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D E M J É N  F E R E N C  

A  PÉNZ  

Pénz!  Pénz! -  Kiált fel  a  szegény.  
Pénz!  Pénz!  -  Kiált fel  a nagy úr. 
Pénz!  Pénz!  -  Kiált  a  kontinens,  
s az egész golyóbis  lazul.  

E szó  hangzik  ma  mindenütt,  
e szó egy ima,  fogalom.  
Ez  előtt  hajlik  a  világ,  
s  legyőzve  minden  hatalom.  

A pénz  ma a  mindenható.  
A pénz  ma erkölcs,  becsület.  
Nem  kell  ma semmi,  csak a  pénz,  
a pénz  ma lélek,  szeretet.  

És pénz  és pénz  és egyre  pénz  
és nem kell semmi,  semmi  sem,  
mert  minden  van, ha él a  pénz,  
s  a Mindenható  nincs  jelen.  

És  egyre  hallik  a  zene,  
és egyre  csörg  és cseng  a  pénz,  
és  egyre pusztább  a  világ,  
míg  megöli  a pénz,  a  pénz.  

A  BORLÓ-GYILBEN  

A Borló-Gyilre  rámosolygott  a  nap,  
mint  anya  gyermekére,  ha  alszik.  
A  hegy  gyermekeinek  lombkoronái  
önmaguknak  susogtak  altatót,  
hogy  ne  ébressze fel  törzsüket  csermelyek  csobogása,  
s  a favágók  durva  léptei,  
mert félálomban  talán nem fáj  úgy a  halál.  



FÜLÖP  Á R P Á D  

VALLOMÁS 

Boldog  vagyok,  hogy  ezt  kell  vallanom:  
Isten  kegyéből  életutamon  
Az  Esz,  a Hit,  az  Ihlet  s  Képzelet,  
Szünetlen  e  négy  géniusz  vezet,  
Kitár előttem  földet  és  eget,  
S  az  Isten,  s ember,  sátán  lényegébe  
Elmém bizton tekint, mindent  megértve.  

SUGÁRZÓ  GONDVISELÉS  

Életkorom magaslatáról  végig  
Ha visszanéz szemem  a bölcsős  mélyig:  
A Gondviselést  látja ott  felettem,  
Hevet  és fényt árasztva  rám  szüntelen.  

A  MÉRLEGEM...  

Ha megöregszik, eltorzul az ember, 
Szíve reves  lesz, csüggetegen  ver,  
Kedélye komor, mint őszi ködös táj, 
Képzelete sírkert hantjai közt jár, 
Reménye fakó, csak  téli  időt  vár.  



GYÖRGY  FERENC  

NAPISTEN  ÖLÉN  
(Ady Endre emlékének) 

Gyászos  és  nyomorú  őszidők  jönnek,  
Sárga,  csúf  vize bús szívemig  ér.  
Zokog  az  ég  és  temetnek  e  könnyek.  
Elmúlni,  őszidőn;  ó, mi se  könnyebb.  
Rajtam  a halódó  Isten  ítél.  

Alinak  az  árnyak,  búsfeketében,  
Zendül  és  kongva  bong  a  harang.  
A bús  istenravatalt  fedi  ében  -
Setét  lepel.  Fáklya  kormoz  az  égen.  
Nyögnek  a fák  és  én sírok  alant.  

Ma  még  ott  trónol  az  alkonyi  égen.  
S  utolsó,  hűs csókot  vérez  fölém.  
Elmúlni  őszidőn,  elnyúlni,  szépen,  
Halódó  homlokom  hűlő  kezében.  
S  holt  szívem  Napisten  édes  ölén...  

EMLÉKEZÉS  EGY  BÖRTÖNRE  

Csönd.  Hideg  hajnal.  Fejem  lehajtom  
hűs  rácsára  bús  cellám  falának.  
A szél  kocog  be rám az  ajtón,  
Dúdol  dalt  álomhajtón...  
Sóhajaim  de messze  járnak:  
Május  1. És künn fehér  világ. A hó  esik...  
Holnap  bitó.  És  vége. Élni  úgysem  édes  itt...  
Arasznyi,  mit  látok,  előttem  a tér. 
És minden,  minden  dermedt,  hófehér...  
A friss,  piros  szájak  már  kékre  váltak  tán...  
Almavirág  nem rózsáilik  a  fán...  
És  holt  ököl  szorít  tört  zászlónyelet...  



És elveszett  a Május...  Elveszett...  
Könnyes  csókom  éri  halovány  halántékán  
Az  éretten  ezüstre  vált  haját.  
Más semmi, semmi  nem maradt  nekem,  
Hogy  kinyitották  a  tömlöcajtót  
És  visszaadták  az  anyámat  

Azon  a fehér  májusreggelen...  



GYŐRY  DEZSŐ  

A  BULCSÚI  FEJFÁK  KÖZÖTT  

Hóförgetegben  fut  szánunk.  
Fehér  izzás  bent.  Kintről  fázunk.  

Úgy ver a hó, mint szívünk  szívet  
egykor  az ifjú élet  harcán...  

arcon  szúr, olvad  s  lepereg.  
Tán hogy  ne vegyük  észre,  hátha  
könny  is került  a másik  arcán...  

Az  ott Bulcsú!  Ez itt  Bereg.  

A  hangulatnak  visszanézős.  
Nem féltünk  attól,  ami  félős,  

amivel  mások  ijesztgettek,  
hogy semmink  sem  lesz s  elveszünk...  

se  nappalunk,  se  éjszakánk.  
Büszkén  sajog  már  csak,  hogy  tudjuk,  
milyen  szép jövő  van  mögöttünk...  

S még  ország  dolga  vár  miránk!  

Szegény  nép  vágta  itt  a  nádast,  
mikor  még pákásztak  s  halásztak,  

Azsiás  múltunk  végső  csücskén  
száz  csónakorrfejfa  áll  ma...  

s  túlél  kort,  sorsot,  havazást:  
mint  sajgó  búzát  itt  sarlózta  
az  újarcú  magyarok  álma  

egykor  a  népért-haladást!  

ÉNEK AZ  ABLAKUNKNÁL  

Mely  reszket  még,  ha bomba  dörren,  
s pörkszagú  füsttől  könnyezett,  
s  látott  nyilakkal  és  horoggal  
megtorzított  kereszteket,  
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s  látott  rabolni  részeg  csendőrt,  
s  Téged bujdosni  el  magán  
s  nagy  léptekkel  szobánkat  róni  
engem  sok  tépő  éjszakán,  

s  látta  a  Donnál-fagy ott  kéznek  
hiába  intő  csonkjait,  
s  népeknek  a gaz  hírveréstől  
összeverődő  csontjait,  

s száz  rémülést,  ha  felkomorlott  
a  borzadályok  éjjele,  
és  emberzsákmányát  vonszolni  
a  teuton szörnyet  elfele,  

s  látta,  mint  nőtt  dagály  a  szennyből  
s orv  erőszakból  Ararát,  
s mely  látta:  az Idő  betölté  
az én  verseim  igazát:  

-  a  ház  szeméből,  ablakunkból,  
nézek  most  a  hűlt  ködbe  ki...  
Szüret  helyett  most  szőlőnk  dombját  
tompa  ágyúzaj  verdesi.  

Bennünk  gyertyaláng.  S  békét  várnak  
tíz  esztendőnk  csillámai.  
Kint  a köd  mögött,  ráng  egy  földrész  
s minden,  minden  rossz,  ó,  mai.  

Új  világunkat  vérben  szülik.  
Nézek  a ködbe.  Messze.  Szét.  
...  S előveszem  kettétört,  árva  
ceruzám  megmaradt  felét.  



FÉRFIÉNEK  EURÓPA  ROMJAIN  

A Nap fölkél,  a Nap  lenyugszik,  
az ember folyvást  szül s  temet,  
s  bűn zordon  törvényeket  gyárt,  
s  a  törvény  büntetéseket.  
Az  élet szül,  temet,  rohan...  
s  úgy  dalol  mindezek  fölött,  
mint  réz-antenna  a  viharban,  
mint  költő  vert  csaták  mögött,  
mint  özvegy  boldog-szótlanul  
második  násza  fekhelyén,  
mint friss  motor, ha jól  begyúl,  
mint  én egy  új kor  reggelén.  
Nem gyászra  hív a sors:  dologra.  
Csak  újabb  sorsintés  a  gyász.  
A  világ:  élő  könyvek-könyve  
és  lelketrázón  magyaráz:  
Az  élet szül,  temet,  dalol...  
s  úgy  nő  ki  újult  fokokon,  
mint  korhadt fán  a gomba  húsa,  
mint zöld fii  kormos  romokon,  
mint  tört  tojáshéjból  csibék  
a  táncos  napfény  dallamán,  
mint  ércből  vas, ha jól  kiég,  
mint  én most  új kor  hajnalán.  



JÁK  SÁNDOR  

HANGULATA  VERHOVINÁN  

Kéken  borul  az  égbolt,  
szerte  árad  a  napsugár,  
a patak,  mint  ezüst  szalag  
fut  le a  hegyoldalon;  
rajta  üresen  áll  a  malom.  

Az  erdő  szédítően  illatos,  
a levegő  mámorosan  balzsamos,  
muzsikásán fűrészelik  a  fát,  
kevés  érte  a bér, és 
ízetlen  a  kukoricakenyér.  

S pásztor  furulyázik,  
két pillangó  játszik,  
a  madarak  csiripelnek,  
valahol  énekelnek,  és  
elsorvad  a sok  gyermek.  



Kiss  LÁSZLÓ 

MENEKÜLŐ  FIATALSÁGOM  

Huszonhat  vad  év  
Futott  el  tőlem.  Fiatalság,  
Almok  szorgalmas  magvetője,  
Tovasiettél,  látlak-e  még?  
Nézd,  mily  kopár  lett  lelkem  földje.  

O, jöjj,  s ne  engedd,  
Hogy  ily céltalan  legyen  éltem.  
Akard  és lesz ezernyi  vágyam.  
Jó  azoknak,  akik  szeretnek,  
Akik  még  hisznek  a  csodákban.  

Gonosz,  siető  
Fiatalságom jöjj,  a szívem 
Kapuja  tárva,  visszaáhít.  
Jöjj  és szépítsd  meg  napjaimat,  
Hosszú  az út, így, a  halálig.  

...Fiatalságom 
Gúnyosan,  nyelvét  öltve  szalad,  
Nézek  utána  búsan,  sután,  
Mint  síró  gyermek  itt a  téren,  
Az  elszabadult  léggömb  után...  

ŐSZI  EST  AZ  UNG-PARTON  

Tarolt ágú  Ung-parti  fák,  
Miért  üzentek  a  halálnak?  
Hisz a Tavasz, ez ifjú lány, 
Dalra  vidítja  újra  számat.  

Szívemben  most  remegtetön,  
Múlt  márciusok  szava  harsog,  



Jöjjetek  hát,  szent  bódulások,  
Esztelenül  szép  csókos  harcok.  

Talán holnap  e  verőfény  
Ifjúságként  emlék  lesz  csupán,  
Ki bánja,  ha most  szívemben  
Epedés  kél  valami  után.  

Amit  már csak  csoda  szülhet:  
Sírig  tartó  nyugtalanságot  -
Zöldüljetek  hát,  Ung-parti  fák,  
S  ti is, hervadt  tavaszi  álmok...  



M É C S  LÁSZLÓ  

HAJNALI  HARANGSZÓ  
Kongatom  piros  harangom,  ijjú szívem  kongatom.  
Szörnyű  éj  volt:  a megörült  csillagok  mind  vért  röhögtek,  
vad  vigyorral  vért  köpött  a máskor  lányos,  szűzi  hold.  
És az  ember:  sárkány-magból  sarjadt fattya  véres  rögnek  
elfeledte,  hogy  az arca  régen Krisztus  arca  volt.  
Álmodott  vad  háborút  és  vér csurgott  le  testén,  lelkén,  
s  népek  közt  és  szívek  közt  a szivárványhíd  leszakadt...  
Jaj,  mocsár  van, förtelem  van még  mindig  a lelkek  telkén,  
Sátán  gubbaszt  éltünk fáján  s mind  levágja,  ami  jóság  

bimbósodva  kifakad.  

Elég  volt  az  éjszakából!  Álmodjunk  már  hajnalt  végre!  
Milliónyi  kakas  torka!  kurjants,  hajnalt  hívogass!  
Minden  szívből,  piros  szívből  kukorékold fel  az  égre!  
Minden  vándort  útra  küldj  és  minden  csírát  szólogass!  

Kongatom  piros  harangom,  ijjú szívem  kongatom.  

Undorít  a  lápos  róna.  Szent  magasba  lesz  lakásom:  
égig  ér a jóság  tornya,  már  ezentúl  ott  lakom,  
s  két szemem  csak  ámul  minden  apró  élet-mozduláson,  

s  kongatom  piros  harangom,  ijjú szívem  kongatom.  

Most  idézlek,  minden  szépség,  minden  dolgok  színessége,  
minden  magból  minden  élet,  minden  szívből  minden  jóság,  

jöjj  elő!  
Színesedjetek,  harasztok,  mókázz,  virgonc  ágak  vége,  
bár  már  dér puhít  kökénykét  s zúzmarás  a  legelő.  
Hollószárnyban  is pír  lappang s minden  ember-szívbe  mélyen  
vár a jó  mag,  melyet  egykor  elszórt  a nagy  Magvető:  
minden szívből  minden  bíbor,  hajnalodj most  szent-kevélyesen!  

Csábíts,  célok  mágnesujja,  lábat  messze  szöktető!  
Minden  munka  célhoz  érjen,  dan>ak szárnya  délre  szálljon,  
minden  bokron  szél  zenéljen, felhő,  forrás,  fussatok,  
égi jóság,  harmatozz  s légy mézes szó a szitkos  szájon!  



Kongatom  piros  harangom,  ifjú  szívet  kongatok.  

Nem  vagyok  én mesehős  és kis  harang  az én  harangom,  
mégis,  mégis  azt kívánom,  minden  ember  hallja  meg  
s Afrikában,  Indiában,  északsarkon,  déli  sarkon  
minden  dühtől  sápadt  arcot  szégyen  pírja  marja  meg!  
Kis  harang  az én harangom,  ám ha rája  rezonálna  
minden  szív  és összekongna:  úgy megnőne  szózatom,  
mint  a  végítélet  holtat  létre  keltő  harsonája...  

Kongatom piros  harangom,  ifjú szívem  kongatom.  

Uramisten,  add meg  nékem,  úgy zenéljen  kis  harangom:  
kongásában  minden  testvér  élte  titkát  lelje  meg:  
társat  sejtsen  szíve  mellett,  aki  koldusán  barangol,  
testvért,  vele  együtt  sírót,  aki  álmokat  temet...  
Mondogassák  a  szegények:  lelkünk  kottájára  kongat:  
gazdag  mondja:  bennem  is még  emberség  után  kutat  
és  a  vének:  ránk  köszönti  régi,  ifjú  hajnalunkat,  
ifjak,  lányok:  a szívünkből  szórja  szét  a  hangokat.  
Tánc feszüljön  a harangban:  hajnalember  szirom-tánca,  
mely  magyar  lányt,  tót fiúcskát  testvér-táncra  pöndörít,  
gyermekkezet  gyermekkézbe,  lelket  fűzzön  tavasz-láncba!  
Gyűlöltünk  már  Káin  óta  vérivásig,  csömörig!  
Átkozott,  ki  most  sem  áll  a  testvér-csókos  hajnal-táncba!  
Átkozott,  ki  székelyt  gyilkol  Szent  Istvánkor,  zsidót  gúnyol  

szombaton 

Kongatom  piros  harangom,  ifjú szívem  kongatom.  

És  ti,  vándorok,  kik jártok  társtalan  és  rácsavartok  
lábatokra  minden  utat,  hímes  ösvényt:  menjetek!  
Testet öltött  vágyaim,  Ti vándorútra  vert  csavargók,  
szeretettől  szőnyegeit  út  hátán  halkan  lépjetek,  
nyitott  ajtó,  ölelő  kar, lágy  kenyér,  telt  kancsó  várjon,  
szívem  hangja  égjen  minden  testvérhívó  mondaton,  
s aki  elhunyt,  lágy szemére  béke,  béke,  béke,  szálljon...  

Kongatom piros  harangom,  ifjú szivem  kongatom.  



NÁTOLYÁNÉ  JACKÓ  OLGA  

ELIBÉD! 

Ha egyszer  azon,  a nehezebb félúton  jönnél  elém!  
Mikor  egyedül  vagyok  az őszi  mezőn,  
ahol  a sár  akkora  erő,  
hogy  magába  bír  rántani  engem!  
A növények  szaga  nincs  szépítő  illattá  szűrve.  
s  mindenünnen  kihívólag  dicsekszik  a  föld,  
hogy  nem  csupán  hullott  falevelek,  
hanem  emberszívek  is  ott  rothadnak  
sokszoros  rétegeiben.  
És érzem,  hogy  nemsokára  az én szívem  is  
veszendő  sorsára fog  jutni!  
Ha ekkor  itt jönnél  elém!  
Én  nem  kívánnám,  hogy  átvedd  tőlem  
az egész földnek  fél  terhét!  
Csak  átkarolnál  és  vigyáznál,  
hogy  meg  ne  billenjek  szörnyű  terhem  alatt,  
hogy  mindig  egyenesen  menjek...  
Néha  egy  kicsit  mókázva  is  tarthatnál  
a  helyes  irányban,  virágot  lengetnél,  
vagy  nyulacskát  mutatnál  az  ujjaidból,  
mint  nyugtalan  gyereknek  
az  ambiciózus  fényképező...  
De  mi  mindig  csak  ott  találkozunk,  
ahol  a  kultúra  sínekkel  és  aszfalttal  
szabályozza  könnyűvé  az  utakat!  
Ott segítesz  átvenni  a  terheimet,  
melyeket  nem  az  ősi  rendeltetésből,  
csak  egy  kereskedés  polcairól  hozok  magammal.  
Itt  vagy hozzám jó,  olyan  jó,  
amilyennek  lenni  megengedi  az  illem...  
Könnyű,  szénsavas  bort  töltesz  a  poharamba,  
amely  csak  annyi jót  ad  nekünk,  
hogy  libbenünk  tőle jobbra  és  balra,  
mint  a pohárban  Jélhabzó  buborék!  



Prerau  Margit  

KEDVESKE 

Kiemelkedve  a magányosságból,  mely  élete,  
lépésről  lépésre  megyünk  a  hegyre,  
fiatal  akácerdőbe.  

Jóillatú  a levegő  s fénylők  a fák  levelei,  
mintha  megmosakodtak  volna  
májusi  esőbe,  tavaszi  napba.  

Fecskék  repkednek  az  Ember feje  körül,  
mosolyára  csivogással  felelgetve,  
övé  a madarak  szeretete.  

S  a  virágoké,  melynek  életére  
óvón  vigyáz:  "...ne  tépdesd,  hol  tömegben  virulnak".  
Az  emberre  hogyan  vigyázhat!  

Pillangót  néz,  harmatcseppeket  figyel  
tiszta  pillantású  szürkéskék  szemével.  
-Aranycsepp  -  mondja  a füvön  rezgő  csillogásra.  

Elnyűtt  kisparaszttal  testvérként  beszél,  
ki  a  hegyoldalon  más földjét  kapálva  
görnyed  a  krumplivirág  bokrába.  

Távol  kéklenek  a  Sátoros  hegyek.  
О messzebb  vágyik:  Északra...  
Én Keletre,  ezért  olajfának  nevezett.  
Hóvirágnak  érzem  Ót.  
-  Juj!  -  nevet felvidulva  -,,  
csak  költőkkel  ne  álljon  az  ember  szóba.  

Lénye: fehéren  izzó tűz.  Társtalan  
ebben  az  elsötétült  világban.  

Beszédes,  szelíd  keze  
a  változtatásért  szorul  ökölbe.  



Elgondolkozva  nézem  ezt  a harcos  embert,  
kinek  szavai,  akár  az  élesre  csiszolt  pengék.  
Tiszták  és  acélosak.  

És gesztenyebarna  haján  olyan puha fény  csillámlik,  
ami  nem  a  benne  dobogó  töretlen  akaratot  sugározza,  
de az érző  embert:  
FABRY ZOLTÁN,  
amilyennek  senki  sem  látta.  

SÍRFELIRAT 

Itt  álmodik  tovább  
Prerau  Mirjam,  költőlány.  
Szíve  meleg  lobogásában  
az  igazság  és emberség  küzdelme.  
Huszonnégy  tavaszt  bontott  
virágzó,  májusfa-törzse:  
az élet s a világ  szerelmese.  



SÁFÁRY  LÁSZLÓ  

FÉNY 

A sötétség  hegyről  hegyre  lép,  
és a csillagok  is az  ég párnái  mögé  merültek,  
mint  sorsütötte  emberek  reménye,  
és fényével  hívja  párját  
a  szentjánosbogár  

VERHOVINA 

Vaszil gazda  a  Verhovinán,  
egy félhold  földje  is  van  talán,  
kukoricát  vetett  belé,  
és  ha  istenke  is  úgy  akarja,  
puliszka  télre  bőven  lesz  az  asztalán.  
Az  istenkének  segíteni  kell,  
mert  néha  bántanak  a  hegyek.  
Az  erdőszéli  kalyibában  kint  lármáz  éjszakánkint  
Vaszil és  a  három  nagyobbik  gyerek.  
O, furcsa,  szörnyű  éjszaka!  
Puliszkás  álmot  küldtek  a  hegyek.  
O, furcsa,  szörnyű  éjszaka!  
A  kukoricán  átgázolt  egy  vaddisznósereg.  

A  CSEND  HATALMAS  

A fellegek  rohannak,  
elragadják  a fáradt  napot.  
A csend  altatni  kezdi  a  hegytestvéreket,  
lentről  csak  néha  ér fel  egy  kis  hangdarab,  
nem  tudjuk,  ki  küldte,  emberek,  kutyák?  
Mindegy. 
A csend  hatalma  nagy  a  színeken.  



Ha  akarom,  
a  búzatábla  rózsaszínű,  
a  pipacsok  lilák,  
és a búcsúzó  nap  egy a  kedvesemmel.  

PIROS  FONÁL  

Az  árnyékom  hatalmas  néger  legény,  
akivel  egynek  érzem  magamat.  
Sok  zsákot  hordtam  a  kikötőben,  
jó  lesz  elnyúlni  a fák  alatt.  
A  nap  lehajlik,  
rágondolok  a  kedvesemre,  
ki  messze  túl  van a  hegyeken.  
Most  indul  a  hold  nagy  szalmakalapban.  
És  kettőnk  közé piros fonalat  sző  a  szerelem.  

MINDENKI  ÉNEKEL  

Itt  vagyunk  
mi, fák  és  bozótok,  
virágunk  minden  tavasszal  újra  kihajt.  
Itt  vagyunk  
mi,  csillagok  és  holdak,  
egymásnak  újra  és  újra  világítunk.  
Itt  vagyunk  
mi, fiatal  kedvesemmel,  
most  virágzik  egyetlen  tavaszunk.  



SIMON  MENYHÉRT  

MUNKÁCS 

Alföld  s  Kárpátok  intenek  egymásnak,  
Felette  néma,  örök  üdvözlet  -
Őseink  várat  és sáncot  itt  ástak,  
Rákócziaknak  kastélyt  itt  emeltek.  

Itt  is tombolt  a császár  zsarnoksága,  
Szenvedett  rabként  széplelkü  Kazinczy  -
A napot  itt  egy zsenink  is  meglátta,  
Lángecsete  ránk  az  örök fényt  hinti.  

Derék  magyarok  porai  hamvadnak  
Latorca  mentén,  völgyön  és  dombokon  -
Ki  nem  él,  talán jobb  is  annak.  

Nem  érzi sajgón,  mint  sorvadunk,  veszünk,  
S  közben  -  Teremtőnk,  ne  vedd  tőlünk  zokon  -
Nótázva  visszük  a  magyar  keresztünk.  

TESTVÉRSÉGBEN  LEGYÜNK  MÁR  NAGYOK  

Népünknek  nem  kell,  ki  gőgösen  pózol,  
S  leborul  saját  nagysága  előtt  -
A mi  népünk  ért  a kevés  szóból,  
S  csak  tettekben  lát  megváltó  erőt.  

Népünknek  nem  kell  az,  aki  romlott,  
Erkölcstelen  s csak  hazug  szája jár  -
Hordókon  szó  épp  elég  kongott,  
S pusztított  jobban,  mint  török-tatár.  

Testvér kell  a  mi  árva  népünknek,  
Munkálkodó  és  önzetlen,  okos,  



Kinek  tette  vészt  és  romlást  szüntet,  
Jólétet,  tudást,  egységet  fokoz.  

Testvér, ki falun,  tanyán  és  bárhol  
Népünk  iiterén  tartja  a  kezét,  
Részt  kér  a  várt,  nagy  mentőmunkából,  
Ha kell,  szenvedve,  tűrve  is  ezért!  

A tok  mireánk  a  politikus,  
Kinél  a cél:  a hír s zseb, jól  megtömött.  
Ki  élen,  legyen  az  bölcs,  praktikus,  
Elömunkás  a  sok  munkás  között!  

Munkások  között,  kik  alapot  ásnak,  
Jobb  magyar  élet  alá  alapot,  
Harcosai  az  egysors-vállalásnak,  
Hogy  mint  testvérek,  legyünk  már  nagyok!  



SÜTŐ  KÁLMÁN  

LELKEKET  JÖTTEM  VENNI  

Lelkeket  jöttem  venni  tőletek,  
nem véres  pénzért,  
cserébe  adom  oda  lelkemet:  
a  lelketekért...  

Nyomor  hullámain  evezek  előre...  
-  Ember-sátán  karmát  sújtom  evezőmmel  
véresre,  s  roncs  hullát  ragadok  belőle  
sajkámba  -  lelkeket  -  delejes  erőmmel...  

(Világnyomor:  elfulladó  vándoraid  
kínja  küzd  a  kebeleden?  S  éhjajait  
ápolgatod  s  kötöd  össze  egy  csokorba,  
s még  éledő  virágait  sorba,  sorba  
letépdesed  egymás  után?)  

Én  megyek:  evezek  a  nyomor  tengerén...  
Alattam felesleg  dől  a  fenékre,  
előttem  túl termés  ég  a kazán  szenén...  
Messze  aszott  ajkak jajdulnak  az  égre:  
imájuk  s átkuk  összeforrja  a  lég.  

A ti  testetek  és  lelketek  ég:  
uzsora  emészti fel  erejét  
roskadásig,  s  akkor  a  tőke  
falás  kenyeret  sem  ad  érte,  
s  élvezi  lassú  pusztulástokat!  

-  Én  is lelkeket jöttem  venni,  
nem véres  pénzért,  
lelkem  szeretném  odaadni  
a  lelketekért.  



SZAMONKERESEM 

Kis  balga  nóták...  harcos  verssorok...  
Gúny, mosoly  s közöny  szülte  őket.  
írtam,  szerettem,  simogattam  
az  új-fakadót  s  elmenőket...  

Nagy  idők  nyögték,  rázták  rímeim:  
parasztsors  vágyta,  munkás  kérte...  
Hős,  dacos,  merész s rátarti  fajta...  
Százszor  is ezért, százszor  érte.  

Új színfoltjaként,  jobbágy  sorsomból  
kidobott  senki:  miért  jöttem?  
A róna  új  Prófétájának?  
...  Varjak röpködnek  körülöttem...  

ÍTÉLET KELL 

Lelkemből  -  bárha  akaratlan  -
felhördülnek  a  nagy  fohászok:  
a sivár  sorsból  elvágyódó,  
jövendőt  termő  imádságok.  

Fogva  tart és meggyötör  a  lét,  
nem  vigasz  az  örök  küzdelem.  
-  De  hősök  lesznek,  akik  bátrak:  
így érik  a lét,  hit,  szeretet,  
s  lesz  új küldötte  a  világnak.  

Kell  még  a vád? Kell  a  hamis?  
A  nagy-senkik,  a  senki-nagyok?  
Kell  a szépség  eggyé-forrása!  
Megtérve  az  anyakebelre,  
hol a sors  már  áldva  ostoroz:  
a  rab-bilincs  lehull  a  földre....  
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BAGU  LÁSZLÓ  

HULLÁMTÖRŐ 

Olyan furcsák  ma a  holdak.  
Az  éj magányai  rámhajoltak.  
Ölelésük  megfog,  magába  zár.  

Túlértékelt  hajnalokon  
rámtörnek  a  fények.  
Vérem  siratják,  
húznak,  vonszolnak.  
Kihalt  ország:  
nincs  bün s  nincs  megváltás.  
Az  óra  tébolyodott  
röhögés  az  időn.  
Meddő  ketyegése  osztályozott  megháborodás.  

A rugó  élete  kidől.  
Minden  fáradozás  
hiábavaló  és  kietlen.  
A  Vacak azért  megy  tovább  
csak  mi  ketten...  

A fények  csúcsait  talán  
két  lovas  érheti  el.  
Már-nem-monoton  lélegzésük  
darabjaira  töri  a  csendet.  
Ostorszíj  sem  bókol  a néha  itt,  
néha  ott  úrnak.  
Nem félik  a  rosszat  
a  Rosszak.  
A testet  tépő  vas  
megkeres  és  megsemmisít.  
Föld  alatt  túrnak.  
Vetkőzhetsz,  Pőre:  
megölnek  mind.  



Ez a zaj  magunkban  hordott  ítélet,  
megannyi  érintő,  kiégett  dal.  
Hullámtörés  vagy  doppler-torzulás.  

Miért  szülsz  világra  szomorú  
fényeket. 
Bennem  véget  érnek.  
Kútfeje  lettem szomorú  fénynek,  
kútfeje. 

NEGATÍV  SZERELEM  

Antivilágban  élünk.  A  tél  
befelé  zordul  és kifelé  is tél. 
Töltések  kergetik  egymást.  
E káoszban  találom,  keresem.  
Üldözünk  valamit  —  negatív  szerelem.  

Halból  kifordul  a  szálka.  
Önmagába  néz,  rács-szemü  zárka,  
írást  keveslő falon  a  gróf  
megidézi  az abbét.  Égj, gyertya.  Még!  
Minden  kőbe  zárt  hangért.  

A  tények  almává  érnek.  
Párnázott  szobában  vergődik  a  lényeg.  
Húsába  tép,  nevet  okot,  okozatot.  
Leheli  eszméletlen,  öntelt  alakzatot.  

A  test merő  várakozás,  tespedt  nyugalom  
vagy ittmaradt  unalom,  hogy  láss:  
tenyérbe  mélyed  az  indulat,  
a falon  lecsorgó  tagadás.  

De ez már más, ez már más.  Már  
nem ugyanaz,  semmi  sem  ugyanaz.  
Tövis  szúr  (Csipkerózsika-álmodozás?).  
Fegyver  a pókháló  s  a pók  ravasz.  



Oszt ne várj. 
Rügy  nem  volt, sem  tavasz.  
Méh  nem  hisz  nefelejcsnek,  rózsának.  
Vajh, húsa  édesebb,  
édesebb,  mint  egykoron  Dózsának?  

Hidra-karját  varrva  vissza  
Genesis-könnyeit  issza.  
Szárnyait  terjeszti  fölénk,  
múltat  álmodik  a  kiaszott  jelen.  
S  útnak  indulunk  egy fagyos  reggelen.  

SZIMBIONTA 

1 
О nem  akar  úgy  élni  hogyha  a kezét  odateszi  
arról  tudjon  valaki  már  és ami szúr  csak  egyszer  
szúrjon  és ami fáj  és ne legyen semminek  egynél  
több jelentése  mert  szeretné  már a hátán  látni  
az  egész  falrakást.  

2 
part  legyen  esetleg fa  vagy  ahogy  a  helyzet  
megkívánja  csonkolt  ágakba  költözik  fogaival  
megdarálja  és kiköpi  és  ismét  megdarálja  
háromszor  vagy  négyszer  is  talán 

3 
elő  onnan  mászik  és  vissza szorítva fog  el  
sem  igen  enged  négy  üldözött  szem  néz  
ahogy  gyökereivel  szenved  csapkod  esze-
veszetten  de  meglátni  azt  csak  holtaknak  adatik  
s  telefonszerelőknek  megérteni  [s  nekik  is  csak  
(talán,  talán)]  



4 
sírra  sírt  vonalat  vonalak  után  húzni  és  húzni  
ellopni  a percet  míg  nem  figyel  kit  alakja  és a 
gerincére  rakódott foszfor  ellenére  is  nehéz  
felismerni  mert  ha hullsz  követ  dob  utánad  
s  ha emelkedsz  akkor  is  (szerintem  nehéz  
felismerni) 

5 
volna  legalább  hatvan  perc  mikor  senki  sem  
tehet  benne  kárt  nem  ír ormótlan  fejére  
srégen  homlokára  mindennel  ami  megmarad  
s  hogy  odabent  vetítéseket  tartanak  borzasztó  
de  nem  elviselhetetlen  

6 
nem  is elviselhető  mert  mit  kezdjen  másodkézből  
való  információival  ha  a küszöbre  lépve  hasonlít  arra  
ami  olyan  de  úgy néz  ki mint  aki  nem  így marad  az  
öt  ujj-két  szem-egy  fej  kombináció  az  előszoba  halott  
nagybácsival  marad  a  kétiratú  törvény  

7 
ahol  tegnap  szem  volt  ott  ma  villadarab  ahol  a  
nagybácsi  megállt  üres  fiók  s  a  szanatóriumszagról  
még  eszébe jut  hogy  a  térnek  kicsiny  cellának  nagy  

manzárd 
leginkább  egy  gravírozott  hangtompítóra  emlékezteti  

8 
ha  visszaadnák  a szívét  összes  tulajdonát  ő  vissza-
adná  az  ólmot  a  nehéz  égitesteket  a könnyű  földi  
korpuszt  mit  eldobni  csak  egy  mozdulat  megcsinálni  
legalább  kettő  bár  ilyen  bonyolult  mozdulatsorba  
ő sohase fog  s ha  érdekel  zigóta  se  igen  lenne  

9 
élhetne  nem  megszületve  ahogy  a  hájas  dualisták  kik  
legelőbb  magukat  lövik  le s  csak  aztán  a  többi  beteget  
mert  lőni  is nehéz  rájuk  hát  még  nézni  



10 
egy  dualista  kétszer  vérzik  azután  
xeroxból  készít  magának  szemfedelet  

BEAST  SIDE  STORY  

l. 

lágyan  zsong  borzoló  
holdfolyó  nádpatron  
szétlőtt  kanto  

2. 

hozzáadódik  minden  ponton  
része  lesz a  vésznek  
mit  maga  után  hagy  
értsd  és mondd:  elborult  agy  
(éjszakánként  fölébred,  nappal  soha)  

3. 

a  történet folytatódik:  a  mostoha  
a  városba  megy, jónevü  bordélyt  nyit  
fia  szintén  megváltja  magát  
arcán  az  igyekezet  
magamat  magommal  
síromon  ibolyák  '  

4. 

Az  idő  repedésein  szivárog  a  külvilág  
eredendő  ébersége  annak  csontváza  lész  
ujjain remegő  úrrá lesz a félsz 
külvilág  szivárog  időtlenül  



5. 

vagy  mégis?  az  évszakok  quadrofóniája  
kegyelmet  s  vele  a  gyermek  
kiben  megláthatja  még  
ahogy  és  annak  okán  felhőzik  
koravén  homlokán  

6. 
megszárad  majd fogamon  a bőr 
álomdimenzió  vesz  körül  
megosztja  velem  káoszát  
s a mélységbe  már  hunyt szemmel  zuhan  
mert  hold  és folyó  ottan  párhuzam  
és jelzés  lesz az  ürnyi  nagy  homály  
és  holtasház  a  régi  kupleráj  



BALLA  D .  KÁROLY  

MÚLÓ  ÉVEK  KOCKAKÖVÉBŐL  

Én itt  születtem.  
Itt,  ahol  összeér  
az  Ung az  ősszel,  
itt,  ahol  ősszel  
rőt  erdö-redöt  
vonnak  össze  
tó-szemeik fölött  a  hegyek.  
Én  itt  voltam  gyerek.  
S  emlékszem,  mire  leszánkáztuk  a telet  
a  domboldalról,  
a  vársáncban  már  nyújtózkodott  
az  első  ibolya.  
És  itt,  itt,  ahol  a  nyár  
mindig jóreggelt  kíván,  
amikor  hatkor  elmegy  az  ablakom  előtt,  
itt  leszek  felnőtt,  
lassan férfivá  itt  érek, 
s a múló  évek  
kockakövéből  itt  áll  össze  utam.  
Utam, mely  nem vezet el  innen,  
s  melyről  talán  hinnem  
szabad,  hogy  vége is majd  itt  szakad.  
Szülőföldem, 
addig  se  tépjen  szeled,  
s  talán  elkerülnek  az  őszi  fagyok,  
ha  elmosolyodsz  azon,  
hogy  ilyen  konokul-szerető  
fiad  vagyok  



ady 

mint  az első szerelem  emlékében  
sütkérezem  képeiben  
ég  a bőröm  és  vacogok  
most  adyt  olvasok  
melegszem  új  kohók  
új  rendjében  
dermedek  régi  halottak  
régvolt  életében  
fűt  szabad  mellű  öröm  
le hűt  ugar-közöny  
megdermeszt  a  hitetlenség  
és eléget  a  hit  
és  tovább  olvasom  adyt  
arany  csörgése  kápráztat  
csurranó  vér  eláztat  
és  szennytől  

rongytól 
céda-násztól 

már  kavarog  a  gyomrom  
adyt  olvasom  
s  megtisztulok  
hótiszta  szerelemben  
megőrzésre  kárhozott  
asszony-szemekben 
megújhodok  lázadó  akarásban  
elaggok  mohácsban-gyászban  
lefognak  öröklött  vasak  
ha  adyt  olvasok  
és  émelygek  megint  

felkavar 
vér 
baj 
halál 

felkavar  vérbaj-halál  
ady  utolsó  fotója  



halottak  élére  invitál  
és fedélzetükre  vesznek  távozó  hajók,  
vezérükké  tesznek  túlvilági  utasok  

most  megint  adyt  olvasok  

HOLTPONTON 

P. J.-nek 

A bennem  magasodó  falnak  
vajon  melyik  oldalára  esik  a  világ?  

Sorsomhoz  vagyok  lakatolva,  
s  te,  túloldalon  ágaskodó  kulcs,  
én nem hallom  meg  imád.  

Létrámnak  kiszakadt  minden  pántja,  
magasodni  hiába  nyúlok  utána.  

Helyzetemet  is  kivégezték,  
félakasztva  csüng  
helyem  a  világban:  egy  szék.  

Csapomból  csak  a csönd  csepeg,  
görcsbe  csavarodtak  a  csövek.  

HALMAZÁLLAPOTAIM 

néha  a szilárd  magány  állapota  sajátom  
kemény jéggé  válnak  vágyaim  
érccel  sziklával  álmodom  
gondolataim  fémesek  
hitetlenül  nézem  öklömet  
a sasok  vijjogása  
elriasztja  a  rigók  énekét  



néha  felolvadok  
patak  viszi  vágyam  
fűvel  virággal  álmodom  
gondolataim  csobogók  
öklöm  lassan  kinyílik  
s  tenyeremből  felröppennek  a  rigók  

néha  ellégiesedem  
vágyam gejzírként  tör  magasba  
őzzel  rigóval  álmodom  
gondolataim  lebegők  
nyitott  tenyeremre  rásüt  a  nap  
a  sasok  elbujdokolnak  

néha  ionizálódom  
sugárzás  hordja  vágyam  
csillaggal  emberrel  álmodom  
gondolatom  a  tűz  
simogató  tenyér  a  testem  
rigóim  körbeszállnak  
szerelmesen 

A  VÁROS  

szeret 
nem szeret  
akácok  levele  hullik  a  porba  
szeretem 
gyűlölöm 
fordul  az idő is derűsről  komorra  
szeretem 
gyűlölöm 
százados  köveken  kopog  a  léptem  
valahol félrevert  Európa-harangok  
riadva  kondulnak  értem  

szeret 
nem szeret 



tévova  ujjával  tűnődve  rámmutat  
sziszegve 
suttogva 
titokban  kiszámol  
tátongó  értelem  
skizofrén  öntudat  
mi  vonhat  hozzá  
mi  tarthat  távol  
hogy  is  lett  idegen  
az  ami  közel  volt  
élőből 
halottból 
egyaránt  hogyan  lett  
eleven  félholt  

szeretem 
gyűlölöm 
szemembe füstje  csap  
iszapos  medrében  szennyezett  víz  apad  
patkányok  falkája  szeméten  megterem  
mégis  a  vegytiszta  hajlamok  szava  zeng  
s  harsogó  megafon  lobogós  ünnepen  

szeret 
nem  szeret  
városom  levelet  tépeget  
miközben  panelbe  szorít  lelket  az  átok  
itt  is  csak  vak  lehet  
az  aki  jósol  
szemedet  behunyjad  
eposzi  látnók  

szeretem 
gyűlölöm 
utcája  ringat  
felborzolt  hársain  megpihen  álmom  
hitemet  ébreszti  
esküvő  torony  
s  múlt  idők  csorbuló  tégelye  
százados  várrom  



szeret 
nem szeret  
akácok  levele  hullik  a  porba  
fordul  az  idő is derűsről  komorra  

szeret 
nem szeret  
tenyerem  térkép  
varázsos jelekkel  erezve  
szeretem 
gyűlölőm 
sorsomhoz  szegezve  

A L Ó 

Pányvára  fogott  lelkiismerettel  
megtanultam  a  körök  mértanát.  
Karó  és kötél  soha fel  nem  menthet,  
vén Püthagorász  szab  rám  rabruhát.  

Magam  körül  már  mindent  lelegeltem,  
csak forró  port  rúg felsebzett  patám;  
elérnem füvek  frissét  lehetetlen  -
kimért  sorsom  ez: átlátszó  karám.  

Fájdalmam  nyerít  és  bánatom  szűköl:  
ki  oldja  hát  meg pányvakötelem?  —  
...És  egyre szűkül  az amúgy  is szűk  kör,  
karómra  lassan  rátekeredem.  

KÉK  ZUHOGÁS  

A lassú  évek  múltán  féktelen  
iramban  hull  alá  a kék  jelen  
és hull  és hull  és  beborít  
dőlt  kalászból  hull  a  hit  



mely  mégis  éltet  ad és  születést  
és  kódolt  éltet  felbarázdált  

föld-agyakba  belevés  
hát  hullj,  idő,  mozgás-szabottan  
érezlek  ősszel,  gesztenye  ha  koppan  
vagy  ha  bőszen  serken  kinn  a  kikerics  
és áthatsz  minden  éjjel,  ha semmi  sincs  
mi  vágyat  olt  e dús  tavaszban  

hát  hullj,  idő, zuhanj  reám  
borítsd  el  kékkel  éj-ruhám  
adj  rám  talárt  és  bölcs  palástot  
és  én,  ki  eddig  vásott  
kölked  voltam,  láthatom  
nemes  teherrel  vállamon  
hogy  mit jelent  a kék  jelen  
ha rámhull  súlyos  éjjelen  
mert  éltem  ez,  és buzgón,  zuhogón  
hullik  át  az  ezredfordulón  

TÖVISEK  KÖZT  
Mutass  csupán  annyi  földre,  
hol egy ibolyám  kikötne.  

Illyés  Gyula:  Magyarok  

szél  el ne  hordja  
eső el ne  mossa  
tenger  magába  ne  nyalogassa  
ezt  a  hazák  közé  ijesztett  ölelésnyi  földet  
melyet  fölvert  
gyökerét  virágok  közé  fúrva  
az  ibolyánál  szívósabb  dudva  
ahol  tövisek  közt  mi  is  élünk  
meg-  és  elhasonulva  
ahol  fölveti  a dac  fejünket  
majd  mellünkre  horgasztja  szégyen  vagy  alázat  
ahol  szögesdrót-szigorú  határait  



fejünk  fölött  elrángatta  a  század  
ahol jeltelen  betoncsík  tekereg  mára  
hol  őseink jöttenek  lelni  új  hazára  
s  ahol  a fenyőkön  fésült  szelek  még  rebegik,  
Verecke 
Verecke 

szülőföld 
ibolyányi 
ölelés nyi 

töredék  h azácska 

szeretsz-e 
szeretsz-e 

szeretsz-e 

még  minket  
konokul  hűséges  fiaidat  
kiket  megkísért  minden  alkony  és  virradat  
a  magát  kellető  dúsölő  Másutt  
vagy  a magához  édesgetni  sohasem  rest  
beléje  olvadásunk  elváró  Hatalmas  Test  

de  meginogva  
mégis  lábunkat  vetjük  ez  ibolyányi  földön  
hol  már  hazaárulás  
egyetlen  terpeszállás  
hát  inkább  állunk  
jegenyés  vigyázzba  
fiainknak  e  talpalatnyi  hazát  
keservvel  híven  megvigyázva  
szél  el ne  hordja  
eső el ne  mossa  
tenger  magába  ne  nyalogassa  



FIKCIÓK  FELE  

ideje  lenne  szemellenzőim  mögé  kirándulnom  
logikámtól  szabadultan  szétnézni  a  világban  
hátrafelé  indulni  el  ha  valaki  előre  nógat  
bejárni  a rejtett  dimenziókat  

hisz  már  rátaláltam  a szabályok  alóli  kivételre  
mert  dadog  a törvény  csak  a lét  a tiszta  beszéd  
hisz  a rend  üvöltésében  már  meg  tudom  hallani  
a  káosz  csillagokat  szülő  neszét  

ideje  lenne  egyszer  már gyűlölni  a  szépet  
minden  igen  helyett  kimondani  a  lázadó  nemet  
és  kikiáltani  a fikció  teljes  jogát  
minden  kifundált  ráció  felett  

AZ  EGYETLEN  IDŐ  

Fodor  Andrásnak  

Innen  már  tisztán  látszik:  még most  is  
indulni  volna  könnyebb.  Batyudba  
tenni  ama  hamuban  sültet,  s  fü-
työrészve  nekivágni.  Átkelni  
az  Üveghegyen.  Óperencián.  És  
szerencsédet  megkísértve,  bízva,  
veszélyek  villáma  alá  beállni.  

Menni  volna  könnyebb.  Magadra  öl-
teni  pikareszkek  esőben  át-
ázott,  napon  kiszikkadt  köpenyét,  
és hinni:  sosem  lesz  végállomás,  
csak pihenői  vannak  a  messze  
tartó  útnak,  amelyen  elkísér  
majd  kóbor  eb,  elvert,  hontalan  veréb.  



Elmenni  volna  könnyebb.  De  megköt  
egy rög.  Egy  dal  (amely  imának  har-
sány,  indulónak  halk).  Egy  kezedben  
maradt  simogatás.  Halántékod  
mögött  a metronóm:  az  egyetlen  
idő. Botod  leszúrva  maradsz.  Vár  
a  hűség:  nászi  ágy.  Roppant  katafalk.  



BALLA  GYULA  

SZÜLETÉSNAPOMRA 

Hóvihar  kántált  
csonttá fagyott  a  ház  
anyám  sikoltása  -
piros  jégvirág  
kinyílt  ablakunkon  
félig  holtan  
megszülettem  én  
sírást  lélegeztem  
csillagpucéran  fénylettem  
december  tenyerén  

Mária  Mária  
felhő  száll  a  válladra  
válladról  a  vállamra  
-  élek!  

ELÁRVULT  ÉVSZAK  

Tegnap  még  virágok  illatoztak  
gondolataink  körül,  
napsugarakkal  mértük  vágyainkat,  
s  orkánkabátok  suhogása  
szolgáltatta  a  zenét  
ünn epélyes  kinyilatkozásainkhoz.  

Mára  hó  hullt,  
zöld  hó,  
s  még  szánalmasabbak  lettek  
az  utcasarki  kikericsek.  

Koravén  ibolyákként  
elázva  kékülnek  a  lánymosolyok.  



DECEMBER  31  

Tenyeremben  tél  tükrében  
köd-borostás  arcok  

Tenyeremre  tél  tükrére  
húztam  újabb  karcot  

Tenyeremben  tél  tükrében  
hazám  szépítkezik  

Tenyeremre  tél  tükrére  
csillag  kérezkedik  

Tenyeremben  tél  tükrében  
havat fénylő  ágak  

Tenyeremre tél  tükrére  
kinek  vessek  ágyat  

Tenyeremben  tél  tükrében  
hajladozz  virágom  

Tenyeremre tél  tükrére  
ráfagyott  egy  lábnyom  

KRÉTARAJZOK -  ASZFALTRA  

napraforgót  szemelget  a  békegalamb  
strandpapucsok  tapodják  az  olajágat  
hattyúdalról  álmodik  a  cserebogár  -

hernyók  a fákon  terpeszállnak  

pillangók  ülnek  az  ágyúcsőre  
csalánosodik  a  lövészárok  
trombiták  költöznek  a  nagybőgőbe  -

a  Kárpátok  jéggé  válott  

keresztvíz  alá  készül  a  tiszavirág  
csípőficam  sanyarítja  a  fickákat  
a  szarkákat  rakéták  riogatják  -

4 5 



szögesdrót  vigyázza  az  ökörnyálat  

bikák  rontanak  az  alkonyainak  
elharapta  nyelvét  a  harangunk  
rizst  termett  az árvalányhaj  -

kondér  lett  a  kalapunk  

FIAM 

virrad 

a  denevéreket  
visszavárják  a  harangok  

fiam 
adys  bankóba  pelenkáznak  
téged  is  

mert ez 
ma a bőség  országa  

hát  éljenek  
az  újszülöttek  
az  új  költők  
és  az  újgazdagok  

fiam 
fenekeden  hazányi  vörös  folt  
lobog 

IN MEMÓRIÁM SÁFÁRY LÁSZLÓ 

Szívemig  érő  télben,  átlőtt  
farkasordítások,  miatyánkok,  
csillagra  merevedő  szemek  
között  állok  szerelemtelen;  



gyermekálom-pelyhekben 
száll  alá az ég  -
5 kézmeleg fegyverek  csipkézik  
mindnyájunk  szemfödelét.  

Kisebesedett  lövészárokban,  füvek,  
virágok  édes  gyökereit  cirógatva,  
Whitman,  Baudelaire,  Ady  csodáitól  
kicserepesedő  életemmel,  ó,  mit  tegyek?  
sehol-nincs-vége  hómezökön  
szügy ig  süppednek  megbokrosodott  
dalaim,  az  egykor  csecsemő-szelídek.  

0,  mit  tegyek  az  életemet  átvérző  félsorokkal?  
mit  az Antarktisz-hideg  végtagjaimmal,  
verslábakkal,  rímekkel,  asszonáncokkal,  
gyöngyhalálú  kedveseimmel?  -

mit  tehetek  a szívünkig  érő  télben,  
csillagra  merevedő  szemmel,  
szerelemtelen? 



BALLA  LÁSZLÓ  

UNGVÁRI  ALKONY  

Mintha  nagy  hegység  torlódna  ide,  
mord felleg  mered  a vár  fölibe.  

Hol  átsüt  rajta  a nap  veresen,  
kis  pásztortüzek  gyúlnak  a  hegyen.  

A két gomolygó,  sötét  csúcs  felett  
a napsugár  még félve  felremeg,  

s  a  leheletnyi  égben  olvad  el,  
mint  bőven  oldott  sárga  akvarell.  

Az  Ung most csöndes,  bársonyos,  meleg,  
de  torzonborz  a parti  füzberek,  

s  egy  épülő  ház  oly  komoran  néz!  
Tán azt  lesi: a meleg  emberkéz  

kigyújtja-e  már  ablakszemeit.  
Lapuló fantom  a fekete  híd,  

árkádját  lassan,  lustán fürdeti  -
s  hunynak  a  hullám pajzán  tükrei.  

Mondják,  hogy  nincsen  messze  földeken  
ily szép  alkony,  mint  ez, mely  csöndesen  

aprószemű  homályát  hinti  rám...  
S én elhiszem,  mert  itt a  pátriám.  



A MAGYAR  NYELV  

Szonettkoszorú 

I. 

Ós-törekvés  vagy -  hiszem!  -  a  létnek:  
forró  plazmába  bele  volt már  írva,  
hogy megszülessék  öröme  és  kínja  
örök  harcomnak:  magyarul  beszélek.  

Öröme,  kínja,  szavak:  sebészkések  
mélyednek  belém,  gyötrő  lázat  szítva:  
lélek  salakját  égesse-pusztítsa,  
nyelv kohójában  nemesfémmé  égjek.  

Öröme,  kínja:  szó-poklokat  járva  
készülni  a  nagy  magasztaltatásra,  
tollamon,  számon  sarjadon  egy  mondat,  

mely méltó  hozzád,  mert  benne  már  szólhat  
százezer  sípod,  mindenségbe  zengve:  
hogy  kapaszkodunk  vas-ölelésedbe!  

II. 

Hogy  kapaszkodunk  vas-ölelésedbe,  
ha zátony-korok,  fent  fogúak  jönnek!  
Vagy ötvözete  termő  anyaölnek  
s folyómedernek:  népünk  történelme  

zuborog  benned,  s  te itt állsz  felette:  
szédítő  magas  kanyon  terel-görget  
néha nem folyót  -  érnél  alig  többet,  
s riadt féltéssel  vigyázz  a  cseppekre.  

Ha szétfreccsentnek,  s medrét  elveszted,  
s  már  hit  nélkül folysz,  magadba  roskadva,  
hisz  nincs,  ki  néked  nevet  s  testvért  adna  -



Ve re eke 

bízz:  a gránitpart  újra  összeszed,  
foganás-kínnal  magához  ölelve:  
férfinak  nő, nőnek férfi  szerelme.  

III. 

Férfinak  nő, nőnek férfi  szerelme,  
vagy  oly  kétnemű,  miként  a  növények;  
kedves  szívlüktetésre  benned  érzek,  
kedves  ajkáról  szórebbenésedre  

várok,  mint  ifjú a varázsos  percre,  
mikor  -  először!  - forró  kúttá  éled  
a merev  ajak,  s amint  belemélyed,  
oly furcsa,  kínzó  gyönyört  kortyol  benne.  

Nem  szégyellem:  ma  is  ölelkezésnek  
érezlek  gyakran,  halk  szeretkezésnek,  
mely  firól  fira,  sokszáz  éve  éltet,  

mely  ősök  ajkáról  átemelt  ide,  
olt szomjúhozó  idegsejtjeimbe:  
vagy  véres  emlő,  szikkadt  szájak  tépnek.  

IV. 

Vagy véres  emlő,  szikkadt  szájak  tépnek,  
habzsolnak  mind  a  négy  égtáj felől  -
éltető  tejből  Tejútnyi  ömöl,  
jut  annak  is, kit  messze  vert a  végzet,  

ki  sas  létére  kórón  rakott  fészket,  
ki  tölgy  létére  nádként  el-eldől,  
bujkál  minden  kis  szélfúvás  elől  -
belőled  több jár  elesett-gyöngéknek.  

Szétszórt  fiaid:  agresszív  fogak,  
elkeseredett-szorosán  fognak  -
tejedet  tépve  tetoválják,  marják  



rád  örökléted  varázsjegy-parancsát;  
s ujjongsz,  hogy rajtad  ezer fogseb  éghet,  
mint  édes  átka  ezer  átkú  népnek.  

V. 

Mint  édes  átka  ezer  átkú  népnek,  
raksz  vállainkra  őrült  terheket.  
Olcsón  szolgálni  téged  nem  lehet,  
kit  megszerettél:  életét  elkéred.  

Petőfi  ajkán  istenséggé  érett  
zengésed  -sa  vers-diadalmenet  
kegyetlen  logikával  elvezet  
a segesvári  mezőre.  És  értek  

százszor  annyit  a  köznapi  szavak,  
hogy  vérben fetrengtek  itt,  föld  alatt:  
nagy szinonimaszótár  e  tömegsír,  

és tör belőle  új és új szógejzír,  
Petőfi-sorssal  ma is  áldva-verve:  
te rabtartó  és rab lehetsz  egyszerre.  

VI. 

Te  rabtart  ó és rab  lehetsz  egyszerre...  
Eszelős  szultán  szórt  rád  mocskot,  szitkot,  
és okos  császár  hideg fővel  tiltott  -
csak  pislákoltál,  ájulásba-verve,  

s talán már sorsod  meg  van  pecsételve,  
de  leghűbb  csuklók  nyúlnak,  s  úgy  kattintod  
rájuk  bilincsed,  mint  mikor  szent  titkot  
súg férfinak  nő:  "Méhembe  elrejtve  

van immár  örökléted  s  öröklétem  "  -
s  hozzád  láncolva  imádat-keményen,  
huny  ki  a  harcban  odadobott  élet,  



Verecke 

s  a  bitókról  is  utolsó  igének  
szállsz,  Golgotákba  gyökeret  eresztve  -
keresztre feszülsz  s minket  vonsz  keresztre.  

VII 

Keresztre feszülsz,  s minket  vonsz  keresztre...  
Hányszor  voltál  gyülölködönek  préda,  
és  hány  hü  fiad  hunyászkodott,  céda  
törleszkedéssel,  önmagát  megvetve,  

s  készítve  lelkét  bünbánat-Adventre,  
tudva:  csak  egy  van,  egyetlenegy  célja,  
hogy  ne  merevedj  őskövület-néma  
relikviává  -  s  önmagát  megmentve  

téged  visz  tovább.  Szent  Túlélés  űzte  
tiprók  keblére  -  s  megjátszőttan-büszke  
hozsánna-dallam  rekviembe  fáradt;  

örök  gond  rágta:  adhat  ily  nagy  árat?  
Torz maszkabálján  nem  rokkan  a  lélek?  
Mardosó  lelkifurdalásnak  kérlek.  

VIII. 

Mardosó  lelkifurdalásnak  kérlek,  
nem  könnyű  társnak,  vidám-csevegőnek!  
Kardnak,  fölöttem  cérnán  lebegőnek,  
kérlek  kegyelmet  nem  adó  Ügyésznek.  

Hívlak  szüntelen  idegfeszültségnek,  
minden  kis  vénán  hozzád  igyekvőnek,  
s  odaérésben  örök  kétkedőnek,  
hívlak,  hogy  minden  tettemet  te mérd  meg.  

Ha  elhagynálak,  ha  tévútra  lépek,  
a karom  rántsd  meg,  ne félj,  hogy  kitéped,  
vezeklő-sajgón  induljak  nyomodba,  



falazz  magadhoz,  hadd  legyek  őrkobra,  
posztolva  fullánk-hűen  szent  kincseken,  
hiszen  nem  köznap,  Ajándék  vagy  nekem.  

IX. 

Hiszen  nem  köznap,  ajándék  vagy  nekem.  
Ahol  én  élek:  arcunk-viselők,  
hol  élek:  sokan,  szód-melengetők  
így  vallnak  téged: fagyos  félelmeken  

átdideregve,  öntudat-betegen.  
Hej,  életen  át  folyam-evezők,  
vizéből  mindig  telt  korsót  merők,  
csüggtek-e  már  szivárgó  ereken?  

Mert  Lényeged  lesz e víz,  édes  kínod,  
ha  arcod  sebző  kövek  közül  szívod,  
ha cseppje  közé forró  véred  serken.  

A szó,  ha olykor fájdalommal  szállhat,  
nem  ajkakon,  a  lelkekben  bont  szárnyat,  
magasztosulva  tört  anyaszívekben.  

X. 

Magasztosulva  tört  anyaszívekben,  
sorsvert  népéért  hullott  a  magyar,  
de  nemcsak  Isaszeg  volt  -  Donkanyar!  
S  ha  lett  halála  kába-értelmetlen,  

magyar  ima  csak  botladozva  rebben  
(ige:  hült  testre  békítő  avar),  
s zöldszemü,  veszett  ebként  belemar  
anyák  lelkébe...  -  s  villan  ernyedetlen  

cinkszem-remény:  áldoztad  Izsákot,  
s  ha adtál  Ábrahámnál  fájón  többet,  
Örök  Méhedböl  táltosfiak  jönnek,  



s  te,  Örök Anya,  szebb  napjuk  meglátod,  
bár  kézre,  nyelvre  ezer  béklyót  raknak  
hajts,  táltos  lelke  halk  magyar  szavaknak!  

XI. 

Hajts,  táltos  lelke  halk  magyar  szavaknak!  
Hajts,  mint  a szarvast  Enéh  két  fia:  
tán  nyomomban  kell  felbukkannia  
a  tisztásnak,  hol  Dúl-lányok  mulatnak,  

hol  ígéretét  kapjuk  új  Holnapnak...  
Bár parány  vagyok  -  ős-energia  
lapul  bennem,  és  kirobbannia  
-  lehet:  -  e  vágtában  kell.  S  hidd  el:  vannak  

sokan  fiaid,  akik  ínszakadón  
futnak  majd  érted  Meotisz-tájakon,  
s  ha  vágtuk  halálzihálásba  bágyad,  

te csendülj  meg,  s  bár  lehulltak  a  porba,  
mind fölserkennek  első  magyar  szóra  -
ébressz  tettszomjat,  áldozati  vágyat!  

XII. 

Ébressz  tettszomjat,  áldozati  vágyat  -
nem  dugovicstítuszit!  Zászló?  Kelme!  
Meghalni  érte,  önmagunk  levetve?  
Az  életed  is fukarul  vigyázzad!  

Nem  létkudarc  -  most  mással  sújt  e  század:  
új prédát  csak  a  még  többért  kergetve  
hull  zabált farkas  infarktus-verembe,  
s  van,  ki  önvesztve  átkozza  a  házat:  

egy  tégla  mállik...!  Vagyunk egy-egy  sípja  
az  orgonának;  bár  visongvasírva  -
szólj:  hangszer-mentve,  nem  szonáta-halkan,  



kíntól  acélos,  nyaklótlan  szavakban  
szállj,  ledöntője  száz  Jerikó-falnak!  
Nevedre  esküszöm  -  nem  magasztallak.  

XIII. 

Nevedre  esküszöm,  nem  magasztallak.  
Ostoba  kérdés:  szebb  vagy-e  más  nyelvnél.  
Anyádhoz  mérni  vajon  kit  is  mernél?  
Te egyetlenje  vagy minden  fiadnak.  

Dicsérő  szavak  rólad  lepattannak...  
Mi  méltatlanabb  hozzád  tömjén-ködnél?  
Oroszlánnyakra  hogyha  masnit  kötnél,  
első  morgását  büszke  király-vadnak  

nem bírná  el...  És fel  tud-e  az  érni,  
ki  téged  giccs-dicsőitve,  becsmérli,  
s  világgá  űzné  bármely  anya-társad?  

Te -  épp,  mert  más anyák  is vannak  -  más  vagy,  
egyetlen,  ki  röptömnek  adhat  szárnyat  -
te  vagy  a Mester,  én csak  tanítványod.  

XIV. 

Te vagy  a Mester,  én  csak  tanítványod...  
Szikla-Péternek  volna  lenni  jó,  
de  van  Tamás, sőt  van  Iskariót  
köztünk  (tán  én  is? )  -  s  te  mindnek  kitárod  

tested  sebeit:  üszkös,  gennyes  árok,  
s nem áldott  öt,  mint  Néki  -  millió,  
"Ujjad  mélyítsd  beléjük...!  "  Vízió?  
Véres  valóság.  S  csak  tőlük  lesz  áldott  

szóm,  tollam.  Csendülsz,  s zúg:  Hegyi  Beszéd,  
s  nem fentről:  bentről,  lélekből  harsanva:  
"Boldogok,  kik  szent  anyanyelv-szavakra:  



trapézra  kapnak,  ha  kishitűség  
sarcol,  s  így szállva,  Végtelent se  félnek"  
Ós-törekvése  vagy, hiszem,  a  létnek.  

XV. 

Ős-törekvése  vagy -  hiszem!  -  a  létnek:  
hogy  kapaszkodunk  vas-ölelésedbe!  
Férfinak  nő, nőnek férfi  szerelme:  
vagy  véres  emlő,  szikkadt  szájak  tépnek.  

Mint  édes  átka  ezer  átkú  népnek,  
te rabtartó  és rab  lehetsz  egyszerre,  
keresztre feszülsz  s minket  vonsz  keresztre...  
Mardosó  lelkifurdalásnak  kérlek,  

hiszen  nem  köznap,  Ajándék  vagy  nekem.  
Magasztosulva  tört  anyaszíveken,  
hajts,  táltos  lelke  halk  magyar  szavaknak,  

ébressz  tettszomjat,  áldozati  vágyat!  -
Nevedre  esküszöm,  nem  magasztallak  -
te  vagy  a Mester,  én  csak  tanítványod.  



BALLA  TERÉZ  

ÚTRAVALÓ 

Már  látom,  
a mostoha  gond  és  erő 
a fák  alatt  most  
végre  felnő,  
és fellobognak  -
jelt  és  utat  ragyogva  
-  a messze  nyúló  emlékek  
gyertyacsonkjai. 

Nyomában 
újra  útra  kelnek  
az  ősi  gondok  
csodaszarvast  űző,  
megritkult  hadai  

ICAMASZKOROM  TÖREDÉKEI  

Gyümölcsfákon  háltam,  
mert puha  volt az  ágyam,  
ha  mélyen  aludtam,  
a fák  zúgtak  alattam.  

Ültettem  virágot  -
holló  szállt  reájuk,  
három szál  megmaradt,  
de  nem jöttek  csak  darazsak.  

Kamillát  szedtem,  
vasárnap  volt  éppen,  
de  szögesdrótba  nyúltam,  
véres lett az  ujjam.  



Képzeltem  forrást,  
mely  itatja  magát,  
haraptam  helyette  
tűzfehér  kősziklát.  

Hiába  zárkóztam  
zöld  gesztenyékhez,  
mire  megmelegedtem,  
sorra  mind  megértek.  

Hittem:  ha  hideg  van,  
tűztől  lesz  meleg.  
Szeretni  akartam:  
magam gyúltam  meg.  

Szikra-fehér  vízzel  
oltottam  magam,  
míg  a  tél  közepén  
lángomban  maradtam.  

DALLAM 

A zene  egymásra  hulló  
hangjegy-molekulái 
csillogó 
márvány-jolyómederré  formálódnak.  

Aléltan  hányódom  
e  zubogó,  
habzó  vágy-folyam  
sziporkázó,  nedvtelen  vizén.  

Szívemben  dobban  
e  magát  kínáló  
mágneses  világ  
minden  szeretni  kényszerítő  
fölényes  szépségével  
és  érzésfaló  átkaival.  



Az  enyémnek  tudlak  ilyenkor,  
élet, 
s édes gyermekeddé  fogadsz  
engem, 
ki  rozs-szagú  szerelmeddel  élek.  

TAVASZI  DAL  

Kimosott  vánkosom  
a szélben  szárítom,  

estére  felrakom  
pártám,  kalárisom,  

gyöngylugasban  várom  
démoni  párom.  

Kijön  illatos  szeleken,  
visz  ördögszekeren.  

Egy  ibolyát  meglátok,  
rögtön  melléállok,  

csókkal  keresztelem,  
neve lesz:  szerelem.  

ADY  ÜZENETE  

Néha  éjszaka,  
ha  kinyitom  az  ablakot,  
a jázminok  között  
jön  egy frissen  öltözött  
-  halott.  
Sétabotjával 
csendben  kopog.  
Szeméből  nekem  



üzen  egy  halott  -
az  olvasztó  tüzet  
küldi  a  hamu,  
s  láng-óhaját  -
a  Tűz  márciusát  

TRAPÉZ  HÓESÉSBEN  

Hópalástban  távoli  vízió  szitálja  
ködön  át  a zizegő  csendet  a  határra  

Úgy száll  a hó  fölött  
lépteim  szorító  dobbanása  
mint  riadt  madár  száll  
rémülten  egy sosemvolt  ágra  

О, a  távolság  szétnyílt  vonalain  
átperdülnek  a  vágyak  madarai  

Szárnyak  kitárt  ernyőin  
visszaremegnek  hívójelei  
régi  párolgó  percek  nyugalmán  
lebegő  pihéit  kérdőre  vonván  

Feszítve  erőt,  vágyakat  egy  körbe  
megdermed,  ki súlyát  már  felemelte  

A pihék  zúzmarás  trapézt  formáznak  
A hóháló fölött  dupla  szaltó  az  ára  
hogy  lépésem  följusson,  a lélek  mélyén  
tátongó  élmények  kútjának  partjára  

Havazik.  S  én  lengek  két  vigyorgó  trapéz  között  
mint  szárnyakba  bugyolált  merész  ölelkezők.  



BARTHA  GUSZTÁV  

SZÍNLELTÁR 

Itt ezüst, fehér  az  asszony,  
Malomkőnél  is fehérebb  -
Tisztább a  vászon  lehet,  
Mit  esztováta fölé  hajolva  
Szemsugárból  sző  a  szeretet.  

A sóhaj  sárga;  aranyat  hord a  szél,  
-  Virágzó somfák  ágait  cibálva  -
A kertvégén  át,  egészen  hazáig,  
Hol  a kicsiny  udvar  sárga  agyagján  
Egy  szál  szerelmes  kalakác  virágzik.  

A zöld  itt, a merengő  alázat  
A falevél;  az ágy;  az  asztal;  
Az  áhítat  a legszebb  -  a folyó  völgye,  
Hol  a zöld  indák  kart  karba  öltve  
A  csendet foglalják  örökzöldbe.  

Sürög, forog  a kék,  kemence  ég -  az  ég;  
Az  ügyesebbek,  haris  szentek:  
Szentebb  a  kék  szemek  könnye  lehet,  
Miben  hegy, nőszirom  remeg,  
Kékségbe fojtva  a  lila  örületet.  

A piros,  szerető  -  a szív, a  temető,  
A keblek:  az  ajkak;  a  versek;  
Rímekkel  hemzsegő  sejtek;  
Pirosabbak,  mint  a sebben  a  vércsepp,  
Amit  a  naplemente  értünk  vétett.  

A  békesség  itt  öltözik  feketébe,  
Magánynál,  éjnél feketébbe  -
Az  árnyak  azok,  amik  sötétek,  
Tónusuk  a  ráncoknál  is  mélyebb  
Teret ad  a jeltelen  időnek.  



ESTI  DAL  

A gyöngy  a  csönd,  
a hold a rét, 

a fény  a  köd,  
a föld  az éj, 

a  víz a  kő,  
a híd a  hit,  

a tűz az  arc,  
a pajzs  a szív, 

míg görcs  a  harc,  
s a hant az ég, 

a  csók  a vér, 
a pír  a lét, 

hisz  vágy a  kéj,  
és szűz  a  test,  

mert  áld a szó 
és szép  az est.  

ELJÖN  AZ  ÉJ  

-  Borzsavidék, szerelem és felderengőn József Attila emléke  -

Eljön  az éj: értünk  szeretni.  
Az  éhes  kutyákkal  összeveszve  
A házakkal  szemez  az  este,  
A Borzsa  hallgat:  koravén,  
Akár  ajkad,  ha szólni  fél.  
A  csend  gyűlölni  megtanít;  
Fájdalmad  bennem  felvonít!  

Ami  ma nincs,  az holnap  nap  lesz:  
Hadd  örüljek  az  életednek!  

* * * 

Összebújnak  a  benei  hegyek,  
Arcomon  könnyed  lepereg;  



Rá csillag  hull,  a fűre  ruhád  -
Szellőt  szeret  a fehér  akácvirág.  
Ne gondolt,  ha  lázad  is az  ész,  
Hogy a szemfehérbe  minden  belevész!  

Ami  ma nincs,  az holnap  nap  lesz:  
Hadd  örüljek  az  életednek!  

A gyalogút  velünk  hazaindul,  
A töltés  innen,  a fény  azon  túl;  
Remeg  egy éji  lepke  szárnyán  
Csókod,  engem  hagy  itt  ilyen  árván.  
Magányom  magányod  letagadja;  
Hallod:  a szárszói  vonatfütty  
Szívünket  összeadja!  

Ami  ma nincs,  az holnap  nap  lesz:  
Hadd  örüljek  az  életednek!  

KÖRÖSI  CSOMA  SÁNDOR  

Tibetben  a  léptek  súlyától  meggörnyedt  hegyek  
dacos  ormai  már  csak  a  végtelent  óvták.  

Lábaink  mérik  le a végtelen  utat;  
sem a hangsebesség,  sem a fénysebesség,  sem az idő 
nem az az eszköz,  amivel  a végtelen  legyőzhető.  

Hát  maradnak  lépteink,  és  a  dacos  ormok  
árnyékában  pihegő  tüdőre feszülő  testek  
leszünk,  míg  csontjaink  kővé  merevednek.  

Lépünk,  lépünk,  lépünk,  hogy  újra  lépjünk,  
míg kopog  a hajlotthátú  cipő,  meztelen  
tarkónkon  a jövő,  hát  kell,  hogy  odaérjünk.  

Mert  Tibetben  a  léptek  súlyától  meggörnyedt  hegyek  
dacos  ormai  már  csak  a  végtelent  óvták.  



CSILLAGOT  ÖLEL  HOMLOKÁRA  
-  Babits  M i h á l y -

Nyarunk  lopva  megszökött  
a  csontra  aszott fák  között,  
remeg  a szél,  s az éj rideg 
fintorát  az  alkony  lesi  meg.  

Az  üszkös farönk  évgyűrűket  
fojtogat;  a bodzás  bujasága  
s  csontok  kinőtte  új  ruhák  
koszorúi  simulnak  a  tájra.  

A  tükrös  égen  gyertyafény  
gyöngyét  görönggyé  érleli,  
glóriája  a felhők  négyzetekre  
omló  testét  míg  elfödi.  

Nehéz  marokkal  sóhajt  a  kéz,  
csillagot  ölel  homlokára,  
s  a feszülő  tüdő  artériái  
ránőnek  a  házak  tűzfalára.  

ANYANYELV 

Itt  lót-fut,  szalad  
nyelvünk  alatt,  
csetlik-botlik  ága-boga,  
morzsolja  a  fogkorona.  

Gügyög,  gagyog:  elevenek  
a selypítő  gyermetegek,  
kacajoddal  ugrabugrál,  

s dadog,  ha már sírni  nem fáj.  

Szerelmed  lesz, szép  szemedben  
súgva-búgva  önfeledten,  



ajnározd  őt:  kényeztetve  
hagyd  hűségét  gyermekedre.  

Lósson-fusson,  hadd  szaladjon  
nyelvünk  alatt  megmaradjon,  
csetlő-botló  ága-boga  -
morzsold  tovább,  jogkorona!  

VI.  ZSOLTÁR  

Véresre  vertél  kincseiddel  
harang  a  lélek  

a félrehűzottak  imája  -
a kongó  üresség  
hozzád  el nem  érhet.  

Vág útszéli  szóvirág-rendet  
s rak keresztet  az éj 

sarlója  kipergetve  a  csönd  -
a hűség  kegyelme  

hozzád  el nem ér. 

Térdeplő  csillagok  bilincseit  
rázza az ének  -

markában  szorít  a  felejtés  
béklyóival 
hozzád  el nem  érek.  

Véresre  vertél  kincseiddel  
haranggal  élek  

a jélrehúzottak  imája  -
a kongó  üresség  
hozzád  el nem  érhet.  



S .  BENEDEK  ANDRÁS  

GYERMEKKOR 

Naphosszat  a  rozzant  palánkon  ültem.  

Néztem: 
a járda  kopott  futószalagán,  

két gond  közt,  
hogy siklanak  tova  

az  emberek.  

Felnéztek  rám,  
ahogy  rájuk  köszöntem,  
s szájukon  a  válasz  
kivirágzott. 

Gyermekkorom  kerítésoszlopain  ülve,  
ezért  a  mosolyért  énekelek.  

'76 

Mint  ocsúdó  hajótörött,  
Állok  magamra  meredve,  
Kötésig  zöld  iszapban,  
A Pilis partjaira  vetve.  

Uram, én nem Jónás  vagyok!  
S  bár  gyarló  szavakkal  szóltam,  
Bűnben  és  kéretlenül  
Csak  a  Te szolgád  voltam.  

Más  ez a Föld,  s a Nép 
Más próféták  szavát  issza.  
S  kit  elűztek  Ninivéből,  
Vágyik a  Cet gyomrába  vissza  



HAZATÉRÉS 

Hetedíziglen 
Prédikátorok  fia  vagyok,  
Magam  is  
Kitagadott. 

Parazsat  izzíts,  
Fogót  hevíts  hát,  

vén  inkvizítor!  
Én 
Itthon  vagyok!  

MUNKÁCS 

Bár haddal  nem,  de  árulással  
Latrok  nemegyszer  tiportak  -
Nem  hajtok  térdet  a  sorsnak.  

Minden  tettem  a  tagadásé!  
Nem  nyitok  kaput  Katalinnak,  
S  Űrnapján  nem  lövetek.  

A  várkapu  lánca  csikoroghat,  
Borulhat  térdre  kapitányom,  
Nem győz  le alku,  alázat.  

S  ha a  töröksíp  hangja  néma,  
S szertefoszlik  a zászló  rongya  -
Csak  nézz  töretlen  homlokomra!  

FALU,  '86  

Szépek  a nők,  szerelmesek,  
Sárgácska  szemfoguk  csorba.  



Lucskos  köpenyben  mennek  
Hajnalban  az  ólba.  

S már  dudál  a gyári  busz.  
Az  idő,  
s az öröm  kevés.  
Fáradt  testükben  ott  sajog  
A félbemaradt  ölelés.  

Ebédtájt  harsogva,  gyorsan  
Harapják  a zsíros  kenyeret,  
És futnak  a sarki  butikba,  
Meglepni  a  komisz  gyereket.  

Otthon párjuk  már  
Meredten  néz  a  borba,  
S  lassan  az  ö arcukon  is  
Kiüt  a  rozsda.  

DÖGLŐDŐ  LÓ  AZ  ÚTSZÉLI  GYEPEN  

az  üvegszemű  pihéspotrohú  halál  
döngve  szállt  felette  
rózsás  húsába  fúrt  
szürcsölt 
freccskelt  boldogan  
a roncsolt  testen fáradt  áram  
futott  keresztül  
a  rángó  idegen  túlnőtt  jájdalom  
messze  volt  már  
mint Jölöttem  most  az ég 



BARBÁROK 
(Új hódítókra  várva)  

1. 

A  vasjüggönyt  centire  eladtuk,  
Az  ország  kapuit  kitárta.  
Lakója  mind  

jő hajt va hallgat,  
Új hóditókra  várva.  

Béke  lesz  itt,  
s nemcsak  parancsra!  

Már  nem  kell  a keleti  bástya;  
S nem  kell  a nép,  a  balga,  
Mely  sí  rját  önmagának  ásta.  

Itt  már  nem  épül  katedrális,  
Róma  nem  küld  koronát.  
Lejárt  az ezeréves  bérlet,  
S  visszaigénylik  Pannóniát.  

S ha jön  új raj, másfajta  nép,  
Vize már nem, de földje  lesz  elég,  
Hisz  önként  átadja  helyét  
E sorsverte  töredék.  

II. 

Nincs  már  mit  adunk  adóba,  
Nem kell  az  üres  hodály,  
Hisz  így is övék  a fél  Fasor,  
És  övék  Bartók,  és  övék  Kodály.  

Nem kell  a magyar  ipar  sem!  
Olcsóbb  a gőgös  Paris-ba  
A digitális  nyereg,  
S  az  albínó  paripa.  



Induljunk  inkább  végső  rohamra,  
Mutassuk  meg,  még  vagyunk,  
Félszemével 

nem Dómot csodál  majd  
Jó  Sütő  hadnagyunk.  

Előre  hát  az  Óceánig!  
Valahol  Vizcayanal  vár  
Végső  nyughelyünk,  
A mór-magyar  álomhatár.  

III. 

Vagy menjünk  vissza  Napkeletre?!  
Lassan  úgyis  besárgulunk  -
Ujguriában  szemlét  tart  felettünk  
Vontszemű,  bölcs  Hadurunk.  

Tál rizs, csésze  tea,  
Az  embert  ott  is  etetik.  
(Csak  itt már  az  első  
Gyereket  is  büntetik!  

Túlnépesedtek  az  Indiák,  
És  éheznek  Szomáliában.  
Bölcs  bankárok  döntik  el,  
Ki  szüljön  Pannóniában!)  

Sokunkat  hazánk  elhagyott,  
S  vendégünk  csak  a  Duna  -
Miránk  vár a  Tien-san,  
A kihalt  népek  rezervátuma.  



DALLAMTALANUL 
D.J.-nek. 

A húr 
csak hangot  ad,  

nem  zenét!  
Itt  síp  sikolt  virradóra,  
S pergő  dobszó  mellett  
Húzzák  testvérünk  karóba.  

Mulathat  Graz  és  Prága!  
Utolsó váraink  elestén  
Nem  táncdalt  penget  
Jó Lantos  Sebestyén.  

Indul  sok  urunk  
hódolni  Bécsbe!  
Nekünk  Bécsújhely jut  örökre,  

Hol  egy ország  hajtja  
Fejét  a  tönkre.  

KIVONULÁS 
K.Gy. Csabának 

Nem, 
nem gyújtok  gyertyát  ablakomban,  

Hiszen  nincs  is  ablakom.  
Idegen  szobák  fényében  
Sejlik fel  gyarló  alakom.  

Nem  hívhatsz  meg  teára,  
Szavakkal  meg  nem  idézhetsz.  
Nincs  közöm  lassan  magamhoz,  
S nincs  e mazuri  vitézhez!  

Kísértés  órája  ez,  
Számomra  immár  végtelen.  
Egy  csillag fakó  fényében  
Fű talán,  dal  nem  terem.  



CSÉKA  GYÖRGY  

bizonyos  szavak  és  hangok  találkozása  

szavak  göcsörtösei  csörtetnek  halak  halott  havak  szóhamvak  
vederben  vak  halak  göröngyei  göngyölegei  görögnek  
nekiütődnek 
rothadó  tüdőnek  szóhalmok  esőben  ázottan  hullámok  lábai  
időnek  véletlen  gyöngyei  gurulnak  esőben  hullámnak  hullának  
hullanak  görgetegei  fojtva  hörögnek  lefolynak  lassú  tavaknak  
görcsös  esőknek  esőket  hallanak  zuhognak  verdesnek  időnek  
ütődve  halottak  álmodnak  kinőnek  

kockapörgés  aztán  elindul  a  kéz  keresni  a  kacskaringókat  
hullámokat  aztán  érdes felületeket  falak  ráncait  rácsait  
víz  nyomait  lépésekét  a  hóban  belesüppedve  arcunk  a  
virágokba  sárba  öntözi  szél  meleg  hullámokban  aztán  
elindul  a  kéz  otthagyja  helyét  nyomait  üvegen  poháron  
levegőben füstbe  horpadva  kering  a fej  az  asztal  körül  
aztán  a  bogarak  között  lassú  mozdulatokkal  belenyomódik  
a  hóba  

egy  odatett  asztal  egy  kéz  egy  kés  egy  érdes  felület  
egy  nekitámasztott  fény  egy  vízfolt  



DEMJÉN  MIKLÓS  

CSIKÓSÉNEK 

Szép  csikóim  
égi  réten  
-  harminchárom  
ékességem  -

versenyt  futnak  
az  Idővel,  
hátukon  a  
szeretőmmel. 

Patájukon 
csillagpatkó, 
gondjaimat 
széttaposó. 

Eddig  űztem  
délibábot, 
szívemen  a  
Nap  virágzott.  

Tarsolyomban 
aprópénzzel 
alkudtam  a  
szerencsével. 

Bor  tüzébe  
menekültem, 
lángjai  közt  
majd  elégtem...  

Szép  csikóim  
égi  réten,  
legelésznek 
a  holdfényben.  



En a  réten  
rendet  vágok,  
hosszú  az út:  
nekivágok! 

VÁLASZ 

Ki  a versírást  abbahagyja,  
az igazmondást  hagyja  abba.  

Illyés  Gyula  

...  mint  Prométheuszra  a madár, 
rám  a gond  bőregere  száll,  
hiába  rejtőzöm  naponta  
a  dolgok  mélyére,  
fekete  fogait  
mártja  a  testembe,  
s olykor  már  látom  szívem  
a csönd  zöld fényű  szárnyain,  
nyitott  mellemből  egy  menekülő  
felhőre  szállani  -:  de  

megtart  a  Szó,  
segít  az  Ének!  

aranypatkós  gondolataim  
szelíd  hullámú  sörényét  
fésülgetem  -
csillag-rudas  szekerén  
drága  teher  az  Ének,  

ha  ostorral  vernéd  a  hátam  
s már  sosem-volt-bünöm  
rámolvastad  -
hulló  véremből  piros  lánggal  
lobogjon föl  az  Ének,  



ha csontomnál  a sötét  tél  
lenne  csak  fehérebb  
s rajta az  enyészet  
avara  réved  -
szuvas  csontjaim  alagútján  
találjon fényre  az  Ének...  

u.i.: 
Pirkadat-vértű  eszmék  
viharlámpájával 
lantosok  ösvényére  lépek,  
megyek  a  nagy  Phoebus  
udvarába: 
fehér  tollakért  
szolgálatot  kérek.  

ALKONY 

Nő a csönd.  Nő,  mint  a  dudva.  
Nem fél.  Jól  érzi  vállamon  magát:  
az  út porában  tűnődve  
kapirgál  a  napsugár.  

Dúdol  a csend.  Unalmában  
elfúj  egy  lámpavirágot  -
virrasztanak  tiszta  
menyasszony-akácok. 

Bóbiskol  a falu.  Válláról  
elszállt  a gond,  mint  a  fecske.  
Telt tőggyel,  szuszogva  
hazaballag  az  este.  



DUPKA  GYÖRGY  

TÖMEGSÍRFELIRAT 

karjuk  kétágú  csont-villa  
nyúlik  égi  sivatagba  
ujjuk  hegyén  felhő-zászló  
kiáltásuk  csonka  jelszó  

gödör-szemük  sárral  telt  nap  
sorsuk  csukott  könyvvé  hervad  
börtönük  is  üres  árva  
sírjuk  nyitott  meddő  tárna  

örök fagyunk  érjen  tűzzé  
kínjuk  legyen  a  szívünké  
vérrel  meszelt  napvilágunk  
egére  szálló  füst-álmunk  
évszázadba  gyökerezzen  
évezredbe  levelezzen  

BÚCSÚ  A  KÓRTEREMBEN  
In memórián  Kovács  Vilmos  

-  Hej,  Barátom,  gondolkoztál-e  azon,  
ha  saját  tengelyéből  
egy  üstökös  kifordul,  
vajon a  Térben  elvész,  
vagy  csak pályája  módosul?...  
Tudatomba  borotvapengével  
hasít a felajzott  Érzés:  
e  nyájból  örökre  kiszakadok?...  
-  O, Barátom,  hiába  a sóhaj  -
a  kórtermi  csend  lekaszabol.  
Elbujdosnék  az  enyészet  elől...  
a  Versekből is felszálltak  már  
fekete  Éjbe  gyászolni  a  Csillagok,  



roppant fényük  belenyilall  arcomba,  
mely  mint sivatag,  sárgává  aszott.  
Mégis,  időnap  előtt  elenyészek  
e fehéren  kísértő  ágyon.  
-  Vajon elszenesedik  velem  
minden földi  lábnyom?...  
Érzem, mellemre  nehezül  
az egykor  CSILLAGFÉNYNÉL  
nyakamba  akasztott  tábla,  
rajta  lángoló  BETŰK...  
IDŐNAP ELŐTT  BEVÉGEZTETETT...  
s  tonnányi  átkát  a  Végzet  beletetoválta...  

Epilógus 

...  emlékünkben  szava  aranyrög  lett.  
-  Ha az Értelem  szét  is oszlik 
egy fényévnyi  távolságra,  
vajon befog-e  minket  
ránkhagyott  verseinek  radarhulláma?  

LELKÜNK  IRÁNYTŰJE  
Drávai Gizella  emlékére  

Itt  hagytál  bennünket,  Gizi  nénénk,  
lelkünk  iránytűje,  
s  elnyelt  a  végtelenség  barna  fátyla...  
Azóta  az  emlékek  kárpitja  mögül  
naponta  újraidézem  s  élem  
fülembe  kövülő  szavadat,  
jajszó-hangú  sóhajodat,  
ahogy  mondtad:  

...e  Íme  g y  e к, 
elhullik  eg  y-k  ét  könny  
értem,  ennyit  talán  
mindenkinek  értem...  
Azóta  hosszú  gyászos  rendben  



ezernyi  emlék-pillangó  rebben,  
szárnyaikon  fényesen  lebegnek  
a  Verhovina-füstbe  burkolt  délutánok,  
mikor  szomjas  lelkünkbe  ivódott  
csodáktól  súlyos  álmod.  
Azóta  képzelt  árnyad  
e  verssorok  közt  bújkál,  
úgy érzem,  mintha  
anyámat  vesztettem  volna  el.  
Már  rég  kiosont  
szemed  mélyéből  a négy égtáj  fénye,  
barnuló  üvegére  dermedt  
megmérhetetlen  világod  éke.  
Holnap  is  velünk  élsz  e  tájon,  
hol  fényleni  
aranyaidat  széthintetted,  
a  csillagösvényen  kísér  
hat  láb  mélyről  
szívünkbe  gyűrűző  szellemed.  

REFLEXIÓK  A MUNKÁCSI  VÁR  FOKÁN  
Itt  tüzé  föl  piros  zászlaját  a  
Szabadságának  Zrínyi  Ilona?  
A  szabadság  hőseinek  tanyája  
íme,  íme most  rabok  hona.  

Petőfi:  A  munkácsi  várban,  1847.  

A vár fokán  állva,  
eszembe jut  13. sz.  úti  leveled,  
mely  ezernyolcszáznegyvenhét  szeplős  nyarán  
e falak  közt  keltezett,  
s  szavaid  lelkem  mélyén  megcsobbannak.  
A puszták  délibáb-paripáján  
félig  körbe  lovagoltad  
AZ EGYMÁSRA HÁNYT MILLIÓ 
PIRAMISOKAT 
s  szíved  tarsolyába  gyűjtötted  
a  hegyekhez  láncolt  Prométheusz-szálfák  



jéggé  dermedt  álmát,  
amikor  megláttad  a  szőlődombokat  
e  vár fokáról,  elsírtad  magad:  

NEM SZERETNÉK  BORÁBÓL  INNI...  
AZT  GONDOLNÁM...  
RABOK KÖNNYÉT  ISZOM...  

Az Idő-folyosón  most  megidézlek,  
amit  körben  láttál:  
ezernyi  ősöm  vére,  
harcos  lángjuk  cseppekben  kimérve,  
szívüket  az  idő fekete  ciklonja  
darabokra  szaggatva  megtépázta,  
szálfa-testük  ezerszer  megalázta,  
mégsem  hulltak  pocsétába...  

ALTATÓ 

Dúdolj  velem, pici  fiam,  
fáradtságom  mind  elillan.  

Ringó  ágyad  leng a  fénybe,  
kacagunk  a Nap  szemébe.  
Szellő  hátán  álom  lebeg,  
tetszik  neki  a kék  szemed.  
Csak teneked  dalolgat  ma  
ficánkoló  patakocska.  
Galamb  táncol  a Nap  alatt,  
szárnyra  veszi  mosolyodat.  

Álmodj  velem, kicsi  fiam,  
fáradtságom  mind  elillan.  

Csöpp  lábakkal  hamarosan  
réten szalad  az én  fiam:  
patakot  markába  veszi,  
virágbokrot  öntözgeti,  

sárkánnyal  kergeti  a  Napot,  
kap fejére  fénybarackot.  



Aludj  velem, deli  fiam,  
fáradtságom  mind  elillan.  

Forog  az ég: ringlispíl  is,  
lefordul  a napocska  is.  

Almunk  emel fel  az  éghez,  
csillagról  csillagra  lépkedsz...  

CSILLAG-IKREIM 

I. AGYAMBA VILÁGÍT 

Kapához  láncolta  két  kezét,  
napi  gondját.  
Rácsontosodott  az  idő.  
Agyamba  világít  apám  
verejték-ette  arcának  
két  krátervölgy-horpadása,  
barna  ráncokkal  felcicomázva.  
Félig  kiégett  csillag-arcáról  
még  lekacsint  a  reménység.  
Naponta  feltámad  
megvédeni  konok  méltóságát:  
miértünk  él,  
míg  az erőt  morzsoló  munka  
földbe  nem  hajlítja  
acélgerincét: 

új  hajtásként  
kirügyezik  belőle  lázadozásom...  

II. ANYÁM ÖLE 

Anyám  öle,  Tisza vize, 
szivárványszín,  mártózz  bele!  

Elringatnád,  vándor  álom.  
Dalod  újra  szolmizálom.  



Atfűt  kérdőjeles  arcod,  
meséidből  mesét  hajtok...  

EGY  TÁVOLI  ISMERŐSNEK  

Származásom  kérded  és  érdekel  
hovatartozásom,  kötődésem  (?)  
Nos,  halld  a  válaszom:  magyarnak  itt  
születtem  a  Kárpátok  karéjozta  
sík  vidéken,  és  vallom  magam  annak  
(itt,  hol  múló  korok  tükrében  EZ  
A FÖLD ÁTKOM  ÉS SZERELMEM,  költő  
szavait  idézve:  TÁJAK S  NÉPEK  
TALÁLKOZÓJA),  Hol  idők óta 
legalábbis  hét  nemzetiség  év-
gyűrűktől  duzzadóf  áj  a  mélyen  
gyökeret  vert  e tájba,  s most  is jár 
szívünk  szomszédolni  egymáshoz,  
s hogy ki-ki  mely  nép fia  s  lánya,  
azt  le senki  nem  tagadja  
vállaljuk  egymást,  nem  hervadó  
anyanyelvünket,  és  mert  van,  ami  
teljesen ÖSSZEKÖT,  MEGKÜLÖNBÖZTET  
minket  külön-külön,  egy  nyelven  is  
szólhatunk  szomszédunkhoz,  itt  is,  ott  is  
meríthetünk  ősi  kútjainkból,  
s  szívünk  sövénye  mögül  ablakot  
nyitunk  egymás  portájára,  büszkén  
Napkeletre,  bátran  Napnyugatra...  

TISZAHÁTI  KÉPESLAPOK  

1. 

Emeltünk  itt sárból  erős  Várat.  
Itt, a  Tiszaháton,  hét falu  jölött  
Keleti  széllel  mennyi  álom  pörög,  



S  népünk  keservéből  föltámadt,  
Kilépett  rongyából,  s  jussát  
Magának  ím  lefoglalta  -
Sok  sorsüzött  Dózsa-Esze-unoka,  
Követi  ősei  vágyálmát.  

Hej, én jó  népem,  én jó  vérem,  
Ne  viaskodj  többé  a jeges  árral,  
Gyarapodj jó  borral,  kövér  búzával,  
Hitünk  a bajtól  védve  védjen!  
Hét falu  ölében,  a  Tisza  -
Batár-közben,  tavaszi  derengésben  
Kincset  érlelj,  szőke  mezőn  és  réten,  
Forrásunk  legyen  mindig  tiszta!  

2. 

Apámék  arca  
Már  rég  ráncbafordult,  
A  kapa  súlyától  
A csont  fellazult.  

Ősz fészkel  a  
Földtörök  tarkóján.  
Lépjünk  őrségbe  
Tájunk  ormán.  

3. 

S  rőt-sugarából  
szavakat  fakasztok:  
olyanok,  mint  a  
tájból feslő  csillagok,  
mint  apám  
akác-kemény  tekintete,  
mint  anyám  
szép síró-nevető  szeme.  

Őrzöm  a tőlük  kapott  
kincset: 
a  nyelvet,  
közösséget, 
hol  gyökerezhetek...  



FERENCZI  TIHAMÉR  

SZÜLŐFALUMHOZ 

Csak  ki  kell  
nyújtani  a  karom,  
jó  tiszai  szélbe  
mártani  az  arcom.  

Napraforgó  vagyok,  
te a  Nap,  
forgok  utánad,  
szomjazva 
sugarad. 

Töltés  mellett  
elnyúló 
kedves  táj,  
szívem  lankáin  
legelésző  nyáj,  
házak, fűzvessző  a  szélben,  
suhog  a  lelkem.  

Miért? 
Talán, 
mert  odatartozom.  
Csak  rágondolok,  
s mint  az  akácfa  sorok,  
örömömben 
kivirágzóm! 

MÉLYSÉG  ÉS  MAGASSÁG  

Légy  magasság,  
hogy  mélység  tudj  lenni.  
Légy  tenger,  
hogy  a  csúcsot  magadban  lásd.  



Légy  mélység,  
hogy  a magasságra  felnézhess.  
Légy  hegy,  
hogy  a  tenger  háborogjon  ellened.  
A  hegyért  tengernek,  
tengerért  hegynek  kell  lenned.  

KÉKESFEHÉR  SZÜRKÜLET  

Ahogy  ajtót  nyitok,  
kékesfehér  szürkület  zúdul  rám,  
-  vízért  megyek.  

Fehér  hó-sirályok  szárnysuhogása  
zizeg. 
Fekete  faágak,  
a  csend felfordított  gyökerei  
kapaszkodnak  az  égbe.  
Leengedem  a  vödröt,  
s a víz  megpendül,  
mint  elpattant  g-húr.  

NYÁRVÉG 

Visszavonul  a nyár. 
Áttelepül. 
Új évszak-népvándorlás  -

félredobom  a  lemondást,  
hallgatom 
a  villanyfürész-sikongást,  
traktor-dongó  dongását  
az  éjszakában,  
a  rög  neszező  szikkadását.  
Ez hát a  sorsom,  
inni  e táj  levegőjét,  
szemembe  zárni  
fenyvesei  gyöngyét,  



s hogy  verseim  ritmusát  
dübörgő  dömperei  döngjék,  
amíg föl  nem  telik  
forró  vérrel az ér, 
jókedvvel  a szív, 
sikongó  örömmel  a  lélek!  

NYUGTALANUL 

Szemeim pilla-eresze  alatt  
riadt fecskék  raktak  fészket,  
már  nem  nyugszanak,  
ki-kiröppennek, 
nyugtalanul  köröznek,  
izgatottan  várnak  téged.  

Bizonytalan,  ne  kérdezd,  
miért  kereslek.  
Várlak,  mint  buszvárók  
az  utolsó  kocsit  
a fagyon  topogva.  
Kereslek, jöjj,  mert rám száll  
a  nyugtalanság,  
bevon,  mint fémet  a  rozsda.  

Reménytelenség,  nem  hiszek  neked!  
Perc-őzek  ugrálnak  
az  idő  szikláin.  
Te,  Kedves:  bárhol  vagy,  
megtalállak, 
mert  hiányzol  nekem  
e  vas-zengésű  korból,  
ahol  autók  és  autók  érik  egymást,  
gyere, fogd  meg a  kezem,  
hogy  átmehessek  a  túlsó  járdára.  
Legyél  nekem  
jelzőberendezés  minden  
megtorpanás  ellen,  



hitesd  el  velem:  
a  tücskök  nem  önmagukért  
hegedülnek, 
s  a  csillagok  nem  önmaguknak  ragyognak  -

TÜCSKÖK 

Mérik  a térben átfolyó  mulandóságot:  
éjszakát, fényt, nyárt,  időnket  -
mint villanyórák,  morzéznak.  

Hold-óra  sugár-mutatói  
titkos csillagszámokra  mutatnak,  
szemem értelmük kutatja. 

Suhanó sejtelem borzad át rajtam 
(fojtott öröm torkoll  bele),  
talán most  leled meg  a  mindenségből  
azt az utat, mely hozzám  vezet!  

ALLITERÁCIÓK 

Cingár  csend  csenevész  csipkebokrán  
dideregve,  dermedten  szinte,  
vacog  a  világ,  e cirmos  cinke.  

És -  nem rendül  bele az  ég!  

Végleteket  vajúdó  világ!  Él  
ordas  eszmék  közt  védtelen.  
Ez a sorsa,  és nem véletlen ? 

Hogy  rendülne  bele az  ég!  



JELENTÉS 

Elsirattam 
múltat  és  jövőt.  
Csontváry  cédrusa,  
toporgok  tehetetlenül  
jelenidőmmel. 
Vállamra  nehezülnek  
döglötten  az  évek  
-  pipacshullák  
a  kaszaél  nyomán.  

PEDIG 

Hátamnak 
árnyakat 
támaszt 
a  csönd.  

Pedig 
az  idő  
úgy is  
ledönt. 



FINTA  ÉVA  

MONTÁZS 

Aztán  már végül semmi  sincs.  
Nagy,  kettévált  szív  a  világ.  
Csurgatja  egyre  apróbb  cseppben  
egyre feketébb  gyöngysorát.  

Sok  Dali-képből,  földrengésből,  
Picassóból  kididereg  
a  dolgok  mobil  lánchalála  
és Attila,  a  kisgyerek.  

Pöfékel  még, pipáját  tölti  
vulkán,  gyárkémény,  kályhacső,  
de már csak füstje  van és  fénye:  
egyre  kevésbé  hihető.  

Aztán  már végül semmi  sincs:  
a  világ  mobil  lánchalál,  
hidegen  olvadnak  a  fémek,  
Peer  Gynt csak  rézgarast  talál.  

Elektra  élettelen  arca  
még  mint sziréna,  felsikolt:  
kell  lenni  valami  Igaznak,  
hisz már elérhető  a  Hold.  

Aztán  már végül semmi  sincs.  
Akvárium,  aranyhalak  
imitálják  a  tágabb  létet  
és Kőmívesnék  a Falat  -

aztán  már  végül semmi  sincs.  
Nagy, összevarrt  szív  a  világ.  
Már csak  a fájdalom  dobog,  
és csend  mutatja fogsorát  -

aztán  már  végül  ennyi  sincs.  



FODOR  GÉZA  

AZ ÚT 

hajdan  kék  szalagként  
pántlikázó  ábránd  

csobolyóhangú  csermelyek  mentén  
kígyózó  zöld  ösvény  amely  
vígan  szilajon  elszántan  
kanyargott  le  -
pedig  mindenütt  szinte  
csupa  bozótos  tüskés  inda  
tövises  gally  meg  szederinda  

mentem  le rajta 

az  útból folyó  lett  lassan  
végtelen  idő  
mely  ömlött  a  tóba  

térdig  ért  már  
azt  hittem  ez a  tenger  

BÚCSÚ BALLA  GYULÁTÓL  

Bevárva jöttöd,  gyászoló  harang  bong  
zúgva-zokogva  a  négy  égtáj  körébe  
szikra vetésű  szél  vigyázza  arcod  
gyökéridőnkhöz  dioritba  térve  
a  kipattintott  fények  szikláiban  

Hol foszlik  majdan  az  állandósult  árnyék  
és  halk  gordonkahúron  világíthat  
pentatón  csönded,  az  estivirágkék  
s  a  violakulcsként  ívelő  nyárfa  
zöld  delejtűd  a rozsba  szőtt  mezőkben  



örökfutású  szelek  deltái  között  
sokszoroz  vonzóbb  ragyogást  a  tájba  
indulván  fehér  forráskék  vizekkel  
a  hallgató  mélységet  betölteni  

Villámtörő  bennünk  a  megrendülés,  Gyula!  
S  az  égre  száradt,  megdőlt  levegőben  
félárbocra  szédül  emlékezetünk  

Búcsúzni  gyűltünk,  nagycsillagos  társunk  
violaszín-gyász  remeg  a  szemünkben  
bocsásd  meg  hát  a keserű  verset  
napkitöréses  szívünk  körívében  
sarlóéles  a  holdéi  jatagánja  
veled  érez,  ó, de minket  fölvérez  
az  élet  mély,  névtelen  hasadása  

Éretted  szóltam,  kévésünk  nevében  
ki  ott  lobogsz  még  a  négy  égtáj  ködében  
s  ki  vagy  és  maradsz  már  mindenidőnkben  

MUNKÁCS  VÁRA  1688.  JANUÁR  17-ÉN,  
(MÉG)  ZRÍNYI  ILONA  IDEJÉBEN  

Eszeny,  2000. július  8.  

Felszalad 
Fellegbástyánk 
Szél  fiistölög  
Virrad lelkünk 

a veres  kakas  
peremére 

zászlómagas 
hűlt  pernyéje  

Hanyatt  hajló  
Sziklakő  zeng  
Ólomszemez 
Caraffa 

megdőlt  égbolt  
hajnalába 

rideg  tébolyt  
és  Saponára  

Megbolydul 
Szemük fém lő 
Mordály  villog  
Lángol  ott  

a vasas  német  
vak  golyóbis  

mellig  éget  
a véres hó is 



Címeres  sas  
Komorul 
Lidércfényes 
Leng  Absolon  

Kapitányként 
Esküszik  a  
Nagyasszonyunk 
Felmentőid 

Dér  lobban  
Téli nap  hűl  
Láng  mordul  
Fenyveseink 

S  indulnak  
Bécsújhelyre 
Sodor  holmi  
Furulyaszó 

Ül  Belzebub  
Korom  hull  
Üvölt  hosszan  
A  havasok  

HÓDOLAT 
MICHELANGELO  BUONARROTI  

EMLÉKÉNEK 

1.CAPRICCIO  UNISONO  

A  boltívek  árkádjai  alól feltörnek  a  
felhők  áriái,  
a  mennydörgések  hatalmas  függönyeit  
gomolyítva  fel,  
míg a szférák  zenéje  szerteárad  
kívül  a  bolthajtásokon.  

árnyékától 
a környék  gyászba  

várkriptánkból 
éj-palástja 

Radies  András  
pellengérre 
hiába  vársz  

seregére 

a  fegyvereken  
cinkelt  égre  

a  Beszkideken  
felvidéke! 

a  társzekerek  
árva  hintó  

lebernyeget 
a  tárogató  

a  vár  kútján  
a  holdvilágba  

a  toportyán  
havasára 



Benn  a dómban  ma is 
harangokként  zúgnak  a  lépcsők,  
megkondulva  a gyertyafényben  elúszó,  

folyosókon, 
ahol  a  lángok  halk  gótika-íve  játszik.  
S  a  bazaltokba  hűlt  oszlopsoron  át  
árnyéka  mögül feltekint  Mózes  -
lobban  a  szakállába  csavarodott  Ősz,  
amint  az  örök  szökőkutaknak  áldoz  
-,  homloka  köbe  zárt  meredélye  alatt  

márvány gyűrűkként  örvénylik  a  szem,  
mint kiapadt forrás  -

míg  tükreibe  a  vállon  szétömlő  haj  
görgeteg  kőkígy ói  futnak.  

S  bár  a hívők  is megunták  már  az  
égiek  repertoárját,  

a  háttér felől  felzeng  olykor  a  triáda,  
karzatos  íveit  merészen  

átcsapva  mélydrapp  ornamentikába,  
hogy  egy  síremléklapon  körbefordul  Dávid  

a hold  körében,  
míg  a  kupolatér  végül  elnyeli  egészen.  
A pisztonokból  még párolgott  a  dallam,  
ahogy  lábhoz  raktak  valamennyi  kürtöt  -
a Dóm-toronyra  a szél  haragja  támadt,  

mely  emberi  szót  vitt az  éterekbe,  
s  a katedrális  kövei  már-már  rezonáltak  
az  orgonák  mélyebb  regisztereire...  

2. AJÁNLÁS,  SZONETTBEN  

-  ily  osztatlan,  mester,  mit  bárki  láthat  
mozdulatul  a  holt-eleven  térbe,  
mely  láthatatlan  vonta  fénykörébe  
szentélyét  a  nap  oszlopcsarnokának,  

oromzatán  az alvó  kő  zenéje  
harangsúlyokba  irgalmatlan  átcsap,  



hogy  szobraidból  földerengve,  lássad  
a jelenések  homlokzatterébe  

e  roppant  kőből  szétpatakzó  lángot,  
melyet  halandó fényed  átsugárzott,  -
időtlenül  a  robusztus  síremlék;  

mely  nyíltszín  égbe fordítva  korongját,  
az  ég  alatt  a Haldokló  rabszolgát  
a  nap  vakító  korácsai  vertlék.  

TULIPÁNFA 

Kihajt  újra a  tulipánja  
levele  ága  
virága  szála  
május  vasárnap  harmatára  

Pirosa  kékje  nap  elébe  
emeli  égre  
hajnali  fénye  
selymet  suhogó  bodzaszélbe  

Koronaékes  lángba  pendül  
bokrai  mögül  
tündököl  pördül  
darázs  dönögi  körös-körül  

Cinkét forogtat  magosába  
bódító  álma  
levelek  tánca  
virít  újra a  tulipánfa  



NYÁRVÉGI  VIRÁGCSENDÉLET  

A  lépcsőpárkányra  délután  
Felkattan  még  a nyári  nap  

Rozsdavert  kandeláberen  
Cikláment  gyújt  az  áhítat  

Az  ágak  közt  halk  cinkefény  
Noktürn-karátos  zöld  achát  

Futtatja  hószín  fiitteren  
A visztáriák  sugarát  

Terrakottákkal  kirakott  
Teraszt szöktet  el,  úgy forog 

Zengve  a  grádicsperemen  
Gerániumkék  tűz  ragyog  

S  a  gladióluszok  között  
Villogó, dárdás  lapodák  

Lampionja  gyúl,  fénytörött  
Dáliaként,  mint  délibáb  

A csönd  ablakos  fényein  
Virít lassan  a benti  nyár  

Zsalugáternyi  réseit  
Sűríti  már a  félhomály  

LORELEY 

SZONETT-  TÜKÖRRE,  HOLOGRAMMAL 

Mint  ívek  sarlói,  akkor  reggelen  
Egyszerre  kélt fel  az égre  a hét  nap  
Hogy  zárt  meredélyén  e  sziklafalnak  
A levegőtér  is izzott,  reszketett  

Míg  eggyé  nem olvadt  szikla-  s  égperem  
A fák felett,  hol folyton  újra  támadt  



Lángvöröse  a  lézeres  zsarátnok  
Mint  átvérzett  tűz  egy  sziklaékszeren  

Majd,  miként fényre  fény  vagy árnyra  árny  csap  
Egymást  oltva  ki  túl  a  velin-égen  
Eltűnt  minden  hologrammos  sugárzót  

... S bár perdült  hajóm fenn  a  vízesésen  
Ezüstrácslott  bűvköre  a  varázsnak  
S ELMER ÜL ТЕМ TÜNDÖKLŐ KÉK  SZEMÉBEN  

SA  VÍZTÜKÖR LEGMÉL YEBBKÉK TERÉBEN 
Ezüstrácsként  villant  még  a  varázslat  
-  És szárnyalt  hajóm, fel  egy  vízesésen  

Hogy  előtűnt  törve  lenne  a  sugárzat  
Meglebegve  az  elmerülő  égen  
Mint  mikor  a szél  gyúl  és szárny  alá  kap  

Hogy  egy  tű fokán  átszűrt  lángtörésben  
Reszketett  csak  zárt  tüze  a  zsarátnok  
S a víz alól  is újfent  széjjeláradt  
Amíg  minden  külön  nem  vált  egészen  

Majd  olyan fénnyel,  mit  csak  dal  teremthet  
Rendre felcsendült  szemében  a hét  nap  
És benne  úszott  árnya  tört  hajómnak  
Mint  sarló,  hasítva  velin-felleget  

KERESZT  ÉS  HOLD  

Majd  harmadnapra  eláll  a szél  is  
megpihenni  a  széttárt  tenyerek  között  

ezen  az  öt szöggel  átvert  
vörösen  izzó égaljai  tájon  
hol  tövis  virágzik  csakazértis  



És  ég  mindennél  elevenebb  
rózsatűzben  a  seb  

És fekete  zene  az  éjszaka  
mely  toborozza  árnyait  
hogy  újra gyökeret  ver  a  babona  
s remeg  az árva  hit  

A ciheres  szélén  zöld  
mohaiban  a  múlt  
a porba  hullt,  átszitált  jelen  
s  a  jövőnk  
mely  ezekbe  fúlt  

Emlékeink  bordakosarából  
most fű  nő  és kápolna virág 
s  az  ádventi  szívből  patakzik  a  rozsda  

Vérünk  a  kőben  elszivárog  
miként  az  álmok  taorminái  -

a kereszt  mögül jön fel  a hold 

Fekete  egyszem  éjszaka  
kyklopszi  véreres  rés  
a  megvakult  meggyfák  sátrai  közt  
nyit  a  levelek  piszkoszöldjén  
haraggal  vegyült  smaragdmélyen  
virrasztó  fénnyel  
-  éberebben  mint  a kés  -
kínzó  félelmében  

FORRÁSVÍZRE  VÉRCSÉK  SZÁLLNAK  

A  völgykatlanból  hogy  fölfakadt  
Mohos  sziklák  közt  tört  elő  
A fehér  tüzekkel  forgatag  
Iramban  hánytorgó  erő  



Még pázsit-feletti  halk  ívet  
Szivárványolt  a  pillanat  
Mint  sirálynyíl, frissen  tárt  vízen  
Villant egy  türkiz  égdarab  

S fényük  áttetsző  sugarán  át  
Csengve  ütődő  vízgyűrűk  
Visszhangzőbb felszínekre  tárták  
Győngyőződő  eszméletük  

Támadt  rögvest  negatív  nap  
Torkán sistergő  tűzkerék  
És  a  kikiáltott  dél  alatt  
Tükröket  tört  be  a  sötét  

Hogy jéggé  dermedtek  az  igék  
Konokabbá  vált  a  szótag  
S a Szent  Bertalan-éj  holdívét  
Sarlózta  barbárabb  korszak  

Melynek  tüzét  -  az  elmerülő  
Ég  által  -  hosszan  megülte  
A jég  alá szorult  levegő  
Posztumusz  döbbenete  

És sodort  ránk fekete  árnyat  
(Bukdácsolt  belé  ér,  folyó)  
A forrásvízre  vércsék  szálltak  
Szárnyaik  alól  vert  a  hó  

ILY  RÁNK  VERT  SORSSAL  
Csoóri  Sándornak  

Csak  nézünk  egyre  a hószín  égre  fel  
egy  magasba  írt  haza  légterébe  
mely földerengő  madárszívverésre  



dérütötte  fénnyel  legbenn  énekel  

hogy  felfogjon  lassan  eszméletünkre  
mert  zárlatot  már  valamennyi  átok  
mint  a  belénk  metszett  országhatárok  
ha átvérez  a zárt  éjjelek  tükre  

és  ránk  vert sorssal  bőrünk  alá  vésve  
körözni  kezd  a széltörések  örvén  
a  kék  váltóláz  kettős  keringése  

s pulzárjai  mint  hófuvásos  lángok  
a fagy  tüzelő fénykörébe  törvén  
szítanak  csak  elevenebb  zsarátot  

hát  nézünk  egyre  a hószín  égre  fel  
egy  magasba  írt  haza  légterébe  
mely  dérütötte  madárszárnyverésre  
mélységeinkből  majd  egykor  égre  kel  

AMIKOR  A FEKETE  HOLD  KILÉP  A  
BAKBÓL 

Amikor  a  Fekete  Hold  kilép  a  Bakból  
Óvakodj  te  a  Mindentlátó  Vaktól  
Kinek  szemgödreibe  más  égtájak  
Vijjogó, vad  vércséi  szálltak  
S  elevenen  lángzó  szalamandrák  
Sötétlő  tüzek  árnyékait  ajzzák  

Ott  légörvényből  csavart,  tengeri  kürt  rivall  
S  a  vihar  koronás  démonaival  
Tobzódik  az  ádáz,  sátáni  szólam  
Veres kígyókkal  tekert  szókban  
És  sivár  kőkutak  kávaszélén  
Forró  szél  zúgat  az éjszaka  mélyén  



Hol  elsötétült  ösvények  ostora  éget  
Üvegsikolyos  hültvillám-törések  
Skarlátolnak  még  a  keselyűk  torkán  
S  mint  száraz,  nagy  sivatagorkán  
Óceánként  zúdul  mennydörögve  
Hogy  elnyelhessen  mindent  mindörökre  

S  ahogy  Ázsia  átkos  tornádói  bőgnek  
Egyszerre  minden  idegen  lesz  tőled  
Mint  a  csont  üregén  iramló  higany  
Kínos  kékes fém-éle  villan  
S  átcsap  negatív  entrópiákba  
Egy  tűzmadár  szaggatott  szárnyalása  

Akkor  -  már  a Fekete  Bak  vágtat  a  Holdból  
Nyakában  súlyos,  vonagló  kolomp  szól  
Szájából  lángok  tört  nyelvei  vernek  
S  ott  lovagol  hátán  a  Gyermek  
Jelenésként,  valószerűtlenül  

Fekete  nap  süt  bordáin  keresztül  



FÜZESI  M A G D A  

STUART  MÁRIA  UTOLSÓ  LEVELE  

a  védtelenség  keresztútján  állok  
mögöttem  kockás  napok  sorakoznak  
és  sápatag  esték  
amikor 
a  csillagok  is  levetik  
rőtszín  palástjaikat  
a  gondok  vasketrecébe  
mosolyodból  jut  
némi  sugár  
a  börtönfalak  nyirkos  hidegében  
gesztenye-láng  melegít  

TÁJ  GESZTENYÉKKEL  

7. 

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  este  van,  
a  homályon  túl  harangoznak.  
A csillag  mintha  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,  csak  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  a  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.  

EZREDVÉGI  BALLADA  
(Penckófer Jánosnak ajánlom) 

-  végül  -

halott  illatok  úgy  bolyongnak  
mint  kifakult  hétköznapok  
mint  evilági  látomások  
és  mesebeli  vándorok  
a félelem  csorbult  kaszája  
csak  lidércfény  mi  felragyog  
látatlan  erdők  sűrűjében  
elvérzenek  a  farkasok.  

-és  -

látatlan  erdők  sűrűjében  
elvérzenek  a  farkasok  
mint  evilági  látomások  
mint  kifakult  hétköznapok  
halott  illatok  úgy  bolyongnak  
mint  mesebeli  vándorok  
a félelem  csorbult  kaszája  
csak  lidércfény  mi  felragyog  

-vagy-

mint  evilági  látomások  
és  mesebeli  vándorok  
látatlan  erdők  sűrűjében  
elvérzenek  a  farkasok  



halott  illatok  úgy  bolyongnak  
mint  lidércfény  mi  felragyog  
a félelem  csorbult  kaszái  
elvetélt  hétköznapok  

-  mert  -

a félelem  csorbult  kaszái  
elvetélt  hétköznapok  
mint  mesebeli  látomások  
és  evilági  farkasok  
látatlan  erdők  sűrűjében  
el vérzenek  a  vándorok  
halott  illatok  úgy  bolyongnak  
mint  lidércfény  mi  felragyog.  

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  mellettünk  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.  

JÁMBOR  VERS  A  SZERELEMRŐL  

Szeretlek, 
csak  úgy,  
bele  a  vakvilágba,  
mint  pirkadat,  
amely  a  kába  
gyíkokat  magához  öleli,  
ahogy  az  égbolt  néz  
a méla  tájra,  
erdőt  a nap  becézi,  
s  ahogy  
fészkébe  hívja  párját  
a  vadgalamb.  
Ne mondd,  hogy  mindez  
így  természetes,  
hiszen  a szív  is  
csak  akkor  százhúszat  verő,  
hogyha  kelet,  nyugat,  
dél  és  észak  
biztos  támpont  
a  kárhozatra.  
így  hát  



a  kába  gyíkokat  
magához  ölelő  
pirkadatról  is az jut  eszembe:  
szeretlek,  csak  úgy,  
bele  a  vakvilágba.  

TISZTULÁS 

Fejem  teleszórták  
idegen  álmokkal,  

csontig  kiégették  
idegen  lángokkal,  

lelkem  beültették  
idegen  erdőkkel,  

testem  betemették  
idegen  földekkel.  

Ha  hang jön  a  torkomon,  
nem az én hangom  az,  

ha kezed  szorítom,  
nem az én kezem  az.  

Mindenkiben  újra  
keresem  magamat,  

keresek  rézben  is  
ezüstöt,  aranyat.  

Csillagokig  mennék  
magam  megkeresni,  

seholsemvolt  társam,  
téged  megszeretni.  

Valóság  határán  
palotát  emelnék,  

szívemtől  szívedig  
gyémánthidat  vernék.  



PÁRHUZAMOS  VONALAK  

Szerelemben  el-elmerülve,  
harcban  győzésről  hegedülve,  
játszani  fénnyel,  éjszakával,  
sírni  síróval,  gyöngyvirággal,  
ágaskodni  a  szobrok  mellett,  
napfényt  szürcsölni,  mint  a  felleg,  
szeretni  szívből,  néha  játszva,  
születni  -  nemcsak  meghalásra,  
csillogni  halvány fényűek  közt,  
fohászkodni  a feltört  röghöz,  
szegődni fákhoz  és  virághoz,  
tartozni  csillagnéző  társhoz,  
vezetni  vakot széles  útra,  
küzdeni,  míg  erődből  futja,  
a zord  télben  a tavaszra  várni,  
az  egész  világra  vigyázni.  

ALTATÓ 

Szép  kicsi  lányom  
harangvirágom, 

testemben  termett  
tűz-tulipánom. 

Mese-országig 
száll  pille-álmod,  

megérint  lágyan  
minden  virágot.  

Őriznek  téged  
békegalambok, 

őzike-szemek, 
pacsirtahangok. 

Aludj  hát  szépen,  



mákszem-tündérem, 
szép  kicsi  lányom,  
virágos  vérem,  

csillagszemű  ékességem.  

ÚTBAN  HAZAFELÉ  

Ezüst  cérnám  elfogyott  régen,  
nem vezet erdei  ösvényen.  
A vadak  nyomát fű  takarja,  
alszik  a  mesék  birodalma.  
Krumplicsősz  lett  a nagy  király,  
Hófehérke  a gyárba  jár,  
bujdosik  a hétfejű  sárkány,  
Erős János falat  rak,  s árt  hány...  
Foszlik  az  álom,  menthetetlen...  
Gonddal  csatázó felnőtt  lettem.  

Gyalogutak  langyos  porában  
bokáig  süpped  fáradt  lábam.  
Látom,  gesztenyék  tenyerén  
hogy  villan  meg  a kósza  fény,  
gyilkos  vesszőfutás  alatt  
vérző  igazság  mint  szalad...  
Az  aszfalton  nincsen  gyökér,  
a veréb is szeméten  él,  
autó  száguld,  kazán  visít,  
por  lepi  a nyár  színeit.  

Varázslatok  nyílnak  a  számon,  
megyek,  míg magamat  megváltom.  
Árokparton  kaszások  jönnek,  
megállnak  és  visszaköszönnek.  
Rám  néznek fáradt  asszonyok.  
Most  érzem  csak:  itthon  vagyok.  
A sík  mezőn  ők  messze  látnak:  
szívét  vigyázzák  a  hazának.  



E nép  minden  bajból  kilábalt:  
perzselte  láng,  kiáltott  száz  jajt,  
de  ment  előre,  konok  hittel.  
Pedig  hány fia  vérzett  itt  el...  
Tűzhely-védő  asszony-királyok  
szájból  etették  a  családot,  
testükből  a szél  szobrot  formált,  
arcukra  eső  szántott  csatornát.  
Eres  kezük  rajzolt  virágot,  
csecsemőt  dajkált,  óvott  lángot.  

Ez a föld  bölcsöm  és  erődöm,  
itt  markolt  kapát  minden  ősöm.  
Új sarjak  simítják  a  lábam,  
itt  van jussom  borban,  búzában.  
Itt eszméltem  a szó  ízére,  
anyám  haja  itt ért  fehérre,  
s  lányom  apró  lába  nyomát  
itt  növik  be  az  ibolyák.  

Hazám e táj. Erdeje,  rétje  
megfáradt  ember  menedéke.  
Itt  esti  csillagokban  égnek  
elporladt,  táltos  nemzedékek.  
E kicsiny föld  népének  sorsát  
ma  munkáskezek  kovácsolják,  
s  osztozik  benne  minden  társam,  
ki  hittel  hisz  a  tisztulásban.  

AKÁC 

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

Nedvek  sietnek  szívedig,  
anyaföld  küldte  vérerek.  



F ej fám  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.  

SIRÁLYOK 

Míg  köröznek  a  híd  alatt  -
alamizsnával  megdobáltan  -
még  a  lelkük  is  felszakad  
egy-egy  elnyújtott  sikoltásban.  

Az  Ung rohan.  A  köveken  
az  apró  habok  is  vacognak.  
A sirályok  -  huszonheten  -
rongyos  álmokba  kapaszkodnak.  

Néha  egyikük  felkiált.  
A tengert  látja,  elmerengve.  
És elsodorja  a  határt  
a szilaj  vizek  végtelenje.  

METAMORFÓZIS 

Én azt  hittem,  enyém  a tenger, 
melynek  mélyén  a gyöngy  terem.  
És  önpusztító  gyötrelemmel  
e  kincset  vágytam  szüntelen.  



Lebuktam  ím és  felmerültem,  
szorítva  gyöngyház  álmokat.  
Megsebzett  szívvel,  szelídülten  
felnőtt  lettem  egy perc  alatt.  

KAROD  A  HINTA  

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

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



GYÖRKÉ  ZOLTÁN  

ŐK  KÜLDTEK  

Ók  küldtek  téged:  a  barázda-nyíltak,  
A föld-igazak,  tarló-edzettek.  
Kiknek  arcán  ráncok  rózsái  nyíltak,  
Kik  ebédet  a  térdükről  ettek.  

Ók  küldtek  téged:  kik  izzadság-cseppel  
Edzették  üllőn  vert penge  élét.  
Kik  rigófüttyre  indultak  reggel,  
S  lányként  ölelték  a  búzakévét.  

Ók  küldtek  téged:  a  kaszás  csapatok,  
Kik  este,  a rend  végére  érve,  
Szénaboglyák  alá  dugták  a  napot,  
S  kiszegezték  a  holdat  az  égre.  

Ók  küldtek  téged:  kiknek  kapanyél  
Növelt  hólyag-gyöngyöt  tenyerére.  
Kiknek  harmat-mosta  arcát  a  szél  
S a napfény  cserzette  feketére.  

Ók  küldtek  téged:  kiknek  a  szent  állat  
A ló volt, s  a járombatört  ökör.  
Kik  szivárvány  alá  tartottak  vállat;  
Kiknek  esőtócsa  volt  a  tükör.  

Ók  küldtek  téged:  kiknek  bakancs-talpát  
A lábukhoz  szegezte  a  tarló.  
Kikről  izzadság  rágta  le  a  ruhát...  
Kezükből  szállt  égre  a  holdsarló.  

Ók  küldtek  téged:  s  vászontarisznyádba  
Madárlátta  kenyércsücsköt  tettek.  
Integetnek  utánad  sorba  állva  
Mezők  szobrai  -  búzakeresztek.  



Ok  küldtek  téged:  kik  lábnyom-betűkkel  
Dűlőút-porba  írták  sorsukat.  
Arcuk  az  időben  nem  merülhet  el:  
Irányt  ma  is szekérrúdjuk  mutat.  

Ok  küldtek  téged:  a paraszti  ősök,  
Kikből  csak  borral  bukott  ki  a  szó.  
Föld  varázslói  -  a  legtisztább  hősök.  
Ok intenek:  csak  azt  mondd,  mi  való!  

Értük  szólj,  vers,  a sarjúrendek  alól,  
Bokrok fészek-zsebéből  zengj fel,  dal!  
Ha  kell,  mennydörgés-hangon,  de  értük  szólj,  
S jegenyéket  zúgass,  mint  a  vihar!  

HOLVOLTHOLNEMVOLT-HAZA 

A föld  ugyanúgy  melengeti  talpam,  
mint  gyermekkorban  az  utcai  por.  
A szél  is  olyan  bizalmasan-halkan  
suttog fülembe,  mint  valamikor.  

Ismerős  a templom  harangzúgása,  
s  az  idő  vágta  árkok  az  arcokon.  
A kapuban  mintha  nagyapám  várna  —:  
itt  mindenki  hetedíziglen  rokon.  

Ha jövök  -  haza.  És  maradni  -  nehéz.  
Keresem,  s nincs  a kút -  befalazták.  
Akác  se simogat,  mint  anyai  kéz —: 
kimeneteltek  a  kertből  a  fák.  

A kiirtott  erdők  -  mint  a  szavanna.  
Finom  levél-membránon  átzúgva  
sűrű  mélye  nem küld  választ  szavamra...  
Csend.  Mintha  minden  madár  aludna.  



Távol a  vízparti füzek  sátrai.  
Sáshajú  zsomhékok,  vakondtúrások  
-  a  tar  legelő  pattanásai — 
közt  táncol  a kerék  - jófelé  járok?  

S  a folyó.  Az  aláharapdált  partból  
kivégzett  fák  dőlnek  a  sodrásba.  
A pásztorkunyhón  szegekre  zárt  ajtó.  
Szünetel  a pulik  csaholása.  

Behajló  gallyak  cimbalomütői  
pattognak  a feszült  hullámokon.  
S  a két part  közt  mintha  valamely  ősi  
dallam  lengne;  elkísér  az  úton.  

Hol  ősök  lelke  bolyong  a  tájon;  
lépnék  -  s  csontjukba  botlik  a  lábam.  
Itt  ástad földbe  magad,  hogy  fájjon,  
apám,  e  holvoltholnemvolt-hazában.  

a  csend  kései  

a város  tenyerére  vesz  befogad  
olajos  kézzel  simogat  a  nap  
füsthurkot  vet  nyakamba  a  gyár  
eléget forró  katlan  ez a  nyár  
szédelegve-bukdácsolva  megyek  
felöklelnek  koshomlokú  hegyek  
perzselő  napsugár-zápor  paskol  
összeroppant  egyedül  ez  a  vaskor  
nem  ád otthont  az  üres  lakás  
a  csend  kései  vágnak  mint  a  sás  
mellemre  térdepelnek  a  falak  
kiszikkadt  ég  a plafon  rámszakad  
a  csengő  tányérját  beköti  a  pók  
az  ablak  gombján  akasztott  zakók  
állok  a sarokban  nézem  ami  nincs  
asszonykézről  álmodik  a  kilincs  



és sír  sír  könnyezik  a  csap  
éhes  szú  rág  a parketták  alatt  
mozdul  mélybe  süllyed  az  emelet  
sötét-rácsot  húz  az ablakra  az  est.  

Tatabánya 

de  addig  

a falka  langyos  vackából  
csaholnak  rá  ki  kiszakadt  
kit  nem  vezérállat  vezet  
s csapong  cserepes  ég  alatt  

útját  vadonból  vágja  ki  
irháját  tüskék  közt  hordja  
zöld  réten  csapda  várhat  rá  
s  voníthat  a  hideg  holdra  

ledöfheti  villámnyíl  
mennydörgés-henger  gurulhat  
ezüst dérrel  vert  fejére  
hajnali  harmatba  fúlhat  

jégvirág  fagyhat  szemére  
fúródhat  fülébe  ólom  
torkába  kőhegy  omolhat  
hogy  többé  már szót  se  szóljon  

lehet  hamar  ina  szakad  
s  beszédül  havas  bokorba  
egyedül  nyalhatja  sebét  
nem  melengeti  a  csorda  

de  addig  rekedt  énekét  
rábízza  szabad  szelekre  
mondja  mit szíve súg s nem néz 
ólból  ugató  ebekre  



kőszobrok 

ez a  zöldár  
egy folyó  két  partjára  
vetett  minket  
valaki 
földöntúli  varázsló  még  
összehúzhatná 
a partokat  mint  
ablakon  a  függönyt  
de  ha  elindulnánk  is  
csak  távolodnánk  
egymásnak  háttal  
állunk 
mint  mozdulatlan  
húsvét-szigeti 
kőszobrok 
s már az  idők  
végezetéig  így  
morzsol 
zúgat  a  szél  

XXX 

kit  látni  véltek  
nem  én  vagyok  
csak  az  árnyékom  
már  eltűnőben  
ki  köztetek  leng  
e  szellem-alak  
tegnapi  énem  
múló  időben  



BENNEM  MÁR  HAVAZIK  

November.  Hétvég.  Engedem  magam:  
sodorjon  el  langy  hullámzó  idő.  
Nézem  piruló  kamasz-nyírek  közt  
a parkban  emelt  kézzel  vetkőző  

vén platánokat,  s  a  tájképfestöt.  
Feje jolött,  ágakra  akasztva  
kilyukadt  piros  luftballon  a  nap.  
Kezében  bronzot  izzadó  paletta.  

Újlaki part.  Az  apadó  Duna  
kiálló  kőcsigolyáin  járok.  
Ott,  hol  máskor  zsákmányukra  lesnek,  
s  nászukat játsszák  a márnák  és  jászok.  

A parti  kövek  közt  zöld,  dúsbokrú  
paradicsomfák  virágot  bontanak.  
Nem  érzik:  késő  -  holnap  a hegy  mögül  
előjön,  s  mindent  lelegel  a  fagy...  

A kishajót,  mely  a szigetre  vitt,  
már  az  öböl jászlához  kötötték.  
Helyén  egy  horgász  -  ökrét  a gazda  -
legyezgeti  a  víz sima  tükrét.  

Eszembe  villan:  nemrég  még  veled...  
Az  almacsutka,  mely  ott  táncolt  a víz 
örvény-tölcsérén,  torkomon  akad.  
Bennem  már  tél  van, sűrűn  havazik...  



HORVÁTH  SÁNDOR  

JÓZAN  IMA  

O, hát  csak  ennyi  az  igazság?  
Lelkekkel  játszó  

félhazugság? 
Süllyedő  hajón  

gályarabság? 
Fényt  hazudó  

igazságvakság? 
Hát  ennyi jut  nekünk  

szószomjazókn  ak,  
kisebbségraboknak, 
m agyarrá vakító ttaknak? 

Hát  akkor  
vigyétek  felét  

a  keresztnek.  

De,  míg  minket  feszíttek  
minden  anyaszóra,  
elhazudott  dallamra,  
rá a  Megváltóra...  

Addig  mienk  a  kín,  
de mienk  az  érdem.  

Velünk álmodja  magát  
szentté  a  szégyen.  

Bennünk  menekül  az  elkárhozott.  
(S hitünkkel  megmenekül.)  

Velünk  szenvedi  
életté  magát  az  Isten.  
Igéje  velünk  teljesül.  



VÍZIÓ 

Hullámokat  lenget  a  föld.  
Fagyott  égből jég  hull  

érc  tengerekbe.  
Csillagokból  sötétség  pereg.  
Feszülő  vitorlák  

lenyelik  a  szeleket.  
Az  írás  teljesedik  be  így ? 
Vagy így zúdul  ránk  a  nincs?  

A szemekbe  visszahull  a fény. 
A nyelveket  széttépi  a  szó.  

Dobhártyafoszlányok  közt  
kavarog  a  csend.  

A  vér  koromként  lepi  el  a  testet.  
Holt  magzatok  ringanak  

az anyák  ölén.  
Eleveneket  szülnek  

a  földbevájtak.  
Bibéi  pattannak  

az emberutáni  világnak.  

TAVASZI  MONOLÓG  

Az  élet  újra  az  elmúlást  készül  megtagadni.  
Bölcsőt farag  egy  agg,  százéves  akác;  

és  rügyfakadás,  
és  dobogás,  és  villámlás,  vizek  áradása,  

egy  elfelejtett  
máglya  harmadnapi  lobogása,  és a  szerelem  

első  szívdobbanása,  
és  legyek,  madarak  millió  éves  násza,  

és  gyökerekben  
a  lomb  akarása  
kiáltja  a  világ  lét-nemlét-félelem  ráncolta  

maghasadás-gombajüst 
bibircsókolta  arcába:  ELET.  



ÉLET, 
mert agyam, kezem,  szívem,  
agyam  igaza,  kezem  igaza,  szivem  igaza,  

igazam  igaza  
ellen  a  megsemmisítés  konok  anyagát  

megatonnákban  mérik,  
és  rakétákat  irányítanak  szépröptű,  fehér  tollú,  
mesékben  ringatott,  népdalban  fürösztött,  
háromcsoda-háromigazság  galambomra;  
mert  mélytengeri  csend  és  homály  
csendhomályhalálra 
ítélte  a  csillagszeműt.  
Ha nem szólunk  gyermekét  szülő  anya  

világsikolyával 
és gyerek  első,  mellkasemelő,  kínra  élettel  felelő  
félelem-kétely-kétség  szálú,  mégis  

reménylángú 
létjelével, 
ha nem szólunk,  nem mondjuk:  NEM  -
akkor 
hiába  az élet,  a bölcső,  a  villám  és az  áradás,  
a szerelem,  a szívdobbanás,  a nász  és az  akarás,  
mert 
megatonnákban  mérik  a  megsemmisülés  

konok  anyagát,  
és galambokra  rakétával,  és  halálra  

a  csillagszeműt...  
szólunk 
anya  világsikolyával  és  az  ős  életjellel  
szólunk,  mert  szólnunk  kell,  
szólunk 

piruló  arccal  az első ölelés,  lázas  remegés  
boldog  rémületében,  
a csendes  anyaság féltő,  rejtő,  megmentő  hitében,  
csak  úgy egyedül,  mint  ki  lemerül  a  mélybe,  
együtt,  sokan,  harcosan,  a  kimondott  szótól  égve,  
mint  ki csak jött,  s  érkezett  biztos  révbe,  
mint  aki  áll  merengön,  vár, tudva,  a  másik  

honnan  jön  
s  megszólítja:  
látod,  így  van  ez  öröktől,  örökkön  örökre.  



TALÁN  A  CSÓKKAL  

Mivel  is  kezdődött?  Talán  azzal  
a mezőillatú  csókkal  -

Vagy sokkal  előbb,  az  első  sejtosztódás  
alkotásmámorával  -

A gyökereket  kellene  vallatóra fogni  és  
az  ösztönkényszert.  

A fejlődés  folyamát  megállítani  egy  pillanatra,  
hogy  visszazuhanhass  az  első  másodperc  

legelejére. 
Mivel  is  kezdődött!?  Az  anyaggal?  az  idővel?  

a  térrel?  
Vagy mégis  azzal  a  mezőillatú  csókkal  -
Talán sokkal  előbb,  a  csendből  szivárgó  zajjal?  
Valami ősmorajjal?  Vagy mégis,  mégis  azzal  

a csókkal  -
A  külső  akarat  -  bárgyú  megalkuvás,  

a törpe  lélek  ágaskodása,  

megalkuvás,  az  értelem  megalkuvása,  
a jövő  bibéjének  leszakítása,  herélt  hit.  
Hát  akkor  mégis  mivel  kezdődött?  
Az  idő  márványhegyéből  perceket  törünk.  
A  tér  tengeréből  cseppeket  veszünk.  
Az  anyag  egészéből  -  csak  a felszín  porát.  
És  akaratlanul  is  hisszük  a  lehetetlen  csodát.  
Nem  csoda  volt. Hanem,  mint  az a csók  -

a lenni akaró  élet.  
Mivel  is kezdődött?  A  céllal.  A  cél  és  

a tett  nászával,  
amiből  megszületett  az  első,  anyagból  való  és  

mégis  idegen  
önmagában  egy és mégis  végtelen  forma.  

Mivel  is kezdődött?  Mivel?  
Azzal  a mezőillatú  csókkal.  



HAZA 

Az én  hazám  
csendes  pentaton  ének.  
Ha szívemhez  hajolsz,  
eléneklem  néked.  

CSAK  ELMONDOM  

Itt  ülök,  
Rám  borulnak  az  ismerős  hegyek  -
Most  milyen  idegenek.  
Az  enyelgő  szavakkal  mesélő  alkony  
Néma. 
Mint  kitépett  nyelvű  harang,  
Mely  csak  leng  a megvadult  szélben.  
Fém éjben  vasvirág  -  bibéje  nincsen.  
A  sötét  
Hálóját  megszövi.  
Hiába  szaggatják  
Kétségbeesés  ökölcsapásai.  

KÖNYÖRGÉS 

Legkegyelmesebb  Urunk!  
Légy  irgalmas  

a viselős  asszonyokhoz,  
a  félkegyelmüekhez.  

és  mindazokhoz,  
akik ama golgotai  keresztet  

lelkükben  hordozzák.  
Most 

és  mindörökké.  

Mert annyi  itt  a  Pilátus,  



hogy már  inni sem jut tiszta víz, 
pedig  szomjazunk.  

Mert  annyi  itt  a  Júdás,  
hogy már nem  csókolhatunk,  

pedig szerelemre  éhezünk.  

Mert  annyi  itt  a  Barabás,  
hogy kegyelemre nem  számíthatunk,  

pedig nem  is  vétkezünk.  

Urunk! 
Légy irgalmas  mindazokhoz,  

akik ama golgotai  keresztet  
most  és  mindörökké  
lelkükben  hordozzák.  

Ámen. 

APRÓCSKA  ÜZENET  SÜTŐ  ANDRÁSNAK  

Gyerekkoromban  a  hidegben  
a  te szavadhoz  lopóztam  melegedni.  
Aztán  leültünk  nagy  tüzed  mellé  sokan.  
S  mormoltunk  a  lángokkal  
(mint  ki  beszélni  újratanul)  

bús-boldogan. 
Vannak,  kik  gyertyát  gyújtani  
már  temetőkbe  járnak.  
Én  szavakból  öntök  egy  gyertyaszálat,  
s  hiszem,  

nem mindenszentek  jön,  
de  virágvasárnap.  

AJÁNLÁS BALLADA  NÉLKÜL  

Herceg,  az  égre  kérlek,  légy  kegyes!  
A porból,  mocsokból  feléd  nyújtott  kezeket  
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Ne  taszítsd  el  magadtól.  
Nem  magunkért  könyörgünk  
Itt  e ránk  szakadó  ég  alatt,  
Hova  apáink  nagy  szent  bűne  hozott.  
Ne  undorodj,  hajolj  le  hozzánk.  
Emelj föl. 

Látod,  szavunk,  szívünk  sem  idegen.  

SZISZÜPHOSZ 

Újra nekifeszült  a kőnek  -
hegyre  fel!  

Ahogy  döng  a  szikla,  
minden  atomja  
Kronosszal  perel.  

Milliomodszor...  vagy  először?  -
hegyre  fel!  

Oly  mindegy  -  a kő  legyőzhető,  
az idő  -
az nem múlik  el.  

Újra nekifeszült  a kőnek  -
hegyre  fel!  

Kell  a  harc  akkor  is,  
ha  hiábavaló.  

Ettől  lesz  isteni  ő,  a halandó  -
Sziszüphosz  -  az ember. 

BARTÓKOT  HALLGATVA  

Vonó jajdul 
a csend  sziklái  törnek  

muzsika 
mely  letörli a  könnyet  

muzsika 



belőle  ezer év  kiált  
hegedű  szól  

s  távolról  
egy nemzet  megszólítja  önmagát  

vonó  jajdul  
vagy kard csapott  a pajzsra 

muzsika 
vagy reng az égi  puszta  

muzsika 
gyászinduló 

vérkönnyes  ősi tor 
hegedű  szól  

már nem is 
elhallgatott 

minden  komor  
serlegből  kicsordul  a  bor  
bealkonyul 
térdre  borul  a  lomb  
csak  távolról  mormol  

egy  doromb  

MÁR  NEM  LEHET  

Sirály  cikkan  a  csend  tengere  felett.  
Lomha  hullámok  dübörgik:  

már nem  lehet...  
Nem  lehet  a  szavakat  

újra úgy  kimondani,  
hogy  azt jelentsék,  mint  akkor,  
mert az érzés 

kihullt  a  szavakból.  
Sirály  cikkan  a  csend  tengere  felett.  
Lomha  hullámok  dübörgik:  

már nem  lehet...  

Vihartól feketék  a  hullámok  s  a  szelek...  



KECSKÉS  BÉLA  

ÜZENETHOZÓ 

Jövevény  vagyok.  
Megtettem fényévnyi  utat.  
Pórusaimban  por,  
zsebemben  egy  marék  küldetéstudat.  

Torkomban  papírgombócot  csempészek,  
a  haj  alatt  koponyámon  titkosírás,  
arcom  ráncai  rejtjelek.  
Ti fogadhattok  be,  ki  más?  

Jövevény  vagyok.  Ne  húzódjatok  el.  
Nektek  hoztam  az  időből  üzenetet.  
Sose-hallottat.  Nem  ócska  kópiát.  
-  De  egyedül  kell  megfejtenetek.  

PATTOG  A  ROZSDA  

Tollamról újra pattog  a  rozsda,  
a vers fényesen  fellángol.  

Hogy  elhagytalak,  bocsásd  meg,  Múzsa.  
Jöjj,  ne bujdoss  el  mégsem  

ebből  a  kő-pénz-vas  világból.  

A  hátha-remény  kicsillagzik  bennem,  
már nem latolom,  kell-e  az embernek  az  emberi:  

biztatom,  ha nem  meri,  
nyújtom felé,  ha nem leli,  

és rászólok,  ha  aranyait  elveri.  

Mert  ezt  a csendet  áttörni  botondi  ököl  kéne,  
s jaj,  erőtlenek  a  margaréta-buzogányok,  
hol anyagiasság-isten  imádatik  
és autós pasikra  lesnek  a  lányok.  



De  talán  mégis  -,  talán  kell  és jó  hogy  van,  
talán megnyugtat,  segít,  
talán  ő a  földalatti  nap,  
mely  láthatatlanul  besüt  

a  lélekbe,  ha  elsatnyulna  a  vetés  
s  a  benti  gyümölcsök  sohasem  pirosodnának  -

Higgyük:  fakasztasz  forrást,  
virágot,  világot  formálsz,  

dolgozzunk,  Múzsa!  

Mint  őszi  ekékről,  mik  nekivágnak  a  földnek  
pattogjon  a  tollról  

a  rozsda.  

UJJAM  HEGYÉN  CSILLAG  

Az  egek  egébe  csavargok,  
lázas,  éhes  garabonciás.  
Már  nincs  erőm  a  csábításnak  
ellenállni:  -  Íme,  az  Írás!  
Íme,  ha kell,  ha nem kell,  mindegy,  
én már  nem  a magamé  vagyok.  
Magasba-mélybe  szédít  az  álom,  
s  ujjam  hegyén  egy csillag  ragyog.  

A MI  IDŐNK  

Eljött  végre  a mi  Időnk,  
lehámlik  a sok  hazugság  -

Tisztára meszeli  az eget 
és  kitakarítja  a  földet,  

fertőtlenít  szívet-ruhát.  

A szeme:  Nap,  és nyílt és  tiszta,  
akár  a  lelkiismeret.  



A maffia  denevérhada  
menekül  tőle  megriadva,  

s kígyó-gyűlölet  sistereg.  

Eljött  a mi Időnk,  barátom.  
Könnyebb  a lélegzet  s a szó.  

Gyönyörködj  emberibb  arcában  
és segítsd  gyönyörű  harcában  -

nélkülünk  nem győzhet  a  jó!  

Hát  ássunk  le  a  gyökerekig,  
ahol az ocsmány féreg  rág,  

hogy  kinyíljon  végre  kertünkben  
a szivárvány  minden  színében  

az a sose-látott  virág!  

NOSZTALGIA  AZ  ELPUSZTÍTOTT  LOVAK  
UTÁN 

Smaragd  mezőben,  
szügyig  a  ködben  
a  hegy  alatt  lovak  legelnek;  
sörényük,  nyakuk,  tomporuk  -
a  hajnallal  feleselnek!  

Emlékek,  gyertek:  apám  lovai,  
verjetek port  a  szívemben,  
dobogjatok  és  horkanjatok  
csengős  hámban,  lőcsös  szekerekben.  

Megvadult  gépek,  részeg  száguldozok  
idején  most  utánatok  vágyom  -
Nézem  okos,  emberi  szemeteket  
a  hajnalpír  vörös  varázslatában.  



GODOT-RA  VÁRVA  

Várjuk a buszt.  Köd  és közelgő  este.  
Várjuk és nem jön...  Pisla  remény  világlik  
a kanyarban...  de  az sem  az...  Nyújtogatjuk,  
mint  afrikai  szavannák  zsiráfjai,  a  nyakunkat,  
a szerencse  bennünket  ma már  itt  hagy,  
hiába  rúgdossuk,  belénk  mar  a  kutya-fagy,  

megborzong  a gazos  díszbokor, jobb  idők  
emlékeként,  mellettünk,  
s  mint  pontos  jelzőkészülék,  kigyúl  
vörösen-lilán  a  fülünk.  
-  Mért  nem  jön?  
-  Hol  van?  
Pedig  már  itt az alkony, s a magas  ég  
mintha  benzinnel  lenne  leöntve,  úgy  ég.  

Koccan  a  kövön  egy  káromkodás,  
remegve  bújik  kezünk,  
és nem  vesszük  észre,  hogy  lassan  
magunkból  kivetkezünk.  
-  Megjött  hát  december,  a soros  tél,  
a  soronkövetkező  hiány,  
a  soronkövetkező  kongresszus,  
a  soronkövetkező  -  minden,  ahogy  megszoktuk  
morogva,  de  beletörődve  
a  változtathatatlan  zsarnokságába,  
ki  él  és  uralkodik  fölöttünk  időtlen  idők  óta,  
és  nem  érezzük  magunkat  megalázva  -
A rabszolga  szíve  tűr így, 
várjuk  a  sorsunkat,  bégető  birkák,  
kik  magunk  sem  vagyunk  különbek  
a  pásztorainknál.  
S  várjuk  a buszt,  mint  a  Megváltót,  
várjuk,  ami  nem fog  megjönni  soha;  

míg  a feketeségbe  zuhanó  ég  
mintha  benzinnel  lenne  leöntve  -
ég!... 



LASSAN  KÖDBE  

Lassan  ködbe foszlik  minden,  
nyárból  hamu sem  marad  -
eltűnnek  az  ég  tavában  
csónakázó  madarak.  

Smaragdzöld  mezőkben  jártunk  
tűz-sörényes  lovakon,  
biciklivel  csilingeltünk  
végig  a  kék  utakon.  

Halak  voltunk  a  folyókban,  
hámlott  bőrünk  pikkelye  -
0,  hogy  a parázsló  Nap  így  
el fog  tűnni,  hitted-e ? 

Vakáció,  gyöngy  gyerekkor,  
egyszer  minden  véget ér, 
s  kiserked  szívünkből  egy  csöpp  
galagonyapiros  vér...  

MAGAMMAL  VISZEM  

Megnézem jól  mindennap  a  világot,  
mely szép  és rút,  de legalább  valós:  
mert  bármikor  itthagyhatom  már  
-  súgja fülembe  a jós. 

Végigjártatom  szemem  pejcsikóit  
smaragd  mezőin, porzó  útjain,  
s  lenézek  mozdulatlan  arccal:  
mit  tükröznek  a  mélyben  kútjaim.  

Som  és  Papi  közt  a kis  akácerdőt,  
az égre  célzott  messzi  tornyokat  -
mindent,  mindent,  míg felragyog  fölöttem  
a reggel  örök  címere,  a  Nap.  



S belenézek  az  emberek  szemébe,  
ragaszkodón  szorítva  meg  kezük  -
hiszen  úgy  zuhanhatunk  le,  
mint  hogyha  az  ágat  eleresztjük.  

Együtt  élek  a józan  félelemmel,  
tudom,  hogy jöhet  autó, puska,  kés  -
kiszámíthatatlan  napfogyatkozás,  
s megkeseredik  számban  csók  és  méz.  

Halál,  halál,  ólálkodsz  körülöttem,  
és egyszeresük  már  nem  lesz több  hitel.  
Hát  megnézem  mindennap  a  világot:  
magammal  vigyem,  hogyha  hagyni  kell.  



KOVÁCS  VILMOS  

CSILLAGFÉNYNÉL 

Elveszített  dalaidat  
ne tőlem  kérd  számon.  

Atomkor  másodszülött  fia  vagyok,  
a  kibernetika  féltestvére,  
a történelem  éjjeliőre.  

Ötvenmillió  halottra  vigyázok.  
Zsenge  zöld fű  lett  belőlük  
és  borzas  kék  fellegek.  

Elveszett  illúzióidat  se  
tőlem  kérd  számon.  

Ötszázmillió  koldus  van  a  kezemen,  
meg  ekrazit,  nyolcvan  tonna  egy  főre.  
Tébollyal  a  szememben  
imbolyogva  állok  ég és föld  peremén.  
Számat  szétfeszíti  s  kiordít  belőlem  
az egymást  marcangoló  ösztön  és  értelem.  
Csak  három  bukfenc  a  Mindenség,  
mellyel  magamat  mérném,  
s a szomszéd  csillag  neve  
Szkizofrénia. 

Állok.  Hónom  alatt  mankóm:  a  tudomány.  
Nyakamban  csillagfénynél  írott  tábla:  
Ember  vagyok  — Homo  sapiens,  
a  harmadfokú  szupercivilizációkhoz  képest  
fejlődésem  embrionális  szakaszában.  
Tőlem semmit  ne kérjetek  számon.  

Atomkor  másodszülött  fia  vagyok,  
a  kibernetika  féltestvére,  
a történelem  éjjeliőre.  



Ötvenmillió  halottra  vigyázok.  
Ötszázmillió  koldus  van a  kezemen.  
Meg  ekrazit,  nyolcvan  tonna  egy  főre.  

Megszámoltam,  mert elindult felém  az Idő 
Duzzadt  ágyékát  zsenge  zöld fű  takarja,  
s  vállán  borzas  kék jellegek  ülnek.  

MEGHALT  JULIS  NÉNI  

Ezzel  zörgettek  be  a  virágos  ablakon  
három  nyelven  a  harangok.  
Ezt  hozta  hírül  
a  rézdrótokon  járó  üzenet.  
Ezt  véste  tölgyfába  
két  kaszához  szokott  kéz.  
Ezt  csipogták  a pacsit ta l  kerített  udvaron  
az  éhenmaradt  csirkék.  
Ezt panaszkodta  az  ólban  
a jéjetleniil  hagyott  kecske.  
Es  az  udvaron  ácsorgó  emberek  között  
ezt  súgta  magának  egy  kislány,  
szőke fejét  anyja szoknyájába  rejtve.  

*  *  *  

Hát  Isten  veled,  te hét falu  Julis  nénije.  
Jegyző  úrék  megesett  cselédje,  
ki  anyát  szültél  nekem,  
titkokat  tanultál  magányodtól,  
le  tudtad  szedni  a jószág  szeméről  a  hályogot  
ki  tudtad  venni  a liba gégéjéből  a  szemet,  
le  tudtad  csípni  a csirke  nyelvéről  a  pípet,  
tudtad,  melyik  erdei ja  hullatja  
tűzre  való száraz  gallyait,  
tudtad,  melyik  gazda  nem hajt  le  földjéről,  
ha  búzakalászt  tartózol,  
ki  a  vályogvető  gödörbe  mártott  lábaddal  
piócát  tudtál  fogni  



mások  köszvényes  hátába,  
és mesét  tudtál  a  Szalonnavárról,  
hogy  szépet  álmodjak,  
és  tarka párnádra  csurranjon  nyálam.  
Hát Isten  veled,  te kis  öregasszony,  
Julis  néni,  hét falu  cselédje.  

*  *  *  

Jól  választ  meg  igédet,  
te három  hitű falu  papja,  
te három  templomú,  három  temetőjűfalu  papja,  
hol a sírkereszt  még  ma sem  keveredik  a  fejfával.  

Jól  választ  meg  az  igét.  
Ne fesd  e két  halott  szembe  
a poklok  kénköves  tüzét,  
mert  ez a  töpörödött  kis  asszony  
csak  este  ért  rá  imádkozni,  
és az  "Add  meg  nekünk  a mi kenyerünket  ma  is " miatt  
mondta  a  Miatyánkot.  
És ne ríkasd  meg  ezt  a feketeruhás  népet,  
mert nem tud  sírni,  
mert száraz  a szeme,  mint  a felhőtlen  ég,  
és kemény  az arca,  mint  az ártatlan  rög,  
melyből  ezüst  szikrákat  csihol  a  nap,  
mely  alatt  nem  köt  a  krumpli,  
mely felett  nem hány szemet  a  tengeri.  
Jól  választ  meg  az  igét,  
hogy ne  bánts  se  élőt,  se  holtat,  
hisz  nincs  ezeknek  más  vétkük,  
csak  az,  mit  nevükben  elkövettek.  

*  *  *  

Mit  mondjak  nektek?  
Akik  még  nagy  halottai tok  példájából  

sem  tudtok  okulni?  
Hogy  ebből  a soknevű  világból  
kikopott  egy  névtelen  kis  cseléd?  



Átlépem  mégis  a  vérségi  köteléket,  
mely  e lezárt  koporsóhoz  fűz,  
és  mondom:  
Célozzátok  meg  a sárga  holdat.  
Es  térképezzétek  fel  a fehér  szíveket.  
Törvények! 
Simuljatok  hozzánk,  mint  a  ránk  szabott  ruha.  
melyet  le  lehet  venni,  ha  elnyűvűnk.  
Te atomöklű  század!  
Gyógyulj  ki  a  sugárfertőzésből,  
hogy  teherbe  tudd  ejteni  
a  kitárulkozó  lelkeket.  

*  *  *  

Hát  isten  veled,  te kis  öregasszony,  
Julis  néni,  hét falu  cselédje.  
A megváltó  rend  
késve  botorkált  el  hozzád,  az  alvégre.  
Égre  emelt  ökléből  
kihullott  valahol  a  simogató  szándék.  
Felborzolt  idegzetébe  
most  beleszövöm  sorsod  megszakadt  fonalát:  
egyik  végét  a  tenyerébe,  
másikat  az  altudat  barbár  birodalmába,  
hol  vadon  terem  öröm  és  bánat,  
s  romlatlan  ösztönöknek  hódol  az  ész;  
belefonom,  hogy  száguldjanak  rajta  
gyors  lábú futárok  a  paranccsal,  
hogy  tenyérbe  nyíljék  az  ököl  
és meleget  simogasson  a fehér  szívekbe,  
göröngyöt  morzsoljon  a fekete  koporsókra,  
s bezörgessen  végre  
perelt  örökséged  -
a  Szalonnavár  kapuján.  



ÉVA, HOL  VAGY?  

S szólott az Úr: Most kelj fel és nézz  szét.  
Ugye szép e világ? Fent  a kék  ég,  
rajta napok, csillagok és  holdak.  
Kezemen  a sebek már beforrtak, 
de nehéz volt, míg  a  földet  hordtam  
talpad alá. . .  Nézd vérem  a porban. 
Miért tettem? Nem  is igen  értem.  
Elmúlt hat nap, s íme:  itt az  Éden!  
Készen  a mü: tiéid a dolgok-
Magad  leszel,  s gondtalan  és  boldog.  

S szólottam én: Uram, eltelt hat  nap,  
én aludtam mélyén az  anyagnak,  
s kiszakított belőle  a  törvény.  
Uram, ne szólj! Én tudom, mi  történt.  
Én jártam  a mérhetetlen  káoszt,  
és hogy kissé bambám  nézünk  rá  most,  
hogy összeállt  renddé,  én  megértem.  
Uram, nekem nem kell ez az Éden. 
Bennem napok robbanása  él  még.  
Éltem -  örök mozgás,  s csak az érték 
számomra, mit két kezem teremt meg.  
Téged  is majd egyszer  megteremtlek  
magamnak, az önmagam  képére,  
s ha megunlak -  félreteszlek, félre.. . 
Nekem adtál milliónyi  dolgot?  
De mondd,  hogyan  legyek  velük  boldog,  
hogyha  fojt a titok:  a nagy  Törvény?  
Értsd meg, Uram, úgyis csak  széttörném  
Édenednek  rácsát, hogy elmenjek 
rögös útján  e  földnek  és  mennynek.  
És hogy miért, hogy merre, azt  kérded?  
Hát merre tart fent az a temérdek 
fényes csillag az éjszín  utakon  
és miért él?. . .  Ugye hogy buta  gond.  
Buta, Uram.. .  S most elmegyek...  Másat  
nem kérek, csak adj mellém egy  társat,  



Nöt, hogy méhe -  ha lábam már kidőlt  -
legyőzze  a múlást  hordó  időt.  

S szólott  az Úr:  E hetedik  napon  
elbocsátlak,  de utad  megszabom.  
Menj: küzdj, gürcölj százmillió  éven,  
de célod  csak egy legyen:  az  Éden.  
Melléd adom  a Nőt  is, de  lelked  
egyik  felét bele kell  lehelned  
milliónyi  közül-egyetlenbe,  
és bekötött szemmel. . .  Kegyetlen,  de  
neked  való törvényt  szabtam  én  ma.  
És legyen  e Nőnek  neve  -  Éva.  
Fellázítok  benned minden  sejtet,  
hogy  menj, keresd,  de  soha  ne  sejtsed,  
melyik hordja lelked felét...  Áltasd  
önmagad,  hogy  ö az,  megtaláltad.  
Nemezz neki fiat, hogy az élted 
gyökerét ne rágják el  a férgek. 
Mámorítson  titka  és  szépsége,  
de marjanak örökös  kétségek.  
Ha vágytál  rá -  ismerd meg  a  dolgok 
ezreit, de ne légy velük  boldog  
addig, amíg megcsonkított  lelked  
másik  felét végre meg nem  lelted.  

Szólott  az Úr s szertefoszlott...  S én a  
nagyvilágba  kiáltottam:  Éva!  

Éva,  hol vagy?. . .  S jött  visszhang  a  szómra  
millió is millió év óta, 
és lábamat  az utak  feltörték,  
de  hajtott  a titok,  a nagy  Törvény,  
s tántorogva  míg  idáig  értem,  
elvesztettem harminchárom  évem.  
A nagy pert az Úrral ma  is állom, 
s ha Édenbe vezet  is az  álmom,  
bennem  napok  robbanása  él  még;  
éltem örök mozgás,  s csak  az érték 
számomra, mit két kezem teremt meg.  



Fut az idö, éveim  peregnek,  
elém hordják titkukat  a dolgok, 
s nem lehetek mégsem velük  boldog.  
Láttam a Nőt; csókoltam,  öleltem,  
de a mámor után csonka  lelkem  
hívására rezzenek még néha:  
Hol vagy, Éva?...  Kiálts, hol vagy,  Éva? 

SEBESÜLT  BARBÁR  A  BÖLCS  ÖREG  
HORDÓJÁNÁL 

ÁJULÁSA  ELŐTT  

Hordódra  dőlök,  Bölcs  Öreg,  
s  eltakarom  előled  a  napot.  
Csavard fel  lámpásod  lángját,  
mintha  éjszaka  volna.  
Vagy hunyd  be  két  rövidlátó  szemed,  
hisz  csukott  szemmel  jobban  látni  a  gondolatot.  
Ezt  én  mondom  neked,  a  barbár,  
ki dárdámmal  mértem fel  a  világot,  
s  kinek  örökségül  nem jutott  más  belőled,  
csak  e  néhány  donga.  
Hordódra  dőlök,  mert  oldalamat  dárda  járta,  
s most  húz a föld,  s én irtózom  tőle.  
Mert  miért  nem  kellettem  neki  akkor,  
mikor  vétettem  belőle,  és  miért  kellek  most?  
Ezt  lásd  meg  lámpásod  lángjából,  Bölcs  Öreg,  
s én megölelem  ezt  az  idegen  földet,  
mint férfi  az idegen  asszonyt,  
kinek  karjai  közt  átlényegül  a  világ,  
feloldódnak  a  titkok,  s  egy  pillanatra  
belelátunk  a  dolgok  értelmébe.  
Ezt  lásd meg,  Bölcs  Öreg,  mert  hív a  föld,  
ölelni  hív,  hallod?  
Jaj,  markold  a lámpásod,  mert  megindult  felém  
a  föld.  



ELSŐ OCSÚDÁSA  UTÁN  

Elek,  Bölcs  Öreg,  s  hordódra  dőlök  
és  eltakarom  előled  a  napot.  
A  napot  mindig  eltakarja  előlünk  valami:  
a nemlét,  az anyai  méh,  az apai  hatalom,  
a  hitvesi  hűség,  a  kibontott  zászlók,  
az  esküszövegek,  a  kantinfalak,  a  hordófalak  
és az  őrmesterek.  
Még  ma,  ha  az  istenek  tenyere  is eltakarja  előled  
a  napot,  elesik  ez a  város.  
Ezt  én mondom  neked,  a barbár, 
ki dárdámmal  mértem fel  a  világot  
és  láttam  elesni  büszke,  erős  városokat.  
Még  ma elesik  ez a  város.  
És  az  őrmester  hazaküldi  gyerekeinek  játszani  
Euripidész  maszkját  és  rokonainak  
a  Kórus  kecskebőreit,  
és  éjszaka  bakancsostul  bemászik  
Anakreon  ágyába,  s  asszonyával  hál.  
S  ha majd  e falak  gazdái  visszatérnek,  
s  velük  együtt  visszatér  a  férj,  
az asszony  szeme  tiszta  lesz,  
mint  a forrásvíz  a  mesében,  
mely  döglött  eb  szájából  patakzott.  
Mert  az asszonyi  szem  olyan,  mint a  forrás,  
amit  nem  lehet  bemocskolni,  s ha föléje  hajolsz,  
hogy  szomjadat  oltsd,  
tükrében  csak  magadat  látod.  
És  a költő  dalolni fog  újra,  mert  kit  egyszer  
a Hírnév,  az Asszony,  a Pénz  -
e hármfejű  Múzsa  megvett  -
annak  pokolra  kell  menni.  
De  ki  a  Theátron  porondján  
nem játszott  még  tragédiát,  
annak  saját  balga  hite  
ágyazza  puhára  sírját,  
és nem  veti  ki magából  a  föld.  
Jaj,  a föld. 
Hív  a föld,  Bölcs  Öreg, hallod,  ölelni  hív.  



Még ma elesik  ez a  város.  
És jön  majd az őrmester, kiforgatja  zsebeimet,  
lecsatolja  övemet  és  eltemetett,  
Mert  közülük  való  vagyok,  akik  győznek,  
s a győzőnek  sír jár,  jelezett.  
De jaj,  miféle győzelem  az,  
melyből  nem  élet  születik,  
csak  hamar  hulló  babér  a  császárok  homlokára,  
zsolddal  toldott  érem  az  őrmesterek  mellére,  
és pusztába  kiáltó jelek  a sorskatonák  sírjára,  
mikből  még  nem  tud okulni  az ember,  
ki föv egét  levéve  megáll  előttük.  
De miféle  értelem foghatná  fel  
az  évezredek  véres  vonulását,  
ha  üdvözítő  boldogságnak  annyi  is  elég,  
hogy  hordódba  bújsz  és  hittel  hiszed,  
hogy  lámpásod  lángja fényesebb  a  napnál,  
mellyel  az  istenek  megkoronázták  a  földet.  
Jaj, a föld. 
Markold  a lámpásod,  Bölcs  Öreg,  
mert megint  megindult felém  a föld. 

MÁSODIK OCSUDÁSA  UTÁN  

Még  élek,  Bölcs  Öreg,  s a hordódra  dőlök  
és  eltakarom  előled  a  napot.  
A napot,  mellyel  az  istenek  
megkoronázták  e  földet.  
Az  istenek,  kiknek földi  helytartói  
a  törvényhozó  császárok,  
s e törvények  őrei  az  őrmesterek.  
Én,  a  barbár,  kinek  lépteit  
visszhangozzák  világrészek,  
gyűlölöm  a császárokat  és  utálom  az  

őrmestereket. 
A  császárok  az  istenek  halhatatlanságára  

vágynak, 
és  negyven  évekig  vezérlik  a  népeket  
a pusztában  az  ígéret földje  felé.  
A császárok  a  költök  babérjára  is  vágynak  



és felgyújtatják  Rómát,  
hogy  lángjaiban  gyönyörködve  
megírhassák  az  Aeneist.  
Az  őrmesterek  kincstári  tulkot  sütnek  
Róma  lángjainál  és  kerek  a  képük,  
mint  a  latrinán  guggoló  katonák  hátsó  fele,  
és piros  a képük,  mint  a  telehold,  
ha fényesre  sikálják  a  szelek.  
Az  őrmesterek  napiparancsban  olvassák  fel  
az Aeneist,  és  vigyáznak,  hogy  ütemére  
egyszerre  lépjenek  a pusztába  vezérelt  népek.  
En,  a  barbár,  kinek  lépteit  
visszhangozzák  világrészek,  
most  elszakadok  a  menettől,  
s  dárdával  az  oldalamban  
meghalok  ez  idegen  földön.  
És jön  majd az őrmester  és  eltemettet,  
mert  közülük  való  vagyok,  akik  győznek,  
s a győzőnek  sír jár,  jelezett.  
Meghalok,  Bölcs  Öreg,  de  titkot  tudok,  
mint  az  istenek  és  költők,  
én  terád  hagyom,  ki  vén  vagy  és  írástudó.  
Most  csavard fel  lámpásod  lángját,  
vagy  hunyd  be  két  rövidlátó  szemed,  
hogy jobban  lásd  a  gondolatot,  
és  halld  szavát  annak,  ki  halni  készül.  
Nincs  ígéret földje,  Bölcs  Öreg.  
Ezt  én  mondom  neked,  a barbár,  
ki dárdámmal  mértem fel  a  világot.  
Ki  láttam  a felgyújtott  Róma  lángjainál  
a gyilkos  császár  arcát  
és megtanultam  félni.  
Ki  láttam  a  lángokban  sülő  tulkot  
és éhen  maradtam.  
Ki  a pusztában  meneteltem  az  Aeneis  

ütemére 
és felejtettem  dalolni.  
Ki  az  ígéret  földjének  
egyetlen  porszeménél  is kevesebb  lettem.  
Kiben  a  kerek  képű  őrmesterek  megölték  
az öröktől fogva  élő  emberi  mesét.  
Évszázadokra  meghal  a  nagy  mese,  



Bölcs  Öreg.  
Kérdezd  meg  a  csillagokat,  kik  látják  
az  évezredek  véres  vonulását  
és  tudják  a dolgok  értelmét.  
Kérdezd  meg  őket,  mint  ahogy  
az  egyszerű  római  megkérdezi  tőlük,  
milyen  nap  virrad  rá.  
Az  egyszerű  római,  kinek  
e  dárdával felmért  földből  csak  annyi  kell,  
amennyivel  megvívhatja  harcát  ma  is,  
s a rávirradó  napon  is.  
Kinek  a  levegőégből  is  csak  annyi  kell,  
amennyit  magába  szívhat.  
Kinek  a  minden  vizekből  is  csak  annyi  kell,  
amennyivel  szomját  eloltja.  
Kinek  a  nap  tüzéből  is  csak  annyi  kell,  
amennyi felszárítja  arcán  a  verejtéket.  
Mert  az  egyszerű  római  a csillagokból  tudja,  
hogy  az  istenek  ráhagyták  
befejezetlen  nagy  művüket,  a  világot,  
s  neki  egyetlen  dolga,  
hogy folytassa  a  teremtést.  
Ez az én titkom,  Bölcs  Öreg, s most  rád  

hagyom, 
mert  vén vagy és írástudó,  s te vagy  az,  
kinek  törvényt  kell  hoznia  e  földön.  
Jaj, a föld. 
Megindult,  hallod,  s  dübörög,  dübörög,  dübörög.  

HALÁLA UTÁN 

És nem jött  az őrmester  aznap.  
És másnap  sem jött  és harmadnap  sem.  
Pedig  elesett  a  város,  
s  a barbár  törvények  szerint  
a győzőnek  sír jár,  jelezett.  
S  a  harmadik  napon,  mikor  előjöttek  a  

csillagok, 
hogy  lássák  az  évezredek  véres  vonulását,  
előjött  hordójából  a Bölcs  Öreg  is.  
És  kihúzta  a  halott  oldalából  a  dárdát,  
s  eltemette  a  holtat.  



Es  leszúrta  a puha  földbe  a  dárdát  
és  ráakasztotta  lámpását  jelnek.  
Mert  látta  a Bölcs  Öreg,  
hogy  barbár  dárda  volt  az,  
római. 

VERECKE 

Ez hát  a hon...  Ez  irdatlan  
hegyek  közé  szorult  katlan.  
S  az  út...  kígyó  vedlett  bőre.  
Hány  népet  vitt  temetőre.  
S hozott  engem,  ezer  éve,  
Árpád  török  szava,  vére  
bélyegével  homlokomon...  

Szerzett  ellen,  vesztett  rokon  
átka  hull  rám,  mint  a  rontás.  
Perli-e  még  ezt a hont  más?  
Fenyő  sussan,  lombja  lebben:  
besenyő-nyíl  a  mellemben,  
szakadékok:  szakadt  sebek,  
útpor-felleg:  megy  a  sereg,  
elmegy,  s  engem  hagynak  sírnak...  

Agyékomból  most fák  nyílnak,  
fényes  szemem  kivirágzik,  
szájam  havas  vihart  habzik,  
málló  szirtbe  temessetek,  
fejem  alatt  korhadt  nyereg,  
két  lábamnál  lócsont  sárgul  -
ősi jognak  bizonyságul,  
mert  ez az  út, kígyó  bőre,  
kit  nem  vitt már  temetőre,  
s ki  tudja  még,  kit  hoz  erre,  
menni  vele ölre,  perre.  



KŐSZEGHY  ELEMÉR  

MI  LESZ?...  
S  ki viszi  át fogában  tartva  
a  szerelmet  a túlsó  partra  

(Nagy  László)  

ha a nyírfatörzs  egyszer  kiszárad,  
ki  talál  neked  majd  barkaágat,  
ha  elfognak  öreg  csüggedések,  
kacagást  ki  küld  a  szomjas  égnek,  

ha  bombaként  a  harag  beléd  hull,  
hol  a  béke,  miért  harang  kondul,  
ha a magány  szívedbe  szöget  ver,  
hol  a hűség,  mely  ágyadhoz  térdel,  

s  ha  elhalnak  az  ígérgetések,  
ki  lesz  kiért  az  ujjaid  égnek,  
s mi lesz,  mi lesz a kőkemény  hittel,  
ha szakítottál  a  szerelemmel?...  

VASÁRNAPI  PENTATON  

mint parasztkézben  a  karcsú  kasza,  
pirkadat  suhint  az  ég  tövében,  
s  a  ráncos  kövek  közt  -  kanális-mélyen-
szétszivárog  az  ólom-éjszaka  

öcsém szendergő  rozs-arany  haját  
vörös simítás  veszi  kezébe,  
agya  még álom-moziba  tér  be,  
ajkán  maroknyi  mosoly  s  hallgatás.  

apám  mellében  az asztma  pihen,  
belülre fordult  a  köhögése,  
a  vad  zihának  alkonyig  vége,  



amíg  csend  van, fényt  szív  le  sebtiben.  

anyám  talpon:  már  tüzet  is  rakott,  
langy  tejillat  leng, pár  orgonát  tép,  
s  mikor  sóhajként  szobámon  átlép,  
szemében  hozza  az  egész  napot...  

a  lány-arcú  reggel  égboltot  meszel,  
s  az  agg  kövekre  ragyogás  pattan,  
remény  mosakszik  a  szív-katlanban:  
kamaszhangon  egy  népdalt  énekel.  

(MARÉKNYI  HAZA)  
T. L.-nek ajánlom 

maréknyi  haza  ez,  
maréknyi  alföldi  táj,  
melyről  hihették  sokan:  
a  hegyek  rég  fölzabálták,  
s nincs  is már  talán,  
és  lakói  sincsenek,  
(a pusztán  a  vihar  
amúgy  is  vadabbul  vágtat,  
kegyetlenebbül  söpri  ki  
az  átsápadt  testeket...)  
de  lám: pöröl  a  kútágas,  
s  roggyantan  bár,  
ám  büszkén  hirdeti:  
vannak, 
lesznek  itt  még  gólyák,  
s  reméli  titkon  azt  
derekába  szuvasodott  éveivel,  
hogy  egyszer  ő  még  kivirágzik;  
és áll  a lobogós  templom  is,  
simításra  ugyan  
rég nem moccan  a  kéz,  
ősz  tornyát  mégis  
Isten  térdéhez  hajtja.  
és  bízik,  reménykedik  



a  meggyötört  bokor, a  fa,  
hogy  ha  a  világ  
hat  égtájára  
fröccsentett  ember  is  
úgy  akarja:  
lesz  kiért,  
lesz  miért  a  méheknek  
tavasszal  teherbe  esni.  
kell  hát  az  időtlen  vers  ide,  
kell  a  verejtékkel  szült  festmény,  
kell  a pentaton  zene:  
a  létezés  ősi  bizonyítékai  
e  maréknyi  hazában.  

HIÁNYZOL 

testvérem,  érzed:  fázom,  
nem  varrtad  meg  kabátom,  
sziklákat  kéne  ennem,  
füvet  adsz,  ehetetlen.  

testvér,  emlőn  öregszel,  
békét  alkudsz  a  perccel,  
elaggott  csecsemő  vagy,  
könnyed  csak  nincsre  oktat,  

szemed  szemembe  ásod,  
poklokra  lök  áldásod,  
átkod  röpít  a  mennybe:  
testvér, az arcom  vesd  le.  

testvérem,  gaz  tekergő,  
elszunnyadt  a  teremtő,  
szívünkön  lidérc  táncol:  
takarodj!  úgy  hiányzol...  



ÍRÁSJELIDÉZÉS 
történelmi háttérrel 

hányszor  tettük  le már  a  pontot:  
legyőzött  ember  tollat,  fegyvert,  
nyugodtak  voltunk  meg  bolondok,  
járkáltunk  kőbe  zárt  szemekkel;  

futott  rohant  és szállt  a  jármű,  
írtunk  hát  sok  száz  léha  vesszőt,  
hiába  szólt  az ész:  megállni!  
combunkat  tépték  eszmék,  vesszők;  

gyakran  taglózott  le  a  kétely,  
kérdőjelként  dőlt  el  az  álom,  
ültünk  eltelve  zöld  reménnyel,  
holott fertő  állt  héthatáron;  

veszett  csaták  hogyha  ugattak,  
szurony-jelt  raktunk:  felkiáltót,  
nem  tudván,  nyelvünk  merre  lakhat,  
kinek  száz  volt,  csak  az  volt  bátor;  

pihenni  hitt  a  gondolatjel,  
röhögött  ránk  rang  s  magyarázat:  
ami  tiéd,  már azt se  vedd el,  
s  nyugodt  legyél,  ha  van szép  házad;  

ha  gondolatunk  támadt  titkos,  
egy példaként  álljon  ím  vers  itt,  
a  zárójelbe  zártuk  titkunk:  
a  vonalak  a jövőt  mentik;  

beszéltünk,  mert  kellett  beszélnünk,  
mert  szánkra  szállt  a rácsok  árnya,  
az  idézőjelt  hát  kitettük,  
s fektettünk  otthon  tornyos  ágyba;  

a  kettőspont  azt  jelentette:  
víz  mindenütt,  meghalt  a  lényeg,  



láttuk,  dagad  a  gyatrák  keble,  
s  hadartunk  gyorsan  sok-sok  szépet;  

de  mindig  volt  egy  hármaspontunk,  
a  törvénye  a célra  intett,  
és  írás  közben  rágondoltunk,  
hogy  megtehessünk  szinte  mindent...  

EGY  KIS  CSODÁT...  

egy szót  csupán,  egy  kurva  szót,  
egy  sejtig  szívbemarkolót;  

egy feddő,  csendes  mondatot,  
mit  ájulásig  hallgatok;  

torkomba  szálló  hangokat,  
homlokod,  ráncos  arcodat;  

göbös  tenyered  és  szemed,  
amint  arcomhoz  emeled;  

féltést,  kivégzett  álmokat,  
az  éjszakányi  gondokat;  

kiáltást,  titkolt  zokogást,  
szeretetig  vérroppanást;  

testembe  kínod,  könnyeid,  
köhögésed  -  az  istenit!;  

csak ne a fejfás  sohamár-t,  
egy  kurva  szót,  egy  kis  csodát...  



LENGYEL  TAMÁS  

MONDÓKA 

Remegő  roncs  állványzatán  
hatalmas  hordó,  hegy  dereng.  
Benn  az  ében  csönd  talaján  
a sötét  semmi  elmereng.  
Túl  golyóálló  falakon  

jól  megtömött  erszény  dobog,  
s  ha feneketlen  a  flakon,  
csak  akkor  vagytok  boldogok.  
Rosszindulatú  daganat  
belsejében  rút szél  zihál.  
Köpd  le,  üsd  agyon  magadat,  
ki  állatoktól  plagizál,  
te elfuserált  rákfene.  
Köpd  le,  üsd  agyon  magadat.  
Vagy elpusztít  majd,  hiszed-e,  
egy  világmentő  akarat?  
Remegő  roncs  állványzatán  
az  undor  hegye  megremeg.  
Egyszer  csak  kihalnak  talán  
a  prototípus-emberek.  



N A G Y  ZOLTÁN  MIHÁLY  

ÚJ  CSILLAGON  
-  szonettkoszorú  -

1 

Fogyóhold  silány  ezüstje  harsog,  
óceánt játszik  éji fátyol  alatt.  
Törékeny  tükrébe  hág  a  pillanat,  
hogy  sokszorozva  veszítsd  el  arcod.  

Alámerülve  még remélsz  partot,  
kegyért  kiált  a fuldokló  akarat,  
de szorít,  legyűr  az örvény,  elragad.  
Meg  kell  vívnod  élet-halál  harcod.  

Harang  ha  kondul  telve  rettenettel,  
a mélyből  érces  igéje emel  fel,  
ocsúdni  életre  kietlen  tájon.  

Kimérve  tér, idő  összegyűrten,  
hát  sorsod  e  hitvány  holdezüstben,  
hogy  arany fények  nagy  hiánya  fájjon.  

2 

Hogy  arany fények  nagy  hiánya  fájjon,  
mikor  dőre  tónus  árad  feléd,  
s  nincsen  számodra  sehol  menedék  
reggeltől  estig  omló  éjszakákon.  

Égi  robaj  dördül.  A Holdon  lábnyom.  
Laborba  zárt  ezernyi  hű  cseléd  
titkokat  tör fel,  égitestekét,  
de  bambán  elbukik  lelki  talányom.  

Üget az Idő,  béklyótlan  büszke  mén.  
Átgázol  apró  virágok  tetemén,  
fűszál  alatt  remegő  bogár-szárnyon.  



Hová,  miért,  hogyan,  ha ez a Trend? 
Az  elme  önnön  vesztén  elmereng.  
Remél  oltalmat  más  csillagvilágon.  

3 

Remél  oltalmat  más  csillagvilágon,  
de a csend  holt  varázsa  visszafog.  
Hiába  várnak  rád  a  csillagok,  
dübörgő  roppant  őserő  sárba  nyom.  

Képzelet  motoz  élő  gyökérágon,  
hatolva  mélybe,  hol  annyi  halott  
lesi árgus  szemmel  mozdulatod.  
És nincsen  erő  már, mi  visszarántson.  

Áttörve  agyagot,  égi  kupolát  
új  hazára  kell  találni  Odaát,  
hol  veszendő  önvalőd  megtartod,  

s  kedves  társlények  zsongó  sokasága  
örökké  táguló  körébe  zárja,  
ki  okul, feladja  itt  a  harcot.  

4 

Ki okul, feladja  itt a  harcot,  
lehet  sorsa  valóvá  nyíló  álom,  
megborzong  mégis  rángó  idegszálon,  
ha jönnek  érte  elhagyott  arcok.  

Arcok,  könnyek,  kések,  gyökér-karmok  
elérnek  túl  az  Operenciákon,  
ama  ős-köteléket  kérni  számon,  
mit  hűség  arany  rablánca  alkot.  

Túl a lét felén  fényes  pengék  éle  
hasít  sötét  rést  a lélek  egére,  
hát fölzokogni  itt  az  alkalom,  



mert  maradni,  visszatérni  nem  szabad.  
Pólusok  közt  a  kín  húsodba  harap,  
keresztre feszít  minden  hajnalod.  

5 

Keresztre feszít  minden  hajnalod,  
s  kinek  szöggel  ütött  sebed  nem  elég,  
sarat,  követ  dobál  rád  a  csőcselék,  
a  kegyúr  arcán  kövér  unalom.  

Hiába  sár, kő,  sebek,  szidalom,  
amíg  léted pisla  lángja  el nem  ég,  
hullatod  értük  bús  szavad  melegét,  
hogy  teremjen  béke  vad  ugaron.  

Olajfa-ággal  ékes  bár az  út,  
bezárva  mind  az  áhított  kapuk,  
a  hontalan  újra  messze  bujdokol.  

És  adatik  sivár  odú  valahol,  
hogy  eltűnődhess  kőből  vetett  ágyon:  
van-e  csillag,  mit  nem gyalázott  lábnyom?  

6 

Van-e csillag,  mit  nem gyalázott  lábnyom,  
s fények  sugarán  eljuthat  oda  
az  Univerzum  örök  vándora,  
botladozva  csalóka  szivárványon?  

Hétszínben  pompázhat  buján  az  álom,  
csilloghat  szüzén  új csillag  pora,  
nem  lesz  világcsavargó  otthona.  
Sorsod  az odú,  hogy  magába  zárjon.  

Vágyik  ott  az  elgyötört  recehártya  
konokul  valami  szépséges  Másra,  
mit  kontúroz  sötétben  sejtelem.  



Es elámulsz  teremtett  képzeten,  
szépséges  Máson,  szánnivaló  álmon,  
rettenet  gyöngye  gördül  szempilládon.  

7 

Rettenet  gyöngye  gördül  szempilládon,  
néma  gondolat-vonat,  ahogyan  
törött  síneken  vesztébe  rohan  
a  végső,  kisiklatott  állomáson.  

Az  éj  vásznán  a gőg  új strigulát  von,  
elfogja,  rázza  káröröm-roham,  
visszhangzik  dörgő  röhej  boldogan  
az  Idő partján  merengő  sziklákon.  

Ez hát a vég, minden  befejeztetett.  
Nincs  mód  megóvni  parányi  létedet,  
mi  kővel,  nagy  haraggal  eltipratott.  

És  moccan fölötted  a  kőhalom,  
szétrúgja  dühöd  a  csúf  alakzatot,  
tilalmas  igék  vérző  ajkadon.  

8 

Tilalmas  igék  vérző  ajkadon,  
az  űrbe  kizúg  szárnyas  új  gondolat,  
keresni  csakazértis  csillagodat,  
hol  igazgat  Rendet  szép  hatalom.  

Alant  káosz,  barbár  birodalom,  
ott  gőg  emel  Bábel-tornyokat,  
s  őrzik  a  hordát  vicsorgó  ebfogak  
túl  a ferde  horizont-vonalon.  

De  most  adott  a pillanat.  Felível,  
ki minden  sejtjében  érzi,  menni  kell,  
mert  utál  a fül  ármányos  igéket.  



Kitépett  gyökeret  bár  kínja  rángat,  
vádolón  hiába  kiált  utánad.  
Csillagod  hív, nagy fényei  fénylenek.  

9 

Csillagod  hív, nagy fényei  fénylenek,  
kacag feléd  pirospozsgás  bolygó,  
kozmoszon  túli  térben  bolyongó,  
arany  zuhatag  becézi  szemedet.  

Kitárva  két  karod  a  tüneménynek,  
elméd jókedve  dúsan  gomolygó,  
bizakodva  kinyílt  napraforgó,  
arcodon  büszke  mosoly  épít  fészket.  

Hiszed,  önvalód  örül  teljességnek,  
ahol  szándék  müvei  igazat,  szépet,  
hát  rikolt  üdvöt  cikkanó  képzelet.  

És fölzúg  harangod  félreverten.  
Csillagzik  bolygód  szemednél  szebben,  
de  ismert,  hitvány  anyagból  vétetett.  

10 

De  ismert,  hitvány  anyagból  vétetett,  
pazar fénye  nem arany,  csak  sárga,  
takar  mélysötétet  sugárzása,  
világegészet  alkotó  lényeget.  

Az  elme  rőt  révületben  ténfereg,  
robusztusul  szemedben  rút  ábra.  
Létező  mindenek  sivársága  
tombol,  sejteti  nyomorult  végzeted.  

Még  ráng  a  vágy sérült  erőterekben,  
de már  iszonyú  szimbólum  kezedben:  
kövér  örömfürtből  sovány  gerezd.  



Ez  hát jutalma  annak,  ki  vétkezett,  
a  teljességre  emelt  óvón  kezet.  
Itt  a perc,  hogy  önvalód  megfelezd.  

11 

Itt  a perc,  hogy  önvalód  megfelezd,  
hasadván  kettős  csonka  féltekére,  
mit zord  űrszél  süvöltő  sebessége  
egymástól fényév-messzeségre  vet.  

Egyik  énednek  kaján  élvezet,  
mikor  a másik  még remegve,  félve  
kapaszkodik  a fények  gerincére,  
de sorsa  mindig  hulló  rettenet.  

Hever  a törött  Egész,  legyőzetett.  
Számolják  sóhajok  veszteségedet,  
elvágyni  az elme  immár  erőtlen.  

A csendben  ébred  alélt  szívverés,  
mert fogamzik  új gondolat,  merész,  
és  hazatérsz  komor  jelenidőben.  

12 

És  hazatérsz  komor jelen  időben  
csitítani  fölsíró  dallamot,  
mit  okoz  elvetemült  baltafok,  
lesújtva  termő Másra  eszelősen.  

Mert  bősz  harag  és gyűlölség  időtlen,  
hol  őrült  barbár  trónhoz  juthatott,  
s  halott  madárdalt  fákra  aggatott.  
Mindeneket  nem  birtokolhat  ő  sem,  

hát befutja,  megsimogatja  szemed  
a  régről  ismerős,  tarolt  réteket,  
föléjük  óvón  áldó  kezed  röppen.  



Tettvágy feszít,  fenséges  állapot.  
A küzdelmet  itt  újra  vállalod,  
hogy  lásd  magvak  örömét  kikelőben.  

13 

Hogy  lásd  magvak  örömét  kikelőben,  
ekézett  mezőn  termő  vágyakét,  
ahogy  csillan  apró  csírán  a  Lét,  
mit  mohó  gyökér  táplál  áldott  rögben.  

Rögben,  merészen  táguló  körökben  
a  vegetáció  zsongása  szép,  
minden  csírában  önnön  vágya  ég:  
beteljesülni  arany  fényözönben.  

Megóvni  e  szőke  birodalmat  
szándékok  vidám  csapata  seregei,  
dologra,  dallamra  daccal  telve  el.  

S  napkeltét  ígér  hajnali  harmat,  
kidöntve  ím ', a golgotás  kereszt,  
ahol fejfád  is gyökeret  ereszt.  

14 

Ahol fej fád  is gyökeret  ereszt,  
ha szólít  majd  az anyaföld  törvénye  
és engedelmesen  ölébe  térve  
emléked  őrzi  bárdolt  ékezet.  

A  hála  bárdol  tölgyből  érdemet,  
s  tanít  ifjakat  öltözni  mellvértbe  
nagy  müved,  a dac  izzó  keménysége,  
mi  titkos,  nemes  ércből  veretett.  

Hát  lehet  remény  itt a büszke  létre,  
teremtve  új csillagot,  hamvasat,  
ahol  okos  utódok  elme-éle  



forgat  aranyos fényű  kardvasat,  
ha  kondítva  újra  bús  harangot  
fogyóhold  silány  ezüstje  harsog.  

15 

Fogyóhold  silány  ezüstje  harsog,  
hogy  arany fények  nagy  hiánya  fájjon.  
Remél  oltalmat  más  csillagvilágon,  
ki  okul, feladja  itt  a  harcot.  

Keresztre feszít  minden  hajnalod.  
Van-e csillag,  mit  nem gyalázott  lábnyom?  
Rettenet  gyöngye  gördül  szempilládon,  
tilalmas  igék  vérző  ajkadon.  

Csillagod  hív,  nagy fényei  fénylenek,  
de  ismert,  hitvány  anyagból  vétetett.  
Itt  a perc,  hogy  önvalód  megfelezd.  

És  hazatérsz  komor  jelenidőben,  
hogy  lásd  magvak  örömét  kikelőben,  
ahol fejfád  is gyökeret  ereszt.  



PENCKÓFER  JÁNOS  

VERSBE  HULLVA  

Az  én lidércem  lángja  
kétágú  gyertyatartón  ül,  
kormos,  letűnt  vágyat  rángat,  
és  tolla  nem  hegedül.  

Éji  húrról  lebben  föl,  
babérokról  koronát  lop,  
s szerzett  diadémja  mögött  
más  énemnek  éneket  költ.  

Szókövekkel  veri  körül,  
újra gyertyatartómra  ül.  
Tisztul a kincs  hét  év  múlva.  
Versbe hullva  ékkövesül.  

MIELŐTT  SZÁLLNA  

Önmagába 
jut  a sárga  földút;  
aranyán  az  almavirág  havas  
forgószele 
bábbá  korongolja,  
szövi  a  Vazul napján  szült  fiút.  

Hull,  csapódik  
az  ágbogak  közé  
hír,  haranghang  mélyült  szárnyalása;  
leütött 
madarak  más  világi  
tolla  kettős  keresztre  nyilazza.  

Elfolyt  folyó  
hátrahagyott  partján  



áttelepült  repülések  fészke;  
megmenekült 
melegéből  hegeszt  
holdat  egy  öngyilkos  hal  az  égre.  

Mert  kell  a fény, 
e szótalan  magány,  
hogy  egy  vaksi  döntés  világtalan  
medrébe  zárt  
maroknyi  öröklét  
higgye  -  újra  benépesül  a vár. 

Aztán  a  rend  
ostorcsapására 
felhasad  a pikkelyes  boltozat,  
s  a  horizont  
megváltó  vizében  
kihűlt  a hold  még  izzó  varrata.  

Most  a  sárga  
földút  aranyában  
a  Vazul napján  született  fiú  
gyolcsba  csavart  
tollát  bontogatja,  
s Szent  Gergelyt  kéri,  mielőtt  szállna.  

HAJAMRA,  HOMLOKOMRA  

Láthatod,  ha megfigyelsz,  tudom,  
vagyis  úgy  érzem,  mintha  lenne,  
nehéz  beszélni  róla,  nehéz,  
mert  régesrég  hiányzik  teste.  

Ne  hidd,  hogy  halottra  gondolok,  
vagy  titkolózom  készakarva,  
temérdek  olcsóság  lesz  ára,  
ezért  súgja  -  titkon  maradna.  



Viszont ez sem  igaz  így, mert  lám,  
majdhogynem  О viszi a  tollam,  
sokszor  pedig,  akit  elhagyott,  
nem  is  köszöntheti  a  holnap.  

Akkor  újra  megfogalmazom,  
persze,  csak  körülírva  lehet,  
minél  markánsabban  láttatnám,  
magától  mind  messzebbre  vezet.  

Volt már  sok-sok fontos  pillanat,  
amikor  elhangzott  egy  mondat,  
s  a kényszerű  csöndességen  túl  
szünet  után  oly  másként  mondtam...  

Mert  nem tudom,  igaz-e  minden,  
ami  valós,  meg amit  várok,  
vagy  ne  is kutassam  értelmét,  
vesztes  leszek,  ha  megtalálom?  

Mindegy,  úgyis  őrzök  egy  képet,  
mely  időtlen,  elmondhatatlan,  
ott,  benn  hordozza  magamagát  
mindvégig  változó  alakban.  

Ezért  hajamra,  homlokomra  
pereghetnek  a pöre  percek,  
jól  tudom,  mindegyre  gazdagabb  
elmúlás  lesz,  ami  feledtet.  

Mondom,  nem  halottra  gondolok,  
vagy  titkolózom  készakarva,  
temérdek  olcsóság  lesz  ára,  
ezért  súgja  -  titkon  maradna.  

Több mint  harminc  éve már  tudom,  
s  úgy fekszem,  nézek,  mintha  lenne  
nehéz  beszélni  róla,  nehéz,  
mert  réges-rég  hiányzik  teste.  



ELFORDULÓ 

l. 

Egy  testet  megtámaszt  egy árny, 

mikor  halvány ka fény  feszeng;  
a  hengermintás  házfalak  
rücskös  hátukra  feküdtek.  

Ez,  itt,  talán  a küszöb  volt,  
amott  az  ablak,  amin  túl,  
a kétes  messzeség  felől  
egy  másik  kezdet  elindult.  
Szemétnegyed  romvárosból  
homály  alatt  oson  a  füst,  
a  hiány  kevéske  ingén  
rothadt  szagával  elvegyül.  

Az  egyre  vastagabb  sötét  
satupofáiból  kijut  
még  egy  menekülő  pára,  
s az út szülő földjébe  fúl.  

A hajdan-volt födém  felől  
hogy  kicsinykét  alábbhagyott  
a  farkasfalka-ordítás,  
becsorognak  a  csillagok.  

2. 

Ekkor  a  tükörcserepek  
megfakult  szőnyegén  szitál,  
hinti  el  első  perceit  
az  újabb  időszámítás.  
A  házahagyott  ajtón  át  
gyilkos  némasággal  benyúl  
valami  megfoghatatlan,  
mitől  a  lélek  megmozdul.  



Vagy mégsem?  Nem!  Csak áll,  csak  áll,  
tűnik,  talán  engem  szólít,  
ám  mielőtt  mozdulhatnék,  
már  árnya  rámgombolódik.  

Farkasok  órája  múltán  
ilyen  vértezettel  jövök,  
szemközt  sorolnak  holdlakók,  
megbámulják  a  köntösöm.  

Félek,  megkésve  érkezem.  

Várnak szánt  versemből  romok  
repülnek  majd felém,  amint  
kettős  árnyékom  elforog.  

AMA  HEGYEN  

Térdig  dermednek  földbe  
áfák 
hogy  szándékát  az  ítélönek  
két  szemére  megvakíttassák.  
De lám, 
szelet  sem  mozdítanak.  
Kéjesülő  kezét  
szédíti  szeg,  
s  kacsint  
kalapács  a  fejszének.  
Reccsen  egünkre  
az első  ütés:  

Verik veronika  kendőjét!  
Ama  hegyen  
szédülünk  át  
a  második  műveletnél.  
Kifordítja  szemünket  
a  szégyen,  



tüdőnkben 
fullad  meg a szó. 
És csontot  ér  
a  harmadik.  
(Gerince  törne  inkább  el)  
Csattan  még  egy  
s  elkészült:  

Ecce  homo  -  mesterművünk!  

INVOKÁCIÓ  HELYETT  

Ember  nem  láthatta,  
hogyan  lettek  az  első  cseppek,  
de  máris  húzzák  nyirokból  
a  lélekhatár  csíkját.  
Ólmos  sávok  sokasodnak,  s  egymás felé  kúsznak.  

Mondatod  lebegő  hangulata  őket  
fonj a, fonj a, 
s mire  madárvágy  lenne,  
már  csak  rácsozódik  kint  és  belül.  
Elázott  tollak  morzéznak:  
ti-ti-ti,  tá-tá-tá,  ti-ti-ti.  

Am  a  cseppek  
nemcsak  jelre,  kőre  is  olvadnak  
s  altatják,  altatnák  
a  vergődő  szándékát.  

Szánja  is azt  Urunk,  ki segítségre  szorult!  
Mert  hiába  viaszosodik  szánkra  a szűnni  nem  
akaró  csepergés,  
csenddel  üzen  
ez  esőháló  rab  tollú  énekese.  
Hogyan? 
Hangokból  rácsot?  
Meg  esőcseppek  vízfonalából?  



Piheg  is a  körbezárt  lehetőség!  
Mert  komor  tónussá  vedlik  a semmi  s  
szürkésszürke  lesz  a lélegzet  is.  
Majd  andalít,  elringat  a  
rab toll,  rab rács,  rab  eső...  

Rabol  az  idő!  
Főleg  színeket.  

Nyármelegből  a  sárgászöldet,  
a  kis  hangya  bolyba futó  barnaságát,  
s  lilának  a  furcsaságát.  
Es a  cirpelés?  
Azt  mondják,  az  hang.  Pedig  valaha  ők  is  tudták,  
hogy nem más,  mint  
ég  kékjében  a  Tejút  olvadása.  
Földön  és  égen,  és  valahol  ott  legbelül  a  mélyben.  
Na  és a két part  közt  
a  zöldesfodros  változékonyság?  
Hűvös  selyme  a  kanyarban,  
Igen,  igen,  ott,  
a  tölgyek  és  nyárak  nyári  óriásainak  gyökerei  közt  
még  verset  játszik.  
Azt  ők  is  hallhatták.  

Rabol  az  idő!  
Főleg  színeket.  

Hallod,  Van Gogh?  Hová  lett  a  napraforgó  
fényessége? 
Hát  a zöldet  lángoló  jegenye?  
Súlyos  nyárból  a  narancssárga...  

Azt  írja a barátom,  repedezik  az  olajfesték.  S  két  
repedés  közt  ott  
az  az ólmos  suttogás...  
Azt  mondja,  
a Styx felől  már Kháron  üzen.  
Ez  igaz?  Hogyan  is  válaszolhatnál?  
Hisz  régen  üres  Vincent széke,  kihűlt  a  pipa.  



Füstje  nem  ringat,  csak a 
rab  toll,  rab eső,  rab  rács...  

Segítsd,  Uram, azt,  ki segítségre  szorult!  
Mert  a  
ti-ti-ti,  tá-tá-tá,  ti-ti-ti,  -  csendből font  vészjelei  
.  folyamatosak.  
Mert  mit  tehet  mást  
az,  kinek  
rab  tollú  szárnyalását  
rab  esőnek  rab  rácsa  keretezi?  

Ember  nem  hallhatta,  hogyan  lettek  az első  neszek,  
neszezés ek. 
De máris  súgják,  súgják:  
Halld  meg!  
Figyelj! 
Neked  mondja,  neked  üzen  a  csend...  
Válaszol.  Hallod?  

Bátorodjék  szádban  a szó!  Bátorodjék  éneked!  
Vízhálóból  levegőre  

rab  tollú  énekes!  
Szárnyas  szóból  szárnyas  bástyát!  
Onnan szállj  fel!  

Még  ma!  
Visszaköveteld  a  színeket:  
Nyármelegbe  a  sárgászöldet,  
Vissza a  kis  hangya  bolyba futó  barnaságát,  

furcsaságát  a  lilának.  
És  egyszeri  nyarunk  cirpelő  színét:  
Olvadó  Tej útnak  égi  kékjét.  

Földön  és  égen,  és  valahol  ott  legbelül  a  mélyben.  
Énekeld  el  a  két part  közt  elfolyó  játékát  
a  versnek.  
Igen,  igen,  azoknak,  
melyeket  a  nyári  óriások  közt  találtál.  
S  a  két part  közt  vergődő  életek  suttogását.  



Szabad  szóból  szabad  bástyát!  
Onnan  indulj  szárnyalásra!  
Még ma! 
Ne magasra,  de  messzire!  
Mert  barátod  azt  írja, a nagy  víz felől  már  üzen  
Kháron. 



P ó c s  ISTVÁN  

A  FEHÉR  SEMMIBEN  

Már  másfél  hete  nem  láttalak.  
Üres a  világ.  
A  hontalanság  áttetsző  színeiben  
nincsenek  torkoskodó  éjszakai  fények.  
A folyó  cinizált  sodrásában  
nem  látok  nappalokat.  
A  lassú  lebegés  téli  álmait  
elsodorták  a  megrokkant  viharok.  
Fegyelmezetlen  fekete  fények  égetik  
tenyerem  ráncait,  
s  megráncosodott  asszonyok  
kihullott  fogaiból  áll  a jövő  is.  
Minden  éjjel  várom,  hogy  
felcsengjen  már  az a rohadt  telefon,  
minden  éjjel.  
A sima, fehér  semmiben  
megrezzenő  árnyakat  
meglopkodják  a  töredezett,  
szennyes  jegű  tócsák.  
-  Nem  tudom  eltakarni  a  csillogást:  
esténként  gondolatban  
ki-kivágyok 
a kies  földre,  
megcsókolom 
és  versenyt  kacagok  a  Holddal.  
A  világot  telerakom  
hiányoddal. 



SÜTŐ  KÁLMÁN  

HOZZÁD  BESZÉLEK  
Mottó:  Mi  az  élet?  A  perc  élvezete!  

Magadon  mérd  le a  Mindenséget:  
mércéd eszme,  vágy, gond,  égő-élet  
és józanság,  s remény,  mely  
incselkedve  feléd  
szórja  minden  percének  
kitárulkozó  legszebb  édenét.  
-  Hát  élvezd:  itt minden percre  van mérce  -
a  butaság  romhalmaza,  
jó,  rossz,  illem,  bujaság s  építése  
kedvnek,  derűnek,  kínnak,  jajnak,  
bosszú-,  bocsánat-  s  diadalnak,  
szerelemnek,  mely  édenies  kéjt  ígér,  
életnek,  melyet  eldobsz  a  semmiért,  
dicsőségnek,  amely  elenyészhet,  
ha  elröppen  a  dics-hozsánna,  
jaj  -  nincs  tovább,  és  utána  
hétköznapivá  lesz  életed...  

S te nem  érted,  
mit  adott  végzeted?-
Az  élv sem  örök,  itt minden  véges,  
ami  lángol,  ami  mosolyos,  ami  édes;  
csak  a perc  él, amely percre  éltet,  
mely  munkádnak  legszentebb  része...  
-  Minden  elszáll,  hullva,  enyészve  

kazánjában  a petyhüdt  elhullásnak:  
feledésre... 

S  te  mindenben  örököt  akarsz  itt,  
harcolsz,  küzdesz,  hogy  örökétig  
élvezd,  amit  a perc  percig  adott...  
-  Hiú  ábránd,  hiába  tagadod...  
Lám,  csak  a percnek  éltet  égő  lángja,  
már  a  másiknak  rügyfakadása  



új  tettekre  űzi  életed,  
és  rak  percekből  évezredeket...  

Allj  meg  hát,  
Ne  dobd  el a  percet:  
éj vele, 
mert  életed  értelme  
a perc  élvezete.  

VISSZASZÁMLÁLÁS 

Beregi főid.  Elomló  tájak,  
felbukkanó  emlékvilágok.  
Sereg  gyermek  toppan  ím  elém.  
Ott  állok  közöttük,  csak  állok,  
újjáéledt  bolyhos  virágok  
bódító  illata  száll  felém.  
Enyém  e táj, a fű,  a  virág.  

Játszom  agyagos föld  sarában,  
bikacsököt  gömbölyít  lábam,  

hogy  egyszeresük  pukkanva  szóljon,  
s fröccsenve  csapjon  legott  szájon,  
ébresztve  gyermeki  látomást:  
majd  megnövök,  állok  elétek,  
várlak  titeket,  csitri  lányok,  

s fürösztöm  báját a  világnak  
az ifjú élet friss  vizében!  
Hír  és dicsőség  édes  lesz majd 

-  erős énem  visz egyre fel-fel  -,  
teremtek  itt  bástyafalakat...  

Kibírtam  már sokat,  ó,  sokat.  
Harcot,  időt, sok  üldöztetést.  
Most  kell  tennem,  mert  erő és ész 
szilaj-mód  sarkall,  vágy sodor, visz  -
Majd  én....!  A sors  legyen  bár  komisz,  
megverekszem  én a  pokollal,  
ádáz  tűzzel,  acéllal,  karral,  

s teremtek  nagyot,  hatalmasat!  



Mert  most  csak merni  kell,  már  szabad  
-  az akaraterő  elragad...  
Alkoss  hát, zúzd porrá,  ami szép  és jó! 
Most  kell  bírnod,  most  lettél  edzett,  
erős,  mint a  faóriások.  

Itt a kilencedik  X: a  csúcs!  
Most,  most!...  De jaj,  előttem  kordon:  
lábam roggyan,  csigolyám  sajog,  

szívem  zörgése  halk, jön  a  Vég?  
Gúnyosan  kuncog  a tiszta  agy:  

"Ujat  akarsz  teremteni  még?  
Vén balga,  hisz újra gyermek  vagy! " 



TÁRCZY  ANDOR  

UJJAINK  KÖZÜL A KOR 

Mi  is  így  leszünk  
néma  víztükör,  

száraz  kenyér,  mit  ember  
hiába tör,  

hangjavesztett  versenyzongora,  
kottafejekkel  himlőzött  

éjszaka. 
Mi  is így  leszünk:  

föld,  virág,  moha.  
Mi  is  így  leszünk  

rianó  hárfahúr,  
ujjaink  közül  kipereg  

a kor, 
oda  egyszer  lecsorgunk  mi  

is, 
ahol  egyforma  igaz  és  

hamis, 
s fölöttünk  monoton  dalt  

húz a  haris.  

Mi  is  így  leszünk  
csillagtalan  homály,  

lebegő  harmat,  foszló  
felhősirály, 

illattalan,  színtelen  orgona,  
kísértő  árnyak,  emlékek  

sora. 
Mi  is így  leszünk:  

föld,  virág,  moha.  



AKKOR  IS  

Vereckét sírva  akkor  is  élek,  
ha már  színtelenné  marnak  a  fények,  
ha már  íztelenné  szívnak  az  évek,  
ha  már  a kölcsönálom  sem  kábít,  
ha már  a lila csipke  sem  ámít.  

Kúszom,  míg hitem  el nem  vásik.  
S  verekszem  értünk  -  rothadásig.  

UNGNAK  ÉS  TISZÁNAK  

Ungnak  és  Tiszának  
Sebes  a  járása,  
Mint  konok  szívünknek  
Szilaj  sodorása.  
Szilaj  sodorása  
Ungnak  és  Tiszának  
Arcunkra  rótt  jele  
Ősi  kopjafának.  

Vereckénél  susog  
Rengeteg  nagy  erdő.  
Lovasoknak  árnya  
Az  egekig  felnő.  
Az  egekig  felnő,  
Sűrű  sötét  felhő.  
Eleink  porából  
Támad bíbor  eső.  

Munkács  szép  várának  
Kövei  peregnek.  
Zrínyi  Ilonának  
Könnyűi  erednek.  
Könnyűi  erednek,  
Sárral  keverednek.  
Valahol  titokban  



Csillaglátó  táltos,  
Forrósítsd  a vérem.  
Ne  hagyd  elszunnyadni,  
Acélozd  meg  hitem.  
Acélozd  meg  hitem,  
En  egyetlen  kincsem,  
Amit  nem  vehet el  
Semmiféle  isten.  

Ungnak  és  Tiszának  
Örök a  járása.  
Mint  konok  szívünknek  
Szilaj  lobogása.  
Szilaj  sodorása  
Ungnak  és  Tiszának.  
Órzöi  vagyunk  még  
Ezeréves  lángnak.  

ITT  VAGYOK  

Én  itt  vagyok.  
Hol  is  lehetnék?  
Itt,  hol  hányatott  öregek,  
Amikor jön  a  szürkület,  
Arnyakat  dagasztanak  az  esték,  
A sut  mélyére  menekülnek,  
S félik  az  ablakkocogtatást.  

Én  itt  élek.  
Hol  magyar  szóval  
Egyre  ritkábban  köszönnek,  
Hol  medre  terjed  a  közönynek.  

S ha szél fúj  a róna  felől,  
Rezdülünk  mi  is gyenge  húrján,  
Mert  valami feszít  belül.  

Itt  beszélek,  
Sokszor  dadogva.  



De  mondom  néhányunkkal  együtt:  
Törvény  kevés.  Jog  is  dukál.  
Akarat  mellé  kell  a mersz  is.  
Mert  enélkül,  mint  szédült  dervis,  
Keringünk  egymás  körül.  

Itt  halt  apám.  
És nagyapám  is.  
Ükapám  szikár  hívő  lelke,  
itt  sarjadt  bíbor  tulipánba,  
Hétszer  vágott,  gázolt  mezőbe.  

Ha egyszer majd  szemem 
Lefogják, 
Emlékem  ízekre  itt  bontják,  
Fonják  körbe  a  gyökerek.  

VÍZIÓK 
/. 

Lilára fagynak  a  halak.  
Nem dajkál  víz a jég  alatt.  
Kavicsok  hátán  dér  pihen.  
A meder csupa föld.  Fehér  
Az  ér.  Reménytelen.  
Vonaglig, mint  a  gondolat.  
Jeges  permetben  asszonyok  
Mossák  a  világ  szennyesét.  
A  mellükön  maroknyomok.  
Tohonya felhők  kifakadnak.  
De nem áldás,  csak pernye  hull.  
Vörös  hópihék  sokasodnak.  
Szíjcsat-csattanás.  Bőr  hasad.  
"Érezd  itt nálunk jól  magad! " 
Fény felé  tárnánk  sebeink,  
De sóvá porlad  sok  pehely.  
Kiforgatjuk  zsebünk,  agyunk.  
Halott folyóra  pernye  hull.  



Borotvált  asszonyok  sora  
hátat fordít  gyanútlanul.  

II. 

Kövér  galambból  kocsonya,  
Süppedő,  mint  a böjti  láp.  
Csokoládéból  palota.  
A máz alatt  a féreg  rág.  
Szám felsebzi  a  félj-lakat.  
A papírbanán  elrepül.  
Dobtáras  torta  keserű.  
Felfújt  habcsók-jelszavak.  
Fogpiszkálóra  szúrt  szívek.  
Dermedt  fogolymadarak.  
Köröttünk  mézesmadzag-köret.  
És feltalálnak  engem  is.  
Számban  hallgatás  citroma.  
A mártásból  ökörfej  szól:  
"Hát  te is itt  vagy, cimbora? " 

MÁR  KARÁCSONYRA  

Már  Karácsonyra  csengettyűznek.  
Nyomorúságos  születésre.  
Szilánk  a fenyő  minden  éke,  
Kihunyva  hull  hideg  sötétbe  
A békesség  és  szeretet.  

Még  áll jászol,  de fája  korhadt.  
Szalmája  bűnös-menedékhely.  
E  rozoga  ország-akolnak  
Résein  menekül  a  holnap,  
S  vele  verő és  veretett.  

Már  Karácsonyra  szól  a zsoltár.  
De  nincs  kedvünk  örvendezésre.  
A betlehemi  fényességet  



Máshol  mérik.  Itt  csak  ígéret  
Járja.  S hideg  böjti  szelek.  

A vályúhoz  kevesen  férnek,  
Nagyobb  ököllel,  hosszabb  késsel.  
Ki  törődik  a  teremtéssel,  
Mikor  itt már a csont  is  étel,  
S betörik  érte a  fejed.  

Már  Karácsonyra,  már  áhítatra...  
De elfordult  tőlünk  az  Isten,  
Nincs már semmi,  mi  megtérítsen,  
Már gyertyacsonk  sincs,  mi  hevítsen.  
És  ellopták  a  kisdedet...  



VÁRI  FÁBIÁN  LÁSZLÓ  

ÚTBAN  TÖRÖKORSZÁG  FELÉ  
(1717.  szeptember  17-21.)  

Mindkét  hazából  kiárvulva,  
csak  hitünkben  töretlenül,  
lelkünk  holdfehér  vásznaira  
Isten  árnyéka  nehezül.  
Alattunk  reménnyel  ringó  gályán  
pogány  föld  felé  futunk,  
hol  a  Patróna  glóriáját  
ölti  magára jó  urunk.  

Otthon  zsibbadást  hord  az ájer, 
a vetést  véreső  veri,  
elhullatják  virágaikat  
az  akasztófák  ágai.  
Hatalmas  hittel  hisszük  mégis,  
hamarost  lesz majd  visszaút,  
és  a  tengertől  visszakapunk  
lobogót,  várfalat,  falut.  

Vágyódik  ezért  a  szemgolyó  
a gyertyafényhomály  után,  
verejtékezve  áll  a  kéz  
a  körbevándorló  kupán,  
s  mikor  minden  vérlobbanást  
testmeleg  indulat  hevít,  
daccal  reccsend  szét  a  szó  
a fogak  porcelánjait:  

Hasítsd  meg,  Uram, az  egeket,  
kell  most  nagyon  az áfium!  -
Végtagjainkba  szegeket  
veret  az  evangélium.  
S mert  Pilátus  kezeit  mossa,  
álmain  csak  átsuhanunk,  
de  az  árbockeresztről  újra  



Kárpátaljai  magyar  költök  a  XX.  századból  

feléd  fordul  ábrázatunk.  

Eljő,  ím, újbor ünnepe  is,  
s  Úr asztalánál  nem  várnak  ránk.  
Szánk  szögletén  csöndes  patakban  
szakadni  kezd  a  Miatyánk...  
Ármányos félhomály  szállja  meg  
a  hajósok  szemgödreit.  
Sodorják felénk  a  fellegek  
Drinápoly  karcsú  tornyait.  

E  FÖLDRŐL  
Farkas  Árpádnak  

E földről  én el nem  futhatok,  
s  meg sem  halhatok  készakarva.  
Feszül  rajtam  a bánat  inge  
kikeményítve,  kivasalva.  

Egrengés  moraja  hömpölyög,  
dobhártyám  vérzik  beszakadva,  
és e magos  mennybéli  fényben  
alig  ösmerek  önmagamra.  

Rám  mered  sok  oktalan  állat,  
kik  inni  keresztvízre  gyűlnek,  
de  elsáncolnak  a farkasok  -
villámló  szemekkel  körbeülnek.  

Annak  okáért  elvadulva  
élek  köztük  a  hegyek  hátán.  
A téboly  rángat  dombról  dombra,  
s  lent  a  völgyben  dühöng  a  Sátán.  

Mert  Farkas  Árpádként  beszéltem,  
irgalom számomra  ne  legyen!  
Tömöm e verset  puskacsőbe,  
és szétloccsantom  a  fejem.  



TÉLI  TÁJ  KOPORSÓVAL  

Fölöttem  tűz és jég  alattam,  
fogaim  bilincse  összekattan,  
a nyelvre pecsétet  üt a  szó,  
a soha  ki nem  mondható,  
pedig  csak  nem  is  ágyúszó.  

Kényszerülök  kibírni  ébren.  
Fölcicomázva  jégcsipkében  
hová  indulhatnék,  merre?  
Az  ég szép  homloka  beverve,  
és  dől  a  hóhalál  kegyelme.  

Fogadjuk  méltón,  ünnepelve,  
ki  sudár an,  ki  térdepelve,  
míg  meg  nem őszülünk  egészen  
e  velőt  szaggató  jégzengésben.  
Ki  sudáran,  ki  térdepelve.  

S  ahol  a legbujább  a  tél,  
egy  gazdátlan  koporsó földet  ér.  
Oldalán  vérben  áll  a  szó,  
a soha  ki  nem  mondható,  
ami  csak  nem is  ágyúszó.  

De  kiragyogják  a  csillagok,  
amire  képtelen  vagyok;  
elmormolják  a  temetők,  
visszhangozzák  a  harcmezők;  
elárulják  a  hitszegők.  

Azóta  minden  idióta  
üszökkel  írja  ki  a  hóra,  
mire  az  én kezem  alkalmatlan,  
fogaim  bilincse  összekattan,  
mert fölöttem  tűz és jég  alattam.  



RIMBAUD-VAL  SZEMKÖZT  

Szememben  sivatag,  
tüdőmből  homokvihar  söpör.  
Fölszálló  mennyezet,  
mélyülő  gödör.  
A szavak  még  süvöltve  
szállnak  feléd,  
bár  nincs  artikuláció,  
nincs  tiszta  beszéd,  
csak  homok  őrlődik  
kínnal  a  fogakon.  
-  Megadom,  megadom!  -

S te  gránitfejeddel  
elémbe  intsz:  
gleccserpatakká 
válik  a  hátgerinc,  
szememet  felütném,  
mozdulni  sem  merek.  
Hamuval  szórnának  be  
a  kráterek.  

A halálon  innen,  az  életen  túl,  
örök  ébrenlétben,  
éjszakátlanul  lebegek,  
amíg  tart  e  dáridó,  
míg  rámtalál,  elragad  
a részeg  hajó.  

Árbocához  kötve  
ébredve  ébredek,  
mintha  ringatnának  
bronzölü  fellegek,  
s  szólítanám,  
ki  messze  költözött.  

Lám,  gyermekarca  homálylik  
a szfinxfejek  fölött,  



mert  ott  van már 
a kőben  és a  fában,  
Marseille-ben  és  Abesszíniában,  
s egy fanyar  mosollyal  
mintha  felelne.  

Homlokán  a  miazma  
lobogó  szerelme  

HAJNALI  VIRÁGÉNEK  

Violás  hajnalom,  
hajlongjál  csak.  
-  Ekképpen  szólék,  
hogy  meglátlak.  -
Legelső  fényed  
a holdra  dermed,  
ha nem  lát meg  engem  
a te  szerelmed.  

Úgy  szeretnék  
a szemedre  szállni,  
miként  csak  te  tudsz  
a  vizeken  járni.  
Lépteid  simulnak  
úgy  a  habokra,  
mint  a  bíbor  
a  rózsasziromra.  

Megtörhetetlen 
delej  óv  téged,  
indítom  ellened  
minden  igémet.  
Legszebb  fényed  
a holdra  dermed,  
ha nem vár meg  engem  
a te  szerelmed.  



GÖRÖG  SZÉP  KATÁÉRT  

Görög  Szép  Katáért  
mire  vetemednék,  
mennyköves  egekkel  
halálos  bajt  vínék.  

Bizony,  legyőzetnék  
vaskesztyűs  kezekkel,  
elragadna  az  ősz  
varjas  fellegekkel.  

Titkos az  szerelem,  
nincsen  is  virága,  
ékes  ravatalom  
égő  öled  ágya.  

Hullhat  már  liliom  
szegény l egény-szívre, 
Aranyos  Katicát  
elviszik  a  hitre...  

írtam,  miként  éltem,  
titokban  és  vádban.  
Szerelem  igéit  
ekképp  variáltam.  

VILÁGTALAN  CSILLAG  

Mint  akit  kuvik  hangja  hív,  
mint  akit  bolygófény  vezet,  
a  gyötrelmek  aknamezején  
beszélni  tanulva  lépeget,  
aki  már  régóta  nem  gyerek,  
csak  annak  láttatja  magát,  
merthogy  egy  léghuzat  leverte  
delelöjéről  csillagát.  



Az  a  csillag  világtalan,  
bujdokol  maga  is, nem  ragyog.  
Ti mutassatok jó  utat,  
szerelmes,  nőnemű  angyalok,  
mert  Szeged  alatt  a bárka vár,  
s lódulna  máris  fölfelé  
a  megháborodott  Tiszán.  -
Csakhogy  a víz az  Istené!  

És  megfordulnak  a  habok.  
Röpítik  átal  Szolnokon,  
örvény  se  tépi,  nem  akad  el  
Záhonyon  túl  a  zátonyon.  
Oly ismerős  és dús a táj! 
Kecsegeraj  ezüstje  szárnyal,  
s  leszáll  a  vacsoraidő  
piruló  szalonna  illatával.  

Péterfalván  most zeng  a nyár, 
szomjadra forrás  ád  vizet,  
eltitkol  minden  ölelést,  
hallgat  a  Szerelemsziget.  
S  ha  ingeden  rúzsfolt  virít,  
hidd  el,  hogy  arra sincs  szavunk.  
Lépj  ki a partra,  Kiss  Ferenc,  
Ugocsában  itthon  vagyunk.  

ÜZENET 
Takáts  Gyulának  

A  Várhegy  oldalán  
rozsdába  borulnak  a  lombok,  
a  rebellió  fészke  
összébb  húzza  magát.  
Nagy  idő  hírét  hordja  
az  esti  harangszó,  
jól jönne  most a  födél  
vagy  akár  egy  lenge  kabát.  



Fönn,  a  toronyból  
lámpafény  pereg  a  köre,  
de  Ungvár  felől  
a  túlvilág  napja  vakít!  
S  nem  nyitna  kaput  
az  árkádok  szláv  szavú  őre:  
Munkács  előttem  
rendre  becsukja  ablakait.  

Valahol  valakit  
ismét  veszejteni  visznek  -
szikrázó  köszörűn,  mennyköveken  
a pallos  éle  sikolt,  
majd zuhan  a  penge,  
a  csigolya  reccsen,  
és  legurul  
a  hajnali  égről  a  hold.  

Takáts Tanár  Úr,  
a  krónika  csak  ennyi.  
A  többit  szétkürtöli  
az újság, a  rádió.  
De  elcsobogná  csöndben  
a Latorca,  ha  merné,  
hogy  a  szomszédoknál  
már  áll  a  dáridó.  

Ezt Sáfáry sem  érti,  
ki fönn  a  magasban  
egy  csillagra  sóhajtott  
lélekben  pihen.  
Mi pedig  érezzük,  
hogy  nyakunkra  kötél  
és  bőrünk  dobra  kerül  
lassan,  szelíden.  



ILLYÉS  GYULA  FEJFÁJA  ELŐTT  

Hazámtól  távol,  
Hozzád  sírközeiben  
Tőled  kérdezem,  
mi  végre  hát?  
S ha nem  mondtad  elégszer,  
hiába  mondtad,  
hogy ezerszer  jaj  
a  nyelvehagyottnak,  
mert  biccen  a szó  már  
a száj  szögletén.  

Te sem  is  tudhatod,  
ki  vagyok  én,  
mert  csak  a  kérdésre  
kapcsol  az  agy:  
"Melyik  nép  

fogadott  gyermeke  vagy? " 

Eleitől  fogva  
génjeinkben  hordva:  
anyaország,  anyaöl,  
anyatej,  anyanyelv.  

Mienk  vagy!  
Beszélünk  fuldokolva,  
ha fakad  a  sírás,  
ha harsan  az elv.  

Makacs  szánkra  fegyelmet  
izzó jogarral  égess,  
csak  őrizz  meg  bennünket,  édes,  
édes  anyanyelv!  



MINT  VÉRZŐ  PÓLYA  

Mikor  a  hold  hideg  csónakja  ringat,  
bagolyszárny-felhő  húz  át  az  éjszakán,  
feljáró  emlékek  ligetébe  vágyom:  
ott tán majd meglelem  hazám.  
Vagy tutajra  inkább  az  ében  óceánon,  
míg el nem parázslik  drága  két  szemem.  
A vizekre  szédít  harminchárom  lábnyom,  
ködöt szór szememre,  száll  az ég  velem.  

Fogadj  társaddá,  ó,  hajnalsugaram,  
mielőtt  végképp feladnám  magam!  

Ha az a tutaj  megdől  s  megfeneklik  
a jégből  épült  égi  torlaszon,  
húszéves  ifjúként  lerántom  ingem,  
és a szélben  meglobogtatom.  
Visszatér számba  a márciusi  szó,  
mellém szegődik  ugyanaz  a lány.  
Tudom, e virtus  ma csak  annyit ér, 
mint  vérző pólya  a hajnal  homlokán.  

Mert az átütő  vér nem alvad,  egyre  jő,  
a homály  mégsem  oszlik.  Késik  az  idő.  

Holott  hajdanán  a  téllel  perben  állva  
testünkre  dérből  neveltünk  vérteket,  
késeket  dobáltunk  a gyűlölt  éj  falába,  
míg tűz alá  nem  vette  a nap  a  bérceket.  
A  hold,  ha  gurulóban  homlokunkhoz  koccant,  
fejelgettünk  véle  késő  alkonyig  -
aztán felpörgött  az óra  mutatója,  
s  a mester  szétengedte  tanítványait.  

íme,  az életem,  az én megjárt  utam.  
Tedd rá a pecsétet,  ha gondolod,  Uram.  



ÖSSZEFOGLALÁS 

Bátorítsd  nyelvem,  Istenem,  
rázd meg az eget  felettem,  
merthogy  kegyelmedből  talán,  
én  is  költőnek  születtem,  
akár  azok,  
kik  "széllel  szemben " 
megkísérlik,  megpróbálják,  
bőrükbe  sütve  felmutatják,  
mi  mindent  
kell  kibírnia,  -
s  rettentse  bár  Szibéria,  
emelt fővel  indul az ember, 
foga  közt  hordva  elveit,  
járja  a  titkok  termeit,  
hogy  vértet  szerezzen  magának,  
mert  elviszik  
lánctalpas  huszárnak  
Európába  -  messzire.  

Hogy  repedne  meg a föld  szíve,  
s azon  túl is 
hadd  essék  bármi!  
Szóval  és  betűvel  protestálni  
itt  miért,  kik  miatt  érdemes?  
Csak  duruzsolnak,  
csak  mondogatják:  
nem lesz  itt soha  más  szabadság,  
mint  amit  annak  mondanak.  
Bólint  sok  jámbor,  
helybenhagyja, 
pedighát  hazugság  volt  az  anyja,  
s  még  micsoda  vádak  hangzanak!  
Tollaink  önnön  vérükbe  fúltak,  
múzsáink  elkurvultanak.  

Szitkozódni  vagy  sírni  könnyebb?  
Eszi  már rég 



a radai  rosseb,  
mint II.  Ulászló  idején  egykor.  
Azóta  sincs  
e földön  aranykor,  
és csak  a holdról  hull  a  hó,  

ott,  ahol zúg  az az egy  folyó.  



ZsELiCKi  JÓZSEF  

MESE 

Kedvesem, 
én  is  észrevétlenül  

születtem, 
mint a mese. 
A Latorca,  az  Ung,  

a Tisza 
torkollott  belém.  
Idegen-szőttes-m  ez ő kön 
szép  álmokba  jártam  

vadászni. 
S  a  csodaszarvasról  
mesélt  nagyapám.  

Ha  elcsavarogtam,  
s  estére  megtaláltak,  
anyám  azért  
jóllakatott. 
De  a  tündért  
soha  meg nem  találtam.  

És szememben  mégis  
mese  virágzik,  
színéről  látszik,  
hogy  dalia  leszek,  
és segítek  én is,  
hogy  hazatalálj.  

Higgy  bennem.  
Mert  észrevétlenül  

születtem, 
mint a mese, 
hát  nem  vagyok  kisebb  
semmi  csodánál.  



ÁLMODNI,  AKI  TUD...  

Álmodni,  aki  tud,  
áldása,  ha  verhet,  
álmodja  meg  nekünk  
a legszebb  szerelmet.  

Anyanyelvhazámban 
-  túl nagy  ez már  nekem  -,  
drótostollak  között  
vész el a  szerelem.  

A nyanyel vhazám ban 
bujdosni  sem  tudok,  
óceán  szakad  rám,  
hogyha  megszólalok...  

Álmodni,  aki  tud,  
áldása,  ha  verhet,  
álmodja  meg  nekünk  
a legszebb  szerelmet.  

1989.  MÁRCIUS  15.  
Ratkó Józsefnek 

egyforma  szó  hazámban  
csikordul  ének  számban  

futónak  bolond  akad  itt  
uszítja  népre  népeit  
lélek  ledőlt  temploma  
pattog  dühödtek  ostora  
sikít,  ordít  a  rög  
december  dömpere  döng  
hazára  halott  se  lel  
Petőfi  eltűnt  
nem felel  



-  hányféle  egyhazában  
nyikorgó  ragyogó  ágyban  
felsejlő  fényben  vigyázzban  
féltő  énekkel  szánkban?  -

ROKONOM,  CSILLAG...  

Rokonom  csillag,  
édes  rokon,  
a  kimondhatatlan  
nem fér  a  számban,  
el kell  mondjam,  
itt  lakom,  
itt,  a  lehulló  egek  
alján. 

Kiebrudaltak  az  álmok,  
hazátlan  ágyamban  hálok.  

Itt  csöndek  járnak,  
néma  csendek,  
parancsolják, 
ne  köszönjek  
a  szeleknek.  

Rokonom 
hinni  kéne,  
hogy  a  rongy  csillagnak  
le  kell  hullni,  
mert  istenember  
nem  vigyázza  tenyerén.  

Most az jár  erre,  
képe szesztől  veres;  
mindenéből  jeget  hullat;  
idejönni  isten se mer. 



a  Valakik a  Senkik,  
hazudni  tanít  az  alázat...  
Hát  áruld  el  nekem,  
a  bűntudat  
lehet-e  gőgös?  

Itt 
sírni,  sírni,  sírni,  
nem is lehet  -
egyetlen  hazányi  szó:  
az  ordítás.  
Némán. 

Ez  csúnya panasz  volt,  
beszéljünk  másról.  

Tudod, 
ki  csak  
ott  tud  lenni,  
ahol  van,  és  csak  akkor,  
az nem méltó  tiszta  szemedre...  
Tenyeremben 
itt  az  átok,  
ki  ahol  van,  az  ott  legyen,  
és  vigyázzon  
a porszemre  is...  

Nézd, 
mindent  csak  hótisztán  
szabad  szeretni:  
innen  kell  elindulni  
a tiizekbe  messze,  
messze, 
messze. 

Harmadnapra  föltámadni...  

Te, 
az  égi  tüzekkel  
meg  kell  beszélni,  



hogy a  szerelmet  
csak  a  legtisztábbak  várják  
lágypirulással. 

Mert  tudod,  
a csók:  maga  a  lélek  
-  lelkünk  a  szánkban  -.  
A csók:  ima.  
A csók:  a testek  imája.  

A csók  csak  ígéret  -
ígéret  gyönyörű  egekre...  
De  gyötrő  kín  
az  ígéretek  
hosszú földjét  járni.  
Reszketni  attól,  
hogy el se jön  az  ég.  

Ja, még egy, 
ne  higgy  
a  legszebb  hü szemű  csillagnak.  
Tévedhet más szemek  egére,  
elcsalhatják  erdők,  bokrok.  

Rokonom, 
ha baj van,  csak  szóljál.  
Tudod, erre  a  kutyák  
más  nyelven  harapnak.  

No, 
te csak  ragyogj  
minden  havon,  
rád  valaki  majd  csak  lenéz...  
Egyre  vigyázz  csak,  
ki ne felejts  a  didergésből.  

Nekem  hallgat  a  szám,  
de azért  fájok.  

Köröttem  haptákba  



janicsárok... 

Rokonom, 
most már  megbocsáss,  
muszáj 
kegyelmét  kitérdepelni  a  napnak.  

ne  viruljon  

mikor  kezed  
nem indul  felém  
mert  kihullott  belőle  
a  simogatás  

akkor 
ne  viruljon  
se  kék  
se  lila  
se fekete  csönd  

ordítson  hajnalt  
a  kakas  





UTÓSZÓ  HELYETT  

Egy  válogatás  összeállításakor  köztudottan  -  és  szükségképpen  -
többféle szempontot  lehet, illikfigyelembe  venni,  még akkor  is, ha  fennáll  
a  veszélye  annak,  hogy e fogalom  alatt-mögött  a feladatra  vállalkozóik)  
egyéni értékítélete  domináns  szerephez jut;  ez a körülmény  semmiképpen  
nem adhat okot -  még kevésbé fölmentést  -  a reprezentatív  megjelenítésre  
irányuló  törekvés  mellőzésére,  hiányára.  

A  Kárpátalján  művelt  magyar  költészet  20.  századi  termésének  
bemutatását  célul  kitűző  válogatás  egyik  fontosnak  tűnő  szempontja  
kezdetben  a  ma  is  itt  élő  költők  műveire  való  hagyatkozás  volt.  „Menet  
közben  "  derült  ki:  oktalanság  lenne  mereven  ragaszkodni  ehhez  az  
elképzeléshez,  mert annak a teljes -  egyébként  teljességében  is  szerénynek  
mondható  -  színkép  látná  kárát;  a  különböző  okok  miatt,  évtizedekkel  
ezelőtt innen  elszármazott,  de a szülőföldhöz  változatlanul  erős  szálakkal  
kötődő költök:  S. Benedek András,  Balla  Gyula,  Györké Zoltán  és  mások  
versei  nélkül  hiányos  lenne.  Emiatt  vált  szükségessé  a  látókör  bővítése,  
mégpedig a közelmúltban  az anyaországba  áttelepült fiatal  tehetségekre:  
Bagu  Lászlóra,  Csóka  Györgyre,  Lengyel  Tamásra  és  Pócs  Istvánra  is  
vonatkozóan,  holott  az  ő  magatartásukban  és  költészetükben  kevésbé  
érzékelhető  a szülőföld  iránti  kötődés,  vagy  éppen  az elhagyott  közösség  
sorshelyzetének  kibeszélni-akarása  -  némelyiküknél  és esetenként  annál  
inkább  az  elidegenülésre  utaló,  talán  túlzottan  kritikus  -  sajnálko-
zástalanul  lekicsinylő  -  szemlélet  és fogalmazás.  Ez  utóbbit  azonban  
nem tekinthettük  motiváló  tényezőnek  a teljes  kirekesztéshez,  e  nemzedék  
képviselői  egy-egy  versének  kötelességszerűen  helyet  adtunk;  kivétel  
Bagu László, aki az általános emberi létérzés kínjait,  és általuk a  felnevelő  
szűkebb  közeg  sorshelyzetét  megítélésünk  szerint  a  többieknél  megdöb-
bentőbb  művészi  erővel  jeleníti  meg.  Ez  az  oka  annak,  hogy  ő  több  
költeménnyel  szerepel  a  válogatásban,  mint  nemzedéktársai.  

Valamilyen fontossági  sorrend,  úgynevezett  rangsor felállítására  nem  
irányult  tudatos  szándék:  a  szerzők  abc-sorrendben  követik  egymást.  
Más  kérdés,  hogy  az  egyetemes  magyar  irodalomba  eddigi  munkás-
ságukkal  mára  leginkább  integrálódott  „nagyok"  (Kovács  Vilmos,  
valamint  Balla  D.  Károly, Fodor  Géza,  Füzesi  Magda,  Horváth  Sándor,  
Penckófer János,  Vári Fábián László és mások) részére  természetszerűleg  
nagyobb  teret  kellett  adnunk,  mint  azoknak  a pályatársaknak,  akiknek  
munkássága  egyelőre  „csak"  ígéri  a  költészet  magasabb  csúcsainak  
meghódítását. 



Tényleges,  de  nem  megoldhatatlan  gondot  okozott  az  úgynevezett  
másod-  és  harmadvonalbeli  alkotók  szerepeltetése.  A  kérlelhetetlenné  
merevülő,  kórosan  finnyás  igényesség  kívánalmai  szerint  őket  mellőzni  
kellett-lehetett  volna  -alaposan  mérlegeltük  ezt  a  lehetőséget-,  ám  
ezzel  egy időben szembesülnünk  kellett a kérdéssel:  a már említett  színkép  
-  a  színek  virágcsokra  -  teljességéhez  vajon  nem  hozzátartoznak-e  a  
szerényebb,  haloványabb  -  hogy  azt  ne  mondjam:  „mezei"  -  virágok  
tónusai  is?  Es:  bízhatnánk-e  saját  ítéletünk  helyességében,  ha  némely  
alkotónk  költészetét  lekicsinyelni  merészelnénk?  Irodalmunk  történeté-
ben számos példa  bizonyítja  az „értő szakmai  kritika " hatalmas  melléfo-
gásait  egy-egy  tehetség  megítélésekor  (lásd  -  például  -  Kölcsey  esetét  
Berzsenyivel).  Ehhez  hasonló  tévedések  ódiumát  nem  voltunk  hajlandók  
felvállalni,  már  csak  azért  sem,  mert  a  végső  -  és  legtöbbször  megfel-
lebbezhetetlen  -  értékítélet  joga  legalább  oly  mértékben  az  olvasóké,  
mint  a  hivatásos  ítészeké;  a  mi  dolgunk  elsősorban  az,  hogy  ízelítőt  
tegyünk  eléjük  minden,  általunk  többé-kevésbé  értékesnek  vélt  alkotó  
költészetéből.  Végül  is  ezt  tettük,  próbáltuk  tenni.  

Kifogások,  kritikus  észrevételek  természetesen  lehetnek,  bizonyára  
lesznek  is  a  válogatással  szemben.  Nem  tartjuk  magunkat  tévedhe-
tetlennek,  a  tényekre  alapozott  kritikát  nem  kivédeni,  de  megszívlelni  
szándékozunk.  Emellett  tudni  véljük  -  hiszen  nehéz szívvel  tapasztaltuk  -
jó  néhány  szerző  sok  verse  méltatlanul  -  de  ismét  csak:  szükségképpen  -
kimaradt  ebből  a kötetből.  E vonatkozásban  igazából  nem  lehet  mentség  
a helyhiány,  mert  -  tekintettel  a prózához  képest gazdagabb  termésre  -  a  
kiadónak  eleve  kétrészes  kiadványban,  de  legalább  vaskosabb  kötetben  
kellett  volna  gondolkodnia,  amikor  kishazai  költészetünk  bemutatására  
vállalkozott. 

Mindezek  ellenére  talán  okkal  remélhető,  hogy  a  Verecke  címmel  
közreadott  válogatás  betölti  rendeltetését:  jelzésszerűen  érzékelteti  a  
Kárpátalján  művelt  költészet  táguló  világát.  

NagyZol  tán  Mihál  y  
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