
terítsd  rám,  Uram,  felleged.  

Emelj  magasba:  fű  vagyok,  
eltipornak  a  vándorok.  
Láng vagyok:  óvjad  pisla  fényem,  
hogy ne  haljak meg  még  egészen.  

Víz vagyok,  keskeny  csermely-ág,  
kővel  rekeszt  el  a világ. 
Ha nem  vigyázod  utamat,  
minden  szekér belém  szalad.  

Bolyongok  árnyéktalanul,  
minden  imám  a földre  hull.  
Nem égek és  nem  égetek,  
terítsd reám  szerelmedet.  



Portugál  szonett  
(Parafrázis  Elisabeth  
Barrett-Browning  verseire)  

Csak maradj  túl  a  délibábon,  
nem  akarom,  hogy  rám  találj.  
Akár tavasz,  akár  halál,  
akár enyészet,  csak  ne  fájjon.  

Szirmokat  szórtam  tört  virágra,  
túl boldog voltam,  szertelen.  
Magamon  nincs  mit  vesztenem:  
a  keselyű  húsomat  vájja.  

Mert láncra vertek  irgalmatlanul,  
miért,  hogy minden  a semmibe  hull  
de veled virrad minden  virradat?  

Milyen  a világ  túl  a  délibábon,  
ne  mondd  el,  Kedves,  annyira ne  fájjon,  
mikor  a madár majd  újra  lecsap...  



Kollázs 
Azt mondtam,  túl  korán...  
Hazamenet 
úgy gyűlöltem  az élemedett  fákat:  
vörös 
kék és  sárga  színekből  
vont  glóriát  fölébük  
a novemberi  alkony  
s  én  
elrejtve  lelkem  
vörös,  kék és  sárga  sebeit,  
gyertya mellett  írom  e  verset,  
mint  a hajdani  költők,  
de  ez  a  kiáltó,  
légszomjtól  sikoltó  fájdalom  
MOST  fáj!  
Bocsássatok  meg,  
Kölcsey,  Ady...  



Fekete,  fekete  
"Meleg  karokban  melegedni,  
Falni  suttogó,  drága  szókat,  
Jutalmazókat,  csókolókat.  
Milyen  jó  volna  jónak  lenni".  

Ady 

Ott  voltál  minden  ölelésben  
s én  veled voltam  Nagycsütörtökön,  
a  kék pillangó  gyertyalángnyi  szárnyán,  
belém égettek  a fekete  fények  
s  te  felparázslottál  
egy kóbor  macska lidérces  szemében.  
Titoktalan  esték,  díszevesztett  hársak,  
ötujjü  fenyők  
és barna  mosolyú  gesztenyék  
őrzik  a börtönt, 
miközben  talpig páncélba öltöztetett  igenek  
és felhúzott  szemöldökű  kérdőjelek  
hadakoznak 
a  harcmező  két  oldalán.  
A halottakat  ki bírná  megszámolni...  
A sebesültek vergődését  hallom,  
míg  vissza  nem  kúszik  odújába  
ez  az éjszaka  is...  





Nyár  a  gesztenyék  
alatt 
Csak titokban  járt  itt  a  nyár,  
kigombolt  blúzban  állt  elő.  
Akár a fagylalt,  csupa jég  volt,  
s forró,  mint  csalfa  szerető.  

Álltunk  a gesztenyék  alatt,  
sátrat  vert  ránk  az  éjszaka,  
s  mert  nem  volt  értelme  a  szónak,  
felzengett  a tücskök  hada.  

A hallgatás  egyre  mélyült  
vergődő  testünk  betakarta  
egy angyal.  A lelke  csupa  jég,  
de éget,  mint  poklok  hatalma.  



Sziklába  zárva  
Mert  Rómeótól  Márióig  
ívelnek  el  az  asszony-karok,  
míg én  a sátán  éjjelén  
Sziklába  zárva  megfagyok.  

« 

Miért,  hogy tűzhányók  hevítik  
a jéghegyeket,  míg  a rét 
fagypáncélban  várja  a hajnalt,  
május  megváltó  Édenét.  

S  míg  Rómeótól  Márióig  
ívelnek el  az  asszony-karok,  
máglyákon  égnek,  s  köztük  én  
sziklába  zárva  megfagyok.  



Harkályok  esőben  
...a  harkályok  harangoztak  
miközben  lassan  hullt  a hó 
nekidőlt  kábán  ablakomnak  
a délutáni  dáridó  
felkelt  ágyából  a  vasárnap 
körülnézett  az  udvaron  
belelógtak  a  fenyőágak  
az objektívbe  és  vakon  
bólogatott  a  vízilámpa  

és  nem  gondoltam  semmi  másra  
csak esőre  és  harkályokra  
miközben  juharágat  tépünk  
mert  bárkát  nem  mindenki  épít  
álmainkból  kévét  kötünk  
holnapra  kipereg  a  mag 
aranybúza  aranyárpa  
szelekkel  szállni  Afrikába  
és  égni  tüzes  nap  alatt...  



Napfogyatkozás 
Kezdetben  csak  az  ibolyákat  
utóbb  már  a hársakat  is  
meg  a sirályt,  a  tavirózsát  
és mindenféle  templomokat.  
Néztük-néztük 
magunknak-másnak 
az ezredvégi  balladákat,  
a  hegyeket  meg  a  folyót,  
a  fenyőfákat,  a  tavaszt  
meg  a halált:  épp  alkonyatkor  
ballagott  át  a híd  alatt.  
Elment  a tél,  elment  a  nyár,  
egy fényes  zápor  gyöngysorán  
ellibegett  a ház  előtt  
a legboldogabb  délután  
1999.  augusztus  13.  



Profán  ima  egy  
csillagtalan  éjszakán  
de boldog  vagyok  Istenem  
nem  vallom  és  nem  kérdezem  
megleltem  végre  otthonom  
elbújhatnék  ha  akarom  
de elbújni  mégsem  merek  
elrettent  a rettenet 
amíg  játszom  a  lantomon  
a gond remeg  a  húrokon 
és  felkúszik  az  éjszaka  
minden  nesze  minden  zaja  
beívódik  a  fekete  
a rózsák  tárt  kelyheibe  
elbuknak  mind  a  csillagok  
magam  is elárvult  vagyok  
lehull  felőlem  az a jel  
mi őriz  ami  rám  figyel  
s  mégis örülök  Istenem  
mert  mindig  itt van  énvelem  
a boldognak  hitt  Szűzanya  
az apró  asszony  Mária  



Kolozsvár 
júniusban 
"De  nincsen  mégsem  olyan  alkonyat  
Sehol  a földön,  mint  a Szamos  parton."  
(Reményik  Sándor:  "Benéz  a  havas")  

Ablakomon  beszól  a  Szamos,  
beköszön  a sárga  villamos,  
sebemet  gyógyírral  hinti  be  
a város  sok  harsogó  színe.  

Vihar támad,  szikrázó,  fehér,  
egy villám valahol  célba  ér,  
s tenyeremen,  mint  apró  madár  
megpihen  az esőverte  nyár.  



Szeptemberi 
anziksz 
A bazsalikomok  városában  
mindig  süt  a  nap,  
a bazsalikomok  városában  
minden  jól  halad,  
rossz  költő  rossz  verséért  
ne  szidjatok  nagyon  
merthogy  a világot 
reátok  hagyom.  
Szerettem  élni,  halni,  
akár a  többiek,  
szerettem  a fákat,  
a rétet  s  a vizet. 
Boldog  akartam  lenni  
akár  a többi  nők  
mind,  akik  sírni  látták  
ama  Dsida Jenőt. . . 



Posztulátum 
állok  a  pályaudvaron  
a fényektől  félig  vakon  
a város vár dajkál  temet  
megérkeztem  vagy elmegyek 
aztán  meg  másnap  süt  a  hold  
eltünteti  mi  lesz  mi  volt  
majd  feldereng  egy  délután  
talán  későn  talán  korán  
elnémulnak  a  dallamok 
nem  tudom  ki  s miért  vagyok  
fekete  tájban  ég  a fa 
fekete  éjben  éjszaka  
később  újra  fényes  az  ég  
a  nap  lövöldöz  szerteszét  
feltámadnak  a  tengerek  
ma voltam  holnap  nem  leszek  



Hársfa-levél  VIP-nek,  
aki  megtanult  
portugálul 
Mert  minden  olyan,  amilyen,  
s  ami  nem  olyan,  olyanná  lesz,  
a  lét  elvész  a  semmiben  
a nemlét  kaloda  vagy vátesz, 
vagy épp  a lét  a  kaloda,  
ki  tudná  mindezt  megszámlálni  
amíg  a lét  a  semmiben  
megpróbál  életet  csinálni...  
A vak koldus  ma eljött  értem,  
de  nem  adhattam  napvilágot.  
A földet  ha keresztbe  mértem,  
már  a kakas  hármat  kiáltott.  
Most  hátat  fordítok  magamnak,  
belehullok  a végtelenbe, 
testemből  lángfolyók  fakadnak,  
nincs,  aki vérzésig  szeretne.  

R S. 
Ott  túl  a  délibábon  
már ne  keresd  nyomom:  
avarral  hinti  ingem  
megváltó  hatalom.  
S ne duzzogj  perlekedve,  
pihenj  napsütött  köveken  immár:  
elvisz december  kedve,  
lehúz  tavaszi  hínár.  



Jóslat  a  szomorú  
szemű  templom  
mellett 
Ültem  a füvek  bársonyán  
szomorú  szemű  templom  mellett  
mint  ki  a halálnak  korán  
csak  hetykén,  visszkézből  felelget.  
Pedig  az élet  mákonya  
pont  most  fogott  meg  lépvesszővel,  
de  nem  tudhatom  meg  soha  
mi várna:  trónszék  vagy vesztőhely. 
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„Füzesi  Magdánál  a  közösségi  és  a  magánbeszéd  problé-
mája világszemléleti  változásokra és némiképpen  poétikai fel-
ismerésekre  vezethető  vissza.  Egy  olyan  szemlélet  kialakulá-
sára,  amelyben  lassan-lassan  már  semmilyen  más  szempont  
nem  játszhat  közre,  mint  az  esztétikai  érték."  

(Penckófer János) 

„A  kárpátaljai  sorsviselés  éles,  metsző  fájdalmassága,  a  ko-
nok,  szigorú,  csaknem  engesztelhetetlen  keserűség,  a  tájban-
gyökerezettség kínzó-ambivalens elrendeltetésszerűsége  mint-
egy  kigyöngyözi  a  szenvedés,  a  kötődés,  és  a  reménytelen-
séggel  határos  megkönnyebbülésvágy  sugallatos  metaforáit  
és  létszimbólumait.  Látvány és  látomás  között  félúton  egyen-
súlyoz  ez  a  virtuális  jelképiség,  mindkét  irányban  feszesen  
megtartva  az  asszociációk  felgazdagodásának  lehetőségeit.  
Kivételes  arányérzék  és  arányrend  szervezi  a plasztikus  konk-
rétum, életes természetkép,  tárgyiság, elementaritásához  még  
éppen  elégséges  leírás  és  az  elvonatkoztatás,  a  gondolati  je-
lentéstágítás,  az  absztraháló  atmoszférateremtés  számára  pe-
dig  már  hiteles  reflexív  értelmezés  összefüggéseit."  

(Bertha  Zoltán)  

„Ha  azt  kívánnák  tőlem,  válasszak  egy  Füzesi-verset,  amely  
eddigi  költészetének  maradéktalan  összefoglalása,  habozás  
nélkül  az  "Egy  lenvirág  reggeli  imájá-"ra  esne  a  választásom.  
Ez  az  egyszerre  paraszti  és  poéta-asszonyi  könyörgés  olyan,  
mint  egy, a ládafiából előkerült  családi  Biblia  lapjain  lévő  régi  
imádság,  olyan,  mint  egy  aszályos-kegyetlen  évben  született  
fohász." 

(Petrőczi Éva) 

„...  Füzesi  Magda  költészete  kis  irodalmunk  legőszintébb,  
legtisztább  hangját  jeleníti  meg  előttünk.  Versei  igen  pontos,  
krónikási  hűségű  lenyomatai  annak  az  érzés-  és  gondolatvi-
lágnak,  amely  az  itt  élő  kisebbségi  nemzeti  közösséget  jel-
lemzi.  A bánatát  a  maga  módján  kiéneklő  és  a  reménybe  ha-
láláig  kapaszkodó  egyszerű  ember  emelkedett  hangú  zsoltá-
rai ezek, amelyek létjogosultságához  nem férhet kétség,  zeng-
jenek fel bár a forró beregi  mezőkön vagy akár a hűvös könyv-
társzobákban.  Ahol  megszólalnak,  ott  teremtik  meg  maguk  
körül  -  súlyos  hiányok  helyén  -  a szellem  madárrebbenésnyi  
templomát." 

(Balla  D.  Károly)  


