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VÁGÓ JÓZSEFNEK



Lidi nénéninek öccse itt,
Batu khán pesti rokona, 
kenyéren élte éveit 
s nem volt azúrkék paplana; 
kinek verséért a halál 
öles kondérban főz babot 
liejh burzsoá! bejb proletár! 
én*, József Attila, itt vagyok!
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ÖKOKELET

Nemzett József Áron, 
szappanfőző, aki már 
a Nagy óceánon 
szagos füveket kaszál.

Megszült Pőcze Borcsa, 
kit megettek a fenék, 
gyomrát, hasát sorba 
százláb súroló kefék.

Szerettem Lucámat, 
de Luca nem szeretett. 
Bútoraim: árnyak, 
Barátaim nincsenek.

Baj se lesz már többé, 
telkemmé lelt mindahány 
ólek mindörökké 
gazdáiban ét ostobán.
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TISZTA SZÍVVEL

Nincsen apám, se anyám, 
se istenem, se hazám, 
se bölcsőm, se szemfedőm, 
se csókom, se szeretőm.

Harmadnapja nem eszek, 
se sokat, se keveset, 
húszesztendőm halalom, 
liúszesztendőm eladom.

Hogyha nem kell senkinek, 
hát az ördög veszi meg. 
Tiszta szívvel betörök, 
ha kell, embert is ölök.

Elfognak és felkötnek, 
áldott földdel elfödnek 
s halált hozó fű terem 
gyönyörííszép sz ívemen.
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SZERETNÉNEK

Jóról és rosszról nem gondolkozom, 
csak szenvedek én és csak dolgozom.

Csinálok csempét, csavaros hajót, 
bánatba rosszat, közönyömbe jót.

Munkámnak nincs se száma, se szeri, 
kedvesem tudja, ő számba veszi.

Ő számba veszi, hisz valamiben.
S ha kérdem, néz, néz s nem mondja miben.

Ha fa volnék, hát fészket igazán 
a varjú is szükségből rakna rám.

Ha told volnék, mit zsellér vénje tört, 
csicsókás volna az a krumpliföld.

Krumplival is csak úgy volnék teli, 
ahogy a munka megköveteli.

Ha víz volnék, hát volnék pocsolya.
Ha tűz volnék, hát volnék hamuja.

S ha én volnék az Ur az Ur helyett, 
nagyon szeretnének az emberek.

8



ZÚZMARA

Fürtöm sző]lökhöz volt hasonló 
s most hüvelyében rohadt borsó. 
Fekete szemei peregnek, 
hulló könnyemmel keverednek.

Oh kínos, szögletes múlásom, 
széltörte, fehér hajlongásom! 
Roppanó hátam iramlásal 
Csonka szerelmem forradása!

Oh égbolt csontos tisztasága — 
éhen halottak fagyosságai 
Hunyor nélküli nyugalommal! 
Tettembe vetett bizalommal!

Gyémántos, hűs heringen élek 
bútoraim az égi fények, 
körmeim egyre keményebbek, 
de a rózsái fehérebbek.
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ÉJI DAL

Néhány éjjelre, padra, kőre, 
adjatok nékem fekhelyet.
Én nem vagyok jó gazda ökre, 
se lány, se bolha, se beteg.

Jusson a néniknek nagy bögre, 
szerető mindnek, ki szeret — 
rálel bennem a honi rögre, 
aki egy éjre eltemet.
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DAL

Derűs vagyok és hallgatag — 
pipám is, bicskám is elhagytam. 
Derűs vagyok és hallgatag.

Hopp szél, fúdd szét e dalomat! 
Nincs senki, akire rámondjam: 
örömét lelte nyomoromban. 
Felhő valék: már süt a nap. 
Derűs vagyok és hallgatag.
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A PAP MOSOLYOG

A pap mosolyog és derűsen 
gondtalan üdvü istent dícsér, 
darazsak dongnak s poros úton 
végig zümmögő gyásznép kísér.

Egy barna és ijedt leányka 
ablakhoz nyomja orrocskáját 
és papája a pipaszárral 
meg veregeti Párocskáját.

S harmatos füvek gyenge ízzel.
A lakon hajnali pirosság, 
lombok zizegnek, szöcske ugrik, 
a pókok hálójuk foltozzák.

Emlékem egyre merevebb lesz. 
Egy spicli rábök homlokára, 
síromig setteng s jó kutyámat 
nem uszíthatom többé rája.
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MAGYAR ALFÖLD

Magyar Alföld: gond a dombja, 
temploma: cövek 
talaja mély aludt tej, de benne 
hánykódnak I)ús. szögletes kövek.

Magyar ember: rongya zászló, 
étele a tál —
dudvaszedő nemzet vagyunk, értünk 
mezítláb jön foltozott halál.

Nosza költő ! Holt a holdad. 
Köldököd kötél.
Csettintésed égő város. Tollad 
füstölög. S egy szál gyufát nem ér.

óh, kik nőttük. felhőt leveledzvén, 
bodzás kis fenék, 
nézzétek im, országúton, némán 
vándorolnak ki a jegenyék.
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BIZTATÓ

Kínában lóg a mandarin. 
Gyilkolt ma is a kokain, 
zizeg a szalma, menj, aludj. 
Gyilkolt ma is a kokain.

Az áruházak üvegén 
a kasszáig lát a szegény.
Zizeg a szalma, menj, aludj - 
a kasszáig Iái a szegény.

Végy kolbászt és végy kenyeret, 
őrizd meg jól életed, 
zizeg a szalma, menj, aludj, 
őrizd meg jól az életed.

Aki majd Jőz is, csókol is, 
kerül majd egyszer asszony is, 
zizeg a szalma, menj, aludj, 
kerül majd egyszer asszony is.
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OH SZÍV! NYUGODJ!

Fegyverben réved lönn a téli ég, 
kemény a menny és vándor a vidék, 
halkul a hó, megáll az elmenő, 
lehellete a lobbant keszkenő.

Hol is vagyok'.'' Fgy szalmaszál nagyon 
helyezkedik a csontozott utón; 

kis, száraz nemzet; izgágán szuszog, 
zúzódik, zizzen, izzad és buzog.

De fönn a hegyen ágyat bont a köd, 
mint egykor melléd: mellé leülök. 
Bajos szél jajál csendben hallgatom, 
csak hulló hajam repes vállamon.

Oh szív! nyugodj! Vad boróka he gyén 
szerelem szólal, incseleg felém, 
pirkadó madár, karcsú, koronás- 
de áttetsző, mint minden látomás.
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JÓZSEF ATTILA

Vidám és jó volt s tán konok , 
ha bántották vélt igazában. 
Szereteti enni s egyben másban 
Istenhez is hasonlított.
Egy zsidó orvostól kapott 
kabátot és a rokonok 
úgy hívták: Töbhé-itt-ne-lássam. 
A görög-keleti vallásban 
nyugalmat nem lelt, csak papot, 
országos volt a pusztulásban,

no de hát ne búsuljatok.
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HANGYA

A bábok között elaludt a hangya.
Szél a bábokat most el ne fúdd ! 
Különben jó az is.

Kis fáradt fejét csillámokra hajtja, 
és alszik véle csöpp árnyéka is.

Egy szalmaszállal fölkelteni szépen! 
De" jobb, ha már indulunk haza, 
erősen beborult, -

a bábok között elaludt egy hangya 
és -  hopp - egy csöpp már a kezemre hullt
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MEGFÁRADT EMBER

A földeken néhány komoly paraszt 
hazafelé indul hallgatag.
Egymás mellett fekszünk a folyó meg én, 
gyenge füvek alusznak a szivem alatt.

A folyó csöndes, nagy nyugalmat görget, 
harmattá vált bennem a gond és teher 
se férfi, se gyerek, Se magyar, se testvér, 
csak megfáradt ember, aki itt hever.

A békességet szétosztja az este, 
meleg kenyeréből egv karaj vagyok, 
pihen most az ég is, a nyugodt Marosra 
s homlokomra: kiülnek a csillagok.
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KERTÉSZ LESZEK

Kertész leszek, fát nevelek, 
kelő nappal én is kelek, 
nem törődök semmi mássa], 
csak a beojtott virággal.

Minden beojtott virágom 
kedvesem lesz virágáron, 
ha csalán lesz, azt se bánom, 
igaz lesz majd a virágom.

Tejet iszok és pipázok, 
jóhíremre jól vigyázok, 
nem ér engem veszedelem, 
magamai is elültetem.

Kell ez nagyon, igen nagyon 
napkeleten, napnyugaton — 
ha már elpusztul a világ, 
legyen a sírjára virág.
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ISTEN

Hogyha golyóznak a gyerekek, 
az Isten köztük olt ténfereg.
S ha egy a szeméi nagyra nyitja, 
golyóját ö lyukba gurítja.

ö sohase gondol magára, 
de nagyon ügyel a világra.
A lányokat ő csinosítja, 
friss széllel arcuk pirosítja.

0 vigyáz a tiszta cipőre, 
az iiccán is kitér előre.
Nem tolakszik és nem verekszik, 
ha alszunk, csöndesen lefekszik.

Gondolatban tán nem is hittem. 
De mikor egy nagy zsákol vittem 
s ledobván ráültem a zsákra, 
a testem akkor is őt látta.

Most már tudom őt mindenképpen, 
minden dolgában tettcnértem.
S tudom is, miért szeret engem, 
tettenértem az én .szivemben.
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ISTENEM

Dolgaim elől rejtegetlek 
Istenem, én nagyon szeretlek, 
ha rikkancs volna mesterséged, 
segítnék kiabálni néked.

Hogyha meg szántóvető lennél, 
segítnék akkor is mindennél; 
a lovaidat is szeretném 
és szépen, okosan vezetném.

Vagy inkább ekeszarvat lógva 
szántanék én is a nyomodba, 
a szikre figyelnék, hogy ottan 
a vasat még mélyebbre nyomjam.

Ha csősz volnál, hogy óvd a sarját, 
én zavarnám a féle varjat.
S bármi efféle volna munkád, 
velem azt soha meg nem unnád.

Ha nevetnél, én is örülnék, 
vacsora után melléd ülnék, 
pipámat egy kicsit elkérnéd 
s én hosszan mindent elbeszélnék.
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HOSSZÚ AZ ÚRISTEN

Hosszú az Úristen, 
rövid a szalonna, 
nyavalyás a szegény ember, 
mintha gazdag volna.

Úgy meggörbül, mintha 
réti ösvény volna 
s rajt libegnének a lányok 
tej ér a majorba.

Hosszú és kemény is, 
püspököké mégis, 
rábízná pedig siralmas 
dolgát a szegény is.

Jutna neki kolbász, 
asszonyának szoknya, 
az ájtatos Úristenhez 
vigadozva szokna.

Délszemmel ha néz a 
sokutú világra, 
a legbajosabb dűlőkön 
a szegényt találja.

Ha ma sincs, hogy értünk 
seregekké lenne, 
szegény magyar, ha elpusztul 
nem is pihen benne.

22



REGGELI

A kakas forgó szavakat szól, 
a néni a tyúknak magot szór 
s a kenyerek erősen, bízva, 
kelnek,
harangszó ömlik a Tiszába, 
frissen, nyújtózva kei a lárma, 
derékig mosdok s a vizet 
reápaskolom fejemre.
Oly hűsen, tisztán simul hozzám, 
úgy ring a tálban, úgy zenél, 
mint a danoló lányok melle.
Kitárt ajtómon szellő jön be, 
szaglász, vigyorog diadallal 
s mint rozsvetésben kisgyerek 
édesen rugkapál hajamban. 
Álmomban kazalról gurultunk 
s rózsámmal bukfencei vetettem, 
tótágast állnék most is én, 
de már munkába kell sietnem. 
"Fürgén, vígan viszem magam, 
most úgyis én vagyok a legszebb, 
és szépet, tisztát kell már egyszer 
fölmutatni az embereknek. 
Szeretnek, majd ha eljövök, 
szeretnek, mert közöttük voltam, 
együtt jártuk a széles uccát 
s zápor előli velük loholtam.
Az apókkal és az anyókkal. 
akik ráncaim tervét hordják, 
fiukkal — S lányokkal, kik munka 
után a mellüket kibontják.
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AZ OROSZLÁN IDÉZÉSE

Volt fogain közt már szivar, 
csuklómban megállt a kés, 
mosdatott habos vihar, 
alvó számba szállt a légy, 
néni szunnyadt ágyamon, 
szépeit álmodott szegény. 
Tiszteltek, ha vért köhögtem, 
mégse köptem hóba én. 
Voltam vonító kaján: 
halljunk hát nevelni holtat, 
vagy a holt is él talán?
Erre ittam jó borocskát, 
rágtam főtt malaclapockát, 
kezet fogtam balkezemmel, 
megpöngettem szemfogain, 
isteneim mind eladtam, 
ez a ruha másé rajtam, 
kereshet pipogya ember, 
az én megnyurgult szivemmel, 
tükröm mögött szerelemmel, 
oroszlánra várok én

Első Ízben cipőm fényét ' 
kényesitse bús sörénye, 
másodízben cirógasson, 
körme torkomat kitépje, 
behunyt szemmel végignyaljon 
harmad Ízben az ágyamon, 
pártalanul és üvöltve 
őrizze a ravatalom. •
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ÜLNI ÁLLNI ÖLNI HALNI

Ezt a széket odébb tolni, '* 
vonat elé leguggolni, 
óvatosan hegyre mászni, 
zsákomat a völgybe rázni, 
vén pókomnak méhet adni, 
öregasszonyt cirógatni, 
jóízű bablevest enni, 
isár van, lábujjhegyen menni, 
kalapom a sínre tenni, 
a tavat csak megkerülni, 
fenekén ruhástul ülni, 
csengő habok közt pirulni, 
napraforgók közt virulni, 
vagy csak szépet sóhajtani, 
csak egy legyet elhajtani, 
poros könyvem letörülni, 
tükröm közepébe köpni, 
e 11 en eim in el b ék ül ni, 
hosszú késsel mind megölni, 
figyelni, a vér hogy csordul, 
nézni, hogy egy kislány fordul 
vagy csak így megölni veszteg, 
fel gyű j tani ÍI ud a pestet, 
morzsámra madarat várni, 
rossz kenyerem földhöz vágni, 
jó szeretőm megríkatni, 
kicsi húgát ölbe kapni, 
s ha világ a számadásom, 
úgy itt hagyni, sose lásson —

oh köttető, oldoztató, 
most e verset megírató, 
nevettető, zokogtató, 
életem, te választató !
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TÜZEK ÉNEKE

Ott alszunk a száraz fában, villogó bő szénrakás
ban,

ifjú asszony keze keit,
sustorgunk a katlanokban, szikránk pattog úgy 

szalad.
pirt adunk a szőke kőnek, kövér darab húsok 

főnek
fölöttünk a tarka cinfedő alatt.

Zöld fa lombjait bekapjuk, vastag nyelvvel meg
forgatjuk.

szörnyű szarvval szertehányjuk, zúzzuk az avart 
bika derekára kormot rovunk ha borjúra morgott 

s toklyótülökkel lékelni, öklelni akart 
piros pozsgás ifiakban csimbókos gyümölcsünk 

csattan
csatákban csórdítva rengő velőt és tejet, 
gyümölcs pattan, mint mint csapó, dühöngök ij- 

jának vájó ágakon, melyek 
őserdőben századhosszat ropogósán hajladoznak.

bőrükből rneg bomlik, forr a lé 
s roppant arany madarakat nyújtanak a tágas 

ég felé!

Kerek kazal tetejében isten guggol ördögképben, 
vörös paprikaujjákkal dalunk pengeti, 

gördülő farát a sok lány körbe rengeti, 
nyújtózkodnak a fiukkal, mig megértik csendes 

énekünk,
s ha megértik, összerogynak, pörnyét hint fejükre 

istenünk.
zörgő imákat rebegnek, földre rogyva öregednek, 

öregen pedig
töpörödött kicsi testük a mi erős hamvainkba 

ríva fektetik.
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FIATALASSZONYOK ÉNEKE

Pihés, huncut, görbe állunk,
formás fejünk, fürge lábunk, szép egyenes fejér 

hátunk,
mag a szemünk, meg a szánk.

ráncos -haji ós lángol; rakunk, sütünk, főzünk,
s hogy az arcunk tűzesetük, a kalácsnak kénye- 

sedfik,
fény esetük fonatja.

Kelleti magát a szél is, nyilnivalő gyönge mellünk 
tapogatja,

jószágunkat terelgeti, kerek szoknyánk emelgeti,
lobogtatja.

Takarítunk, törülgetünk, a hajunkat kontyba 
kötjük,

lépegetünk, úgy ringatjuk, mint kakas a taréjját.

Hűs derekunk hintázása, karunk-íarunk hul
lámzása,

mint harmatos, magos fűben tiz-husz kövér, víg 
gyerek

sivalködva, meztelenül ha rakáson hempereg.

Hogy az urunk megjön este, mosdó vízzel, vacso
rával, csókkal várjuk

ingerkedünk, játszadozunk, esi ti tj uk, ha baj 
jal van,

egész éjjel ölelgetjük
s gör.bölyödő kis hasunkat nézegetjük hajnalban.
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DALOCSKA

Mikor a szeretők veszekednek 
akkor hajlongva magosodon , 
mikor a szeretők ölelőznek, 
akkor a földdel elsimulnak.

Énekeljünk: 
haja ha !
Bőm bölődjünk:
böm-böm-böm
Susogjunk, hogy
susu.su,
üss egyet a
hátamba!
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TÁNCBA FOGNAK

Ismeretlen érveket ki győz 
bús fejével bizton bírni le!
Már hajóm szállók, elmegyek, 
egyszer aztán észre is veszik, 
hogy hiába főtt a jő ebéd 
és hiába szólnak énnekem, 
nem hozok a pincéből szenet.
Majd a rendőr elgondolkodik, 
hogyha csillagos, nagy este lesz 
s nem kószál az uccán senki sem. 
Érzik majd a lányok is nagyon, 
hogy nem annyi szem néz hosszasan 
sétikáló lábaik után, 
de csak összekacagnak megint, 
táncba fognak valamennyien 
és vi d áman e 1 énekeli k:

annyira szerette 
kedvesét eme, 
hogy hajóra szállt s az 
elsülyedt vele,
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SOK GONDOM KÖZT

Sok gondonn közt veled vesződöm, 
bóbiskós szántón mérgelődöm 
s harmatos, dobogó dombokon 
szememre húzom a kalapom.

Hosszukat lépek s keserülvén 
legelgető borjak közi ülvén 
orrocskájuk is téged idéz 
s rózsás csülkökkel szivembe lépsz.

Zsákom rádobom a bokorra, 
bottal ütök a virágokra, 
ordítok, ha szól a billegő, 
a folyóig szenved a mező.

Ha kerülsz, ne kerülj el messze, 
köténykéd lennék, ne tépj össze, 
dalocskád lennék, ne hallgass el. 
kenyérkéd leszek, ne taposs el.
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PÖTTYÖS

Imiről őzike-lépésekben 
kis rüggyel szájában a lány. 
Bűvös fogain toppanva ejti 
megszolgált, kesere pipám.

Ifjúi, kínokban szenvednek 
mind-mind a vénülő füvek. 
Emlékeznek: mikor is láttak 
szellőeske járású szüzet.

Hopsza! fű leszek én ma este, 
görnyesztnek bíbor harmatok, 
ropogós, tűrő fű, amelyben 
új kedved is topoghatod!

De pöttyös ruhádban, lobogván, 
ahogy látsz, ilt hagysz engemet, 
s meg kell öntöznöm litís csöbörrel 
a kigyulladó füveket.
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GYÖNGY

Gyöngy a csillag, ugv ragyog, 
gyöngy szil án kokként p oty og. 
mint a szöllő, fürtösen, 
s mint a vízcsepp, hűvösen.

Halovány l)ár a göröngy, 
ő is csámpás barna gyöngy; 
a barázdák fölfűzik 
a bús földet díszítik.

Kezed csillag énnekem, 
gyenge csillag fejemen.
Vaskos göröngy a kezein, 
ott porlad a sziveden.

Göröngy, göröngy, elporlik, 
gyenge csillag lehullik, 
s egy gyöngy lesz az ég megint, 
egybefogva sziveink.
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ÁLDALAK BÚVAL VIGALOMMAL

Áldalak búval, vigalommal, 
féltelek szeretnivalómmal, 
őrizlek kérő tenyerekkel
búzaföldekkel, fel legekkel.

Topogásod muzsikás romlás, 
falam ellened örök omlás, 
düledék-árnyán ringatózom, 
leheletedbe burkolózom.

Mindegy, szeretszne, nem szeretsz-e. 
szivemhez szivvel keveredsz-e, 
látlak, haliak és énekellek, 
istennek tégedet felellek.

Hajnalban nyújtózik az erdő, 
ezer ölelő karja megnő, 
az égről a fényt leszakítja, 
szerelmes szivére borítja.
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RINGATÓ

Holott náddal ringat, 
holott csobogással, 
kékellő derűvel, 
tavi csókolással.

Lehet hogy szerelme 
földerül majd mással, 
de az is ringassa 
ilyen ringatással.
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TOSZUNNYADÖ

Tószunnyadó békességgel, .
elülő végtelenséggel 
óvja szerelmem ki adta 
s tenyerével megnyugtatta.

Baj ócskáimat felejtem, 
karddá nőtt bicskám elejtem — 
sáppadsz, kiáltó virággal, 
és ő dereng, csendes ággal.

Szavad: nem értem, de sürgés. 
Szava: nem értem, de zengés. 
Nagyon szerethet már engem, 
megtűr téged is szivemben.
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TEDD A KEZED

Tedd a kezed 
■homlokomra, 
mintha kezed 
kezem volna.

Úgy őrizz, mint 
ki gyilkolna : 
mintha éltem 
élted volna.

Úgy szeress, mint 
ha jó volna. 
Mintha szivem 
szived volna.
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KLÁRISOK

Klárisok a nyakadon, 
békafejek a tavon. 
Báránygané 
bárányganéj a havon.

Rózsa a holdudvaron, 
aranyöv derekadon. 
Kenderkötél, 
kenderkötél' nyakamon.

Szoknyás lábad mozgása 
harangnyelvek ingása, 
folyóvízben 
két jegenye haji ás a.

Szoknyás lábad mozgása 
harangnyelvek kongása, 
folyóvízben
néiOa lombok hullása.
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PERNYETÁNCRA

Te tüzkazal, mint pernye 
úgy röpködök körötted. 
Bicegve szállók édes 
kunkorgó száraidból.
S hipphopp orrod hegyéről 
mosolygok rád. te drága 
Subába jő az alkony 
hűvös pipába fogja 
fickándó lángjaid, kik 
poloznak jobbra-balra. 
Guggolsz már ugye, hékás ? 
Ládd, lefejti magáról 
a bokor piros szoknyád, 
mit rádobtál, hogy vélem 
nyújtózva szemtelenkedj. 
Hát húzd be tüzes szarvad, 
feküdj a gyenge fűre.
No majd be is boritom 
fehérrel barna szived.
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MIKOR AZ UCCÁIY ÁTMENT A KEDVES

Mikor az uccán átment a kedves, 
galambok ültek a verebekhez.

Mikor gyöngéden járdára lépett, 
édes bokája derengve fénylett.

Mikor a válla picikét rándult, 
egy kis fiúcska utána bámult.

Lebegve lépett — már gyűlt a villany 
s kedvükre nézték, csodálták vígan.

És ránevettek, senki se bánta, 
hogy b a szivem gyökere-ága.

Akit ringattam vigyázva, ölben, 
óh hogy aggódtam elveszik tőlem!

De hegyes kedvük szivemre rászállt, 
letörte ott az irigy virágszált.

És ment a kedves, szépen, derűsen, 
karcsú szél hajlott utána hűsen!
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PIROS HOLD KORUL

Piros hold körűi denevéreké 
bársony koszorú, bodor féreg. 
Malacvilágosság az égen, 
hűvöslő szalmazsák a réten.

A saláták az estharmatban 
borzonganak, kotyognak halkan. 
Már mar rikoltva fölrepülnek,
S tollászkodva megint elülnek.

Pokoli tompa puffanások, 
puha füveken járkál ások! 
Szarvasok aggancsai hullnak.
Vagy ágak: virág után nyúlnak?

Hogy piheg a meggy csattant ajka, 
még a kórón is fönnakadva!... 
Hogy tágul-szűkül gyors ütemre 
az egész világ! mint a melle!

Minden lábához ejti kincsét... 
Lábamhoz ess-e, oh szegénység? 
Ki terhel majd gyökig hajolva 
miként ha termésem ő volna?
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TUDTAM ÉN

Tudtam én, "hogy itt leszel közel 
erre fordította kőfejét 
minden napraforgó és a lég 
salátánkat úgy borzolta fel.

Mormolgattam: szoknyád szele ez! 
csermely: pipacsbúborral habos
aranyhalak raja benn a rozs, 
illanásuk mosoiyodnyi nesz.

Fürdőm vagy te, csengő italom. 
Karod hús ár, melled kavarog, 
fülemben is csupán úgy csobogj, 
hogyha lélegzet a vállamon.

Zudulj fogaimra! parázsban remeg 
Igyalak én, mert szomjas a halál 
óriási korsó sör a nyár,, 
habok rajta pufók fellegek.
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ITT HŰVÖSEBB

Mióta elmentél, itt hűvösebb 
a sajtár, a tej, a balta nyele, 
puffanva hull a hasított fa le 
s dermed fehéren ahogy leesett.

A tompa földön öltözik a szél, 
kapkod s kezei meg-m egállá na k. 
leejti kebléről az ágakat, 
dühödten hull a törékeny levél.

Óh, azt hittem, már völgy vagyok nagyon. 
Két melled óv meg észak s dél felől, 
a hajnal nyílik hajam l’ürtjiből 
s az alkonyat ragyog a talpamon!

Soványan ülök Nézem, hogy viritsz 
világ! kóró virágja! messziség: 
kék szirmaidban elhamvad az ég 
ás mint a rózsa, lassan beborít.
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GYEREKSIRÁS

Anyám melle támla feléd, — 
erős valék mint az anyatej 
s ajkad közül sírva folyok el, 
édes fogad elejté csecsét.

Mért nem ikertestvérem levél? 
Összebújnánk télen melegen 
s aranymoszatokkal fejeden 
kádacskámban velem fürdenél.

Láttam én, mig száradt künn az ing: 
látott szájjal büszkén szendereg, 
egy ütemre ringva két gyerek 
s halkan járnak vad szomszédaink.

Óh, magamban vénit az idő!
Hányott esett bogár búja ráz, 
kezem-lábam ríva hadonász, 
mint viharban ezer rózsatő.
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SZERETŐK LAZADASA

Eljön az az éjjel, melynek 
ímánden csillaga szívig éo- el. 
Föllázadt szeretők szaladnak 
lobogó hajakkal, zenékkel.

Nótázva hozza mind a partig 
görnyesztő piros drágaságát. 
Megtáruí morogva a tenger, 
s kincseiket mind bedobálják.

— Győztél, eljöttünk szerelemmel, 
izedet visszahoztuk néked, 
nosza fogadd bilincseinket, 
kötözd be fájó szívverésed.

Nosza fogadd hát koronánkat, 
a harangot, sapkánkon a csörgőt, 
egy zacskó lisztünk s egy marék 
elbúsult, ragaszkodó szöllőt.

Fogadd most-tépett ágainkat, 
vedd jóícsinált szerszámainkat. 
Fogadd seprőnket, tányérunkat, 
de ágyunk helyett, nesze, magunkat.

S füstölgő, parazsas homlokkal 
fiúk és lányok leguggolnak, 
fölöttük reszketve ereszkednek 
páratlanul nagy, teli holdak.

S a víz a sok vad ajándéktól 
kijön értük, elönti őket,
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hanem hiába zúg, zúgása 
erősbíti az éneklőket.

A lányok dalát: Tenger vagyunk, 
keserű só vagytok ti bennünk, 
a fiúk dalát: Partok vagyunk, 
keserű tenger vagytok bennünk. —

S a víz habzó, kibomiott kontyán 
ragyogó holtakat ringat csengve, 
és háborogván emlékezik 
az elcsendesült szerelemre.

45



FÖRGETEG

A förgeteg fekete vadezüst; 
csattogó szivek árnya!
Munkaruhám ő, szivemet hűvös 
hajtásaiba zárja!

0 mennykővés, virágos kalapot 
nem is csap más fejébe, 
csak annak, aki húzódik fagyott 
akác kemény tövébe,

mint én s bár érez vasszuronyokat, 
melyek húsába vágnak, 
behunyva szemét rétjén szán lógat 
egy jobb szikii világnak.

Jó förgeteg, szerelmek dörmögő 
nagyatyja, csattos angyal!
Bosszúinas, rajt piszkos kék kötő, 
mennyet letörli) ronggyal.

Mert ez már nem a régi tétovás, 
a vénség tüsszentése — .
de helyettünk szakadt káromkodás, 
köpés a földre, égre.

Az .szülte, mikor rablót ordított 
a csősz, csatakba ülvén, 
sárga foga közt kikavarodott, 
a kastély ellen dűlvén.

Hogy két öklével hadonásza már 
az ősz varkocsu jobbágy — 
a csordában ha villámán tya jár, 
lábába mar a korbács.
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Vert-e már téged valaki, vihar? 
Ostorral kergetett-e?
Sötét erődbe bujtál-e, vihar? 
úgy mint a szégyenedbe?

Tartalmad vagyunk robbanás-alak! 
Zászlós a dűlök rangján!
Csettintek én! és felszólítalak, 
kinzottak hulló hangján

Te förgeteg, fekete vadezüst, 
parasztharag bográcsa, 
rotyogó mérget, engem íozz nagy üst, 
és fordíts a világra!
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ő r e i ; m in d e n

Öreg itt mindén, a vén vihar 
görbe villámra támaszkodva jár, 
tüskeszakállu rózsáknak dudál 
s velük togvog rossz lábaival.

Öreg minden. A forradalom 
dobálni való hegyes köveken 
köhögve guggol s csontos kéziben 
fillér fénylik : legszebbik dalom.

Kezeim mért nem átlátszónöreg, 
hogy tapogatván arcom ráncait 
ölembe ejtném s aki látna így 
hinné : szememből a könny pereg ?

Ifjúságom ! oltáros korom 1 
Juj, fickándozó, hűvös hal gyanánt 
az alkony hálójába reng a láng 
s békanyál lesz meghaló porom.
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KOVÁCS

Kovács, kovács, fölgyürted jól az inget, 
aztán megemelted két szép gyereked és bemár

tottad a tűzbe.
Most ott pirosodnak, ahol a fiatal madár!
Meg ahol a sokkal nagyobb virágok, melyeket 

oda kéne tenni a házad elé.
A nap is ott kél ha meglóbálod fejed fölött a kala

pácsot 
s az üllő
megcsendül belé, akár a dalolok szive.
Ez a legkékebb tavon él, ahol a halak vert ezüst 

lelke njmgszik,
este eljön tisztán, kéken, bekocog minden ab

lakon:
Kalapálj csak, hiszen szépeket kalapálsz te!
A juharfa is ugy nő, ahogy nagyot lépsz, fütyülsz 

és a homlokod megbököd!
Te vagy a kovács és kikalapálod 
a virágokat.
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MEDÁLIÁK

1

Elefánt voltam, jámbor és szegény, 
hűvös és bölcs vizeket ittam én, 
a dombon álltam s ormányommal ott 
megsimogattam a holdat, a napot. —

és fölnyujtottam ajkukhoz a fát 
a zöld cinéért, a kígyót, a kovát 
most lelkem: ember mennyem odavan 
szörnyű fülekkel legyezem magam-----

2
Porszem mászik gyenge harmaton, 
lyukas nadrágom kézzel takarom, 
a kis kanász riva öleli át 
kővé varázsolt tarka malacát, —

zöld füst az ég és lassan elpirul, 
csöngess: a csöngés tompa tóra hull, 
jéglapba fagyva tejfehér virág, 
elvált levélen lebeg a világ — —

50



MEDÁLIÁK

3

Totyog, totyog a piócahalász, 
bámul, bámul a sovány kanász, 
lebeg, lebeg a tó fölött a gém, 
gőzöl, gőzöl a friss tehénlepény, —

egy fáradt alma függ fejein felett, 
a hernyó rágott szivéig szemet, 
kinéz hát rajta és mindent belát, — 
virág volt ez a vers, almavirág-----

4

Lehet, hogy hab vagy cukrozott tejen, 
lehet, hogy zörej meredt éjjelen, 
lehet, hogy kés vagy ónos víz alatt 
lehet, hogy gomb vagy, amely leszakad, —

a cselédlány könnye a kovászba hull, 
ne keress csókot, ez a ház kigyul, 
hazatalálsz még, szedd a lábodat, 

füstölgő szemek világítanak — —
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5

Disznó, de akin jáspis a csülök, 
fábul faragott istenen ülök, 
hejh bársony gyász a tejen tűnj elő! 
meghalok s mázsás szakállam kinő! -

MEDÁLIÁK

S ha megrándul még bőröm', az egek — 
hátamról minden hasamra pereg — 
hemzsegnek majd az apró zsírosok, 
a csillagok, kis fehér kukacok-----

§
Ragyog a zöld gyik — sorsom keresi, 
zörget a búza: magvát kiveti, 
rámnéz a tó, ha belé kő esett, — 
s a sírók sóhajtotta fellegek,

a háborúkkal hivott hajnalok, 
ugró napok és rezgő csillagok 
körülkóvályogják nyugodt fejem. 
Világizzása hőmérsékletem — —
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MEDÁLIÁK

7

A küszöbön a vasliaím vödör, 
szeresd a lányt, ki meztéláb söpör 
a szennyes lé lapulva árad el, 
tajtékja tölgy űrt karján szárad el —

óh én is pléhhabokba horpadok, 
de keinek csengő és szabad habok 
s végigcsattognak tengerek lován 
a lépcsőházak villogó tógán — —

8

Borostyánkőbe Fagy be az ügyész, 
fekete frakkban guggolva kinéz, 
meredten nézi, hogy mi féltve föd. 
cirógat, áld a fény a szél a köd,

befut a rózsa, amint rothadok, 
pillévé szednek hűvös kócsagok 
és őszi esték melege leszek, 
hogy ne ludbőrzzenek az öregek —
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MEDÁLIÁK

9

Barátommal egy agyban lakom, 
nem is lesz hervad*) liliomom, 
nincs gépfegyverem, kövem vagy nyilam 
ölni szeretnék, mint mindannyian,

s mig gőggel fortyog a bab és sziszeg 
főzelékszinü szemmel nézitek, 
hogy széles ajkam lázba rezgve ring 
s fecskék etetnek bogárral megint

10

Szakállam sercenj, reccsenj, kunkorod j< 
boronaként a vetésen vonódj — 
az ég fölött, mint lenn a fellegek, 
egy siinogatás gazdátlan lebeg

s e hűvös varázs huzva szeliden 
szakállamon majd egykor megpihen 
s vörös fonatján bütykömig csorog 
jó izzel-gőzzel mint gyógy bor ok —
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MEDÁLIÁK

11

Huszonhárom király sétál, 
jáspiskorona fejükben, 
sárga dinnyét edegélnek, 
uj hold süt a balkezükben.

Huszonhárom kölyök esászkál 
csámpás sityak a fejükben, 
görögdinnyét szürcsölőznek, 
uj nap lángol jobbkezükben.

12
Az el taposott orrú fekete, 
a sárga, kinek kékebb az ege, 
a rézbőrü, kin megfagyott a vér 
és üdére ként rugódzó fehér — —
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DUDOLÖ

A rétek, viták csendesen 
úsznak a hűvös vizeken 
sejhaj
úsznak a hűvös vizeken — —

Van krumplink és van kanalunk, 
piszokban élünk s meghalunk, 
sejhaj
piszokban élünk s meghalunk-----

Mért görbül kicsikém a szád? 
új inget gondolok reád 
sejhaj
új inget gondolok reád

Senkije sincs, nem éri gyász 
akire csak egy párt vigyá/z 
sejhaj
akire csak egy párt v igyáz-----
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KÉT VÁZLAT

S i m o n J o 1 á n

Egyszer, ha nemi veszi észre 
nézzetek arcába hosszan, 
magános férfiak gondolták ki, 
amikor én még futballoztam.

Élete: peng a levegőben, 
borítsátok be nagykabáttal, 
sosem szavalt még verset tőlem, 
súrol, szalad egy könyvállvánnyal.

Ha volna kollektív iparosfa, 
téli cipőjét megteremné, 
ha volna igazszivü kecske, 
az ő dicséretét mekegné.

N ómét  h A n d o r

Egy nagyon tiszta vizcseppet 
dörgöljetek a szemire — 
harminchat éve várja már 
térden a kékpupu teve.

Lidi főzz neki húslevest, 
rabi, mondj neki kabbalát, 
vegyetek békákat neki, 
hogy legyen népe legalább.

Vad ágvuszóval vágtatott 
gyöngyház-korán a tenger át, 
két fürtjén őrzi a leolt 
halacskák szürke sóhaját.

57



HAJNALBAN KEL FÖL MINT A PÉKEK

Kedvesem erősdereku, karcsú asszony, 
ültem már repülőgépen, magasból ő is kicsinek 

látszik,
de pilótalétemre is megbecsülném.

Maga mossa a ruhát, a hab álmodozva reszket 
karjain,

letérdel, mintha imádkozna, fölsikálja a padlót 
és nagyot kacag, ha elvégezte, 

kacagása mint az alma melybe héjjastul bele
harap,

olyankor az is hangosan nevet, 
ha kenyeret dagaszt, hajnalban kel lob mint a 

pékek, akik a jólsütő kemencék rokonai, 
hosszú lapáttal őrködnek fölöttünk, 
fölverődik a liszt és odaszáll a szép, szabad mel

lükre, ahol meg nyugodtan elalszik 
mint kedvesem a jó szagú ágyban, hogy elmoso

gatott
s tisztára ölelte szivemet.

Feleségem is ilyen lesz. ha majd egész emberré 
növök

és megházasodom, mint az apám.
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ÉRTED HARAGSZOM, NEM ELLENED

Mikor főikéi a nap,
a sosem haragvók hajától eltéritődik a harmat, 
ne bántson téged az éín haragom soha, kedves.

Sokszor gondolok nagy futós terekre, ahol lehet 
el kell majd esnem,

az árbocfaragók árbocokkal jönnek oda tömött 
sorokban,

és győzvén ott, égnek hajítja hatmillió vasas az ő 
csengő szivi'i kalapácsát.

Szerszámok égi viharába
csókjaidat hadd viszem én is el oda kedves.

Észre sem veszed hogy kihúzom magam, mikor a 
jövőről szólok

ha akarod, hát csak ama városdaloló győzelem 
után térek meg hozzád,

-agy majd a pékek összekötik kenyérvető, jó la
pátjaikat,

végiglekteínek rajta engem és lehajtott lisztes fő
vel .

elhoznak lassan az ágyadig.

Érted haragszom én, nem ellened,
nosza szorítsd meg a kezem, mellyel magosra

tartalak álmaimban,
erősítsen az én haragom, dehogy i* bántson, 

kedves. „ - ,
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KOPOGTATÁS NÉLKÜL

Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hoz
zám,

de gondold jól meg,
szalmazsákomra Fektetlek, porral sóhajt a zizegő 

szalma.

A kancsóba friss vizet hozok be néked, 
cipődet mielőtt elmégy. letörlöm; 
itt nem zavar bennünket senki, .
görnyedvén ruhánkat nyugodtan Foltozhatod.

Nagy csönd a csönd, néked is szólok, 
ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek, 
melegben levethetsz nyakkendőt, gallért, 
ha éhes vagy, tiszta papirt kapsz tányérul, ami

kor akad más is,
hanem akkor hagyj nékem is, én is örökké éhes 

vagyok.

Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz 
hozzám,

de gondold jól meg,
bántana, ha azután sokáig elkerülnél.
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A NAGY VÁROSOKAT

A nagy városokat sehogysem tudom elfeledni, 
az idegen is csak róluk beszélt, a mi kertünket 

észre se vette,
nem is tudom, mi hozta ide. a színházba se jött 

el hogy hittük.
a szomszéd kisasszonnyal se törődött, pedig azt 

minden ki in egcsodá 1 j a, 
szőke és magas mint a torony a házak fölött, 
ha megy az uecán, ablakba állnak, ugv néznek 

utána az asszonyok is, aztán sóhajtva főzik to
vább a jó vacsorát.

hallgatagon megtérítik az asztalt és várnak, 
még nem beszéltünk, csak mosolyogtunk, de én 

azért köszönök néki, ha találkozunk, 
ő meg éppen csak rápillantott, 
csak elment mellette, hozzá se nyúlt a kalapjához.

Én akkor is köszönnék néki. ha láttam volna nagy 
városokat, ahol szebbek a kisasszonyok, 

karcsúbbak, mint a diaboló és magosabbak 
ott a torony is magosabb, 

hajladoznak, ha fú a szél és kipirulva lefogják 
szoknyájukat, .

én akkor is köszönnék néki, akkor még meg js 
szólítanám

s a nagy városokat, ahol még ő se járt, 
nagyon szépen neki is elmesélném.
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