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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, sárt 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.
Varázsdalok 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 bqjból kilábalt:
perzselte láng, kiáltott száz jsyt,
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 bölcsőm 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 munkás kezek kovácsolják,
s osztozik benne minden társam
ki bittel hisz a tisztulásban.

Asszonyok
Duzzadó rügyek dagadoznak,
mákszemnyi hangyák gyarapodnak,
illatos seregek teremnek —
védői szilaj kedvű rendnek.
Friss patakban csillog a béke,
madár szól, erdők víg zenésze.
Dalától felszárad a harmat,
épülnek erős birodalmak.
E tavasztáji tiszta csendben
a világ ím, megszólít engem,
hogy örömömet megfelezzem,
túzbe-vízbe, virágos ágba
minden félelmem eltemessem.
Legyek repülni vágyók szárnya,
reményük vésztők olajága,
magtalanok égő virága,
világtalanok napvilága.
Ti, virágzó kis feleségek,
bimbós jövőnk ringatói,
királyaknái is királyibbak,
sámánoknál is csodatevőbbek,
szenteknél is glóriásabbak,
nektek magamból mit is adjak?
Ti, dagadt lábú asszonyok,
a kötelesség ágbogában
naponta meg-megakadók,
kapálás, fejés, néha ünnep,
disznótorok derékfájása,

jelzi röptét a gyors időnek,
meg a tetszhalott tél.
Betonhidak, vaskapuk őrzői,
Otthonok Déva-várába falazottak,
a robotban hősi halottak...
Erdei csend legyen tiétek,
s tüdőnyi tiszta levegő.
Köznapi csodák, városfények,
az újuláshoz friss erő.
Asszonyok hideg hitvesi ágyban,
halálig érő várakozásban,
háború roncsolta szívek.
Szerelem kincséből kifosztottak,
a lobogásban elhagyottak,
nektek, jaj, mi marad?
Gépek között meneteltek,
ti, műszakokra felnégyeltek,
szerszám csattog a kezetekben,
hull a forgács, vaspihe lebben...
S míg lábatok fáradság nyomja,
mentek, szatyrokba kapaszkodva...
Apró csodák melengetői,
céljaink örök segítői,
termő erőtöket csodálja
szépülő földünk minden tája.

Altató
Szép kicsi lányom,
h arangvir ágom,
testemben termett
tűz-tulipánom.
Meseországig
száll pille álmod,
megérint lágyan
minden virágot.
Őriznek téged
békegalambok,
őzike szemek,
pacsirta hangok.
Aludj hát, szépem,
mákszem tündérem,
szép kicsi lányom,
virágos vérem,
csillagszemű ékességem.

Tisztulás
Fejem teleszórták
idegen álmokkal,
csontig kiégettek
idegen lángokkal,
lelkem beültették
idegen erdőkkel
testem betemették
idegen földekkel.
Ha hang jön 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.

Népdalvariáció
Ha folyóvíz volnék,
bánatot nem tudnék,
hegyekről völgyekbe
lassan folydogálnék.
Ha tengervíz volnék,
gyöngyöket ringatnék,
a szomorúságnak
koporsója lennék.
Ha katona volnék,
halálig harcolnék,
fekete vakságba
fényes utat vágnék.

Csikótánc
Ez az élet tündértelen,
holdas csikó a szerelem:
a szívemre j á r legelni,
csali nótát énekelni.
A bánatom már nem bánom,
ha keresem, megtalálom,
megtalálom, ami nincsen:
aranyalmát rézkilincsen.

Bilincsben
Agyam kisöprik a szelek,
hó hull parázsló homlokomra.
Holdas lovon hozzád megyek,
kezed szorítom fuldokolva.
Sápadt sugárral int Napom,
hiába ontom véremet.
Zuhannak béna szárnyakon
a jéggé fagyott levelek.
Kezemre jégbilincs feszül,
toporgok tehetetlenül.
Kiáltanék, ki hallja meg?
Páncélba szorít a hideg.
Álmosan bólint az idő,
várjak, míg táncos kedve jő.
S ha kővé válok, az se baj,
szétszórja porom a vihar.
Bársonyos fátylát tépd le már
sápadt sugárú hold-arcodnak,
térdepel fényedért a táj,
jégvirágai zokognak.
Mit ér az est, ha csillagát
felhőpalástod eltakarja?
Szívemből keselyű zabál,
szemem a magány füstje marja...

Téli

éjszakán

A süket falra mártír fahasábok
morzejelekkel titkot fénylenek.
Jajgat a lélek. Dörömböl hiányod.
Éjfél rikoltoz a világ felett.
Most balzsamozzák a megkínzott fákat
a vijjogó, vajákos, vén fagyok,
ítélet nem volt. Kegyelmet sem várhat,
ki vére hulltán daccal hallgatott.
Az örült csend most megfojtja a tájat.
Havat zabál, vonítva felröhög.
Hová rejtsem a sápadt ibolyákat,
ha álom-ágyon csonttá görbülök?

Parafrázis
(Kosztolányi Dezső: Édes Anna)
Kóbor madár kiált felém.
Ott jajgat a dermedt túz körül,
hol szállástalan lelkei dideregnek.
Honnan való bennem e rémület?
Hiszen ha felnégyelnének...
Tavaszi földbe temetnének,
virágok szirmán felragyognék,
pillangóként repülnék hozzád,
gyenge testemmel
megzörgetném ablakodat,
éjféli táncra kerekednék,
gyertyád körül tekeregnék,
küszöbödön hullna le
árva fejem...
*

*

*

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

Fehér

egek

Hajlong a Hold, a szél vacog,
hóban kúsznak karcsú fagyok.
Fény ökleli fel a sötétet,
kezed bőrömre bélyeget éget.
Ha egymaga fázik az ember
betakarózik a szerelemmel.
Menekülünk fehér egekbe,
fénybe fogózva, dideregve.
Égi mezőkön vágtatok,
eltakarnak a csillagok.
Szerelemben szikrázó társam
ragyog a szíved glóriásan.

Kiolvasok
Barnuló erdőben
búsan bandukoltam,
fekete fák alatt
magamat gyászoltam.
* * *
Hat pár csizmám széjjelvásott,
hetedikben rád találok.
Gyémánt virág a szerelmem,
ha kitűzöd kalapodra,
nem szégyellem.

Úgy nézlek

már...

Úgy nézlek már,
mintha réti fűszál lennél,
belém kapaszkodnál,
gyökérként ölelnél,
engem ennél-innál
örök szomjazással.
Úgy nézlek már,
mintha karcsú folyó lennél,
ha messze is vágynál
hegyek-völgyek közé —
visszakívánkoznál
karjaim medrébe...

Párbeszéd
És szólt a Bölcs:
— Ne nézz a napba!
Őzike-szemed lenyilazza,
sápadt arcodat megszaggatja.
Fényes szárnyad csonkig levágjad,
mert héják, sasok feltalálnak,
gyenge testedből vért eresztnek,
kemény kövek közt elveszejtenek!
A Lány szólt:
— Száz próbát kiálltam,
magasba vitt vállból nőtt szárnyam.
Inkább ízekre zúzzam testem,
minthogy röptömet elfeledjem...

Négykezes
Füst fuvolázik,
pattan a gally,
házfalba szél mar
karmaival.
Tűzhelynyi lángnak
pernyéje hull,
rebben a lélek:
bealkonyul.
Tenyered fáin
tarka madár
zeng kikeletről
és tovaszáll.
Odakinn újra
hó kavarog:
vigyázzban állnak
a jégcsapok.

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.

Vers,

tenyérbe

Kullog a nap, sarkig sebezve,
csillagesőt szór rá az este.
Jó fecskéim szárnyukra kapnak,
holdsugár-karok elringatnak.
Elbitangolt csikónyi álmom,
idegen erdők zöldjét járom.
Táltos lovam sörénye lángol,
abrakol szemed parazsából.

Távirat
Ha szivárvány volnék,
csak feléd nyújtóznék.
Tekinteted gyalogútján
fénybe takaróznék...

Júlia

éneke

Temetőnek szültek engem,
magamat melléd temettem.
Tölgyfaparázs, táltosabrak,
téged nekem holtan adtak.
Tűzzel, lánggal élesztgetlek,
tündérszóval ébresztgetlek.
Kezed kötöm a kezemhez,
szívem nőjön a szívedhez.

Nyár
Napsugár rak tüzet hajamba,
hangya mászik a derekamra,
eltakarnak égö virágok,
magam megváltó csodát várok.
Szívemen sánta bogár táncol,
gyöngéd kezed a földhöz láncol.
Kapaszkodnék fénybe, halálba,
csontig kiéget ez a máglya.

Hűség
Azt álmodtam, elhagytál engem,
szívemben árkot mart a dér.
Keringtem holtan, temetetlen,
mint vihartépte falevél.
Mert befutván fejed, nyesetlen,
százkarú szőlőtő vagyok
és folyóvíz: ott nyargal kedvem,
amerre medred kanyarog.
Szabad pusztába, táltosokhoz
megidéznek a víg nomádok.
Köröttem árnyak, csipkebokrok,
s én, a gyökér, kábultan állok.

Dúdoló
Felleg ereszkedik
a szomjú határra:
benne izzik az én
madaramnak szárnya.
Madaram, madaram,
maradj a kertemben,
leszek rózsabokor,
rakjál fészket bennem.
Jaj, de aki sólyom,
fellegek közt szárnyal...
Ne veij meg, Úristen,
lassú tűzhalállal.

Fohász
Fekszem az éjjel hűvösében,
megfáradt pávaszem vagyok.
Dalol a szél. De itt a mélyben
nem hullámzanak dallamok.
Büszke szárnyamat összezúzta
egy csillag. Versengtem vele.
Felszállok-e még a Tejútra?
Segíts meg, álmok istene!

Ölelkező

rímek

Úgy éltem át ezt a telet,
mint földben hagyott kis virág:
dermedten, mint az almafák,
kábultan, mint az emberek.
Virágcsipkézte rét vagyok:
álmaim újra kirügyeztek,
szemem tavában megpihennek
a madarak s az angyalok.

Biztató
Felgyújtják lombjukat a fák,
szikráznak rőtszín levelek.
Arcomba csap egy csonka ág,
mint élő lelkiismeret.
„Mi ellen óvod önmagad,
hisz tél tör rád könyörtelen?
Hideg lesz, kemény s hallgatag
a rettegés a szíveden.
A rettegés a szíveden.
Csak énekelj, míg van dalod,
a lángot el nem fojthatod.
Ha fénye rád nem tündököl,
a félelem kerékbe tör,
a félelem kerékbe tör.
Légy bölcső, aggnak szemfedél,
vándornak utolsó kenyér,
munkásnak szeg vagy kalapács,
földművesnek piros kalács.
Légy vetés, dúsan viruló,
nagy víznek játékos hajó,
égesd magad, hogy megmaradj,
másként halálra mar a fagy,
másként halálra mar a fagy."

Fohász a

szülőföldhöz

Az embernek, ha búja van,
s kitárt szíve páncéltalan,
szülőföldjének könyörög,
hogy óvják éltető rögök.
S akkor tisztán, megújult keddvel
indul harcba a fergeteggel.
Lába nyomán virágok nőnek:
vigasznak, sorsnak, temetőnek.
Lánctépő gondjaim nyargalnak,
veszett kutyaként belém marnak.
Simítsd homlokom hűs kezeddel
fényes szemű, falusi reggel.

Gondban
Napsugárral hímzik a sorsom:
reggel madár,
délben kötél,
este hétsingnyi szemfedél,
ha árnyék lép rá, elszakad.
Behintem hajnallal magam:
nem bujdokolhat
szüntelen
a lelke rejtelmeiben
kinek
hazányi gondja van.

Fátum
A napok,
mint felbőszült óriások,
köröttem falként
összeugranak.
Kikukkant
izmos testükből a vájog,
a tetőn rozsdás,
vén antenna nyávog:
lenyalják rólam
a fényt a szavak.
A szavak rám aggatták
lenge fényük,
a szívemen
zengő életfa nőtt.
így lettem táltos,
égő csillag mása,
ki üldözi
és tépi, zabolázza
a zápor hátán
nyargaló időt.

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 elkiállt.
A tengert látja, elmerengve.
És elsodorja a határt
a szilaj vizek végtelenje.

Béke
Kicsípte magát a világ,
gyümölcsöt gyöngyöznek a fák.
A nap tüzel csak rendületlen,
izzadnak fűszál-katonák.

Vers a

hályogkovácshoz

Sem kifőzve, sem szeszbe mártva:
kezedben puszta kés ragyog.
Ki rád köszön, sebét kitárja,
erődben bízva gyógyítod.
A sors lapul azon a késen,
ráolvasod a titkokat.
Indulj és láss, mondod merészen,
s az áldozat mind szót fogad.
Keringsz, mint táltos, révületben
és könnyen teszed a csodát.
A tömeg áll, lesi meredten:
ki mélybe hullt, most újra lát?
Aztán elszáll a gyantaszag.
Szétfolynak a bódító nedvek.
A csodatevő ott marad,
körötte darvak perlekednek.
Szemedben félelem virít,
a véred csupa rettegés:
Hogy őrzöd bárgyú híveid,
ha megcsúszik majd az a kés?

Este
Ostorral verik a napot
csillagkötényes kamaszlányok.
Felhőkig vágynak elhagyott,
vasfejű, konok virágok.
Hetyke kis jegenyekarok
a lengő szélben citeráznak,
teknőcsipejű angyalok
csecsemő jövőnkre vigyáznak.

Metamorfózis
Én azt hittem, enyém a tenger,
melynek mélyén a gyöngy terem.
Én önpusztító gyötrelemmel
e kincset vágytam szüntelen.
Lebuktam ím és felmerültem,
szorítva gyöngyház-álmokat.
Megsebzett szívvel, szelídülten
felnőtt lettem egy perc alatt.

Akác
Kemény törzsedre cinke száll,
virágod ringat bogarat,
míg el nem kábít a halál,
a fejszeélű alkonyat.
Nedvek sietnek szívedig,
anyaföld-külde vérerek,
fejfám is belőled telik,
hogyha majd egyszer elmegyek.
Testvér, lásd, én is ölelem
gyökeremmel ezt a hazát.
Dajkálom, féltem szüntelen,
ismerem könnyét, sóhaját.
Testünk a szélnek ellenáll,
mert küldetés ez, hatalom.
Vándor szól, köszön, ránk talál,
kis jelek vagyunk az úton.

Merre van

Napkelet?

Mindig előre, Napkeletnek! —
rikoltoztak a táltosok.
Vágtattak, öltek majd temettek,
hírnöknek mégis itt vagyok.
Ki intette a kölyköket,
mitől lesz otthonból haza?
Vagy honnak elég a nyereg
és nyughelynek az éjszaka?
Szemükre szálltak a mezők,
lomha tájakon keseregtek,
zúgtak a harcra hergelők:
— Mindig előre, Napkeletnek!
Az erdőszélen megpihentek
és folyóknál vertek tanyát,
de vezényszóra felserkentek,
s nyargaltak gyöngyös réten át.
Testük a lóval összenőtt.
Csak egy igric kérdezte meg:
— Meddig híznak a dögevők,
merre van az a Napkelet?

Johanna
Johanna fáklya. Felragyog.
Fehér testén füst kanyarog.
Madárhangja messze sikolt,
s míg felszívja a hús szagát,
beleremeg a hold.
És hull a földön a napra nap.
Szánt, hogyha kell, vet és arat
a nép. A szélben megfogódzik
kemény talpával. S megmarad.

A bohóc

dala

Bukfencet hiába vártok,
kézenállást nem csinálok.
Igazmondó kártya helyett
idedobom a szívemet.
S lám a szívem, mint a medve,
táncot cammog serénykedve,
meghajlik és pukkedlizik,
örül, hogyha tárcba viszik.
Hogyne lenne benne virtus,
ritka most az ingyencirkusz,
hogyne lenne benne virtus,
ritka most az ingyencirkusz...
Kopott sapkát a fejemre,
görbebotot a kezembe —
fegyvert nálam ne keress:
a tarisznyám színüres!
Most vigadjon, aki gyáva,
ajtó-ablak be van zárva.
Álarcom sarokba vágom,
bús táncomat sírva járom...

mondóka
orsó, borsó koporsó
só
hal haldoklása
hat harang kongása
álom hatalom
sárga malom
fenn fellegek fenekednek
faágnak láng-világnak
tört vetnek
rokka rokkan
fél kenyér markomban
pereg a morzsa
mint gyöngy a porba
sors a sorsot megzabolázza
szemem az időt vigyázza
itt topog a csonttollú
aszott madár
závár zár
ketrec kaloda
föld hideg mosolya
villám sikolya
neutron spórák a falon
holnap hold-nap
fájdalom

Kérdés
A kis mag mellkasát feltépve
a földbe ékelődve vár.
Alatta zúgó magány pokla,
fölötte döngölt jóakarat:
megvédi naptól, éjszakától.
Hány halált halhat itt a bátor,
amíg az útra rátalál?

Széljegyzet
Picasso Guernica c. művéhez

Hallgassatok: az ész halódik,
feketén szárnyal fel a bűn.
Sors nem kötődik, nem oldódik,
játszom a béna hegedűn.
Szürkében lépnek ki a lányok,
micsoda nyálkás délelőtt!
Mögöttem lápok, ingoványok,
szennyvíz áztatja a cipőt.
Sárgaláz nyargal kövér pókon,
és hull reánk dögvész-lepel.
Könyörgök, sírok, átkozódom,
fejetlen rigó énekel.

Tegnap még...
Tegnap még térdig ért a nyár,
belegázoltam: égetett.
Mára megfagyott a határ,
konok szél zúg a fák felett.
A föld testén avar feszül,
rejtőznek benne bogarak
és hiszik rendületlenül,
hogy a füvek kihajtanak.
Kis cinke leng az ágakon,
szemében a nap áttelel.
Lelke a költővel rokon:
csak énekel, csak énekel.

Októberi

esőben

A lámpa roggyant bolondgomba,
fény-spóráit szétköhögi.
Beleturkálnak a rőt lombba
az őszi zápor ujjai.
Tüsszögnek az átázott kertek,
a szélkakas felnyikorog.
Kalászaikból kiperegnek
a névtelen hétköznapok.

Tájoló
Az ősz elfáradt. Felzokog.
Köd lüktet lázas homlokán.
Szívén sietnek kis konok
fények a csillagok után.
Az ősz zene: makkperdülés,
a tölgyfán száraz ág dohog.
A szikkadt szél akár a kés
szeleteli a tegnapot.
Maroknyi csend, aztán vihar.
Világot rázó indulat.
Az ősz megvált és betakar,
felglóriáz, majd elsirat.

Ráolvasó
Januári virágeső,
hósárkányt űző, kergető,
egy intésemre jöjj elő!
Maréknyi fényt vihar helyett,
legyen kívül-belül meleg.
De aki hóban-fagyban jár,
szálljon szemére napsugár!
Oda, hol jószándék virít,
ne küldje rontás nyilait!
Elfásult tölgyön, hársakon
rügyezzen ki a bizalom!
Ki ember, mind legyen szabad!
Sárkányölő virágeső,
terítsd ránk
bíbor szárnyadat!

Február
Tegnapra virradt. Ólmos fellegek
rabláncon tartják az égszín eget.
A sors folyója semerre folyik
és mégis folyton elvisz valakit.
Kentaur-idő: az ősz felnyihog,
hátára kapja a szűz holnapot.
A tél meg pislog vén szemeivel,
s már csak a ledér tavaszra figyel.

Feloldozás
Felpattannak a mélyben a zárak,
a kis folyók trécselni összejárnak
és felszakad a szirmok selyemháza,
tavaszi dalt kottáz a som virága,
amerre lépsz, a fagyok felcikkannak,
és elröppennek a szívedről a varjak,
ha sóhajtasz, már nem száll fel a pára,
kitavaszodsz, Szerelmem, nemsokára.

Küzdelem
Nehéz páncél szorítja lelkem,
mégis futnom kell rendületlen.
Vagyok, kit megvert a bíbor átok,
hogy keressem a szabadságot.
Éget a nap, tépnek az ágak,
az erdőn bősz vadak tanyáznak.
S bár vízesés dübörög bennem,
szomjan halok e küzdelemben.

Mókuskerék
Egykor fáról hullt dió voltam,
hemperegtem harmatban, porban.
Betakartak néma fűszálak,
hátam mutattam a határnak.
Rám taposott dölyffel az élet,
nyílt szívvel feszültem a szélnek.
Most húsomban kis hangyák nőnek,
testem készítik a jövőnek.

Utazás a

semmibe
(L. Z. emlékére)

...És ülsz a péntek vonatán.
A sínek keresztbe fordulnak,
felszakadnak a talpfák,
mezőkké lapulnak a hegyek,
kiég a földből a só.
Tulipánarcod elhullatja szirmát,
tenyeredből elszökik az életvonal,
lábad egybeolvad a mindenséggel.
A célszalag elpattan magától.

Vallomás
Hajnalszárnyon, üres tenyérrel
jöttem a tiszták örömével.
Szívemhez szavak szelídültek,
tüzeim gyúltak, majd kihűltek.
Hamuban sült pogácsát vágytam:
gondokat hordok tarisznyámban.

Újra...
Miért, hogy újra nekilátunk
a veszteséget számbavenni?
Azt mondod: körben nap ragyog,
s már nem történhet semmi. Semmi?
A rabszolga-atommagok
élesztik szárazmalmainkat,
repülő-permetezte föld
derűs kalászerdöket ringat.
És mégis: rám hagyta e század,
hogy végvárában énekeljek:
itt vágtattak a kamaszok,
talpig hitben hazát pereltek.
Itt botladoztak kővéváltan
és törmelékkel betakartam
S a bomba ím, csipogva szólt:
ó, én igazán nem akartam...

Lázadás
Átlátok rajtad:
kemény vagy,
piperkőc,
üresfejű, léha.
De megvallom, nélküled
hidegek lennének
az éjszakák...
Tudom, bármikor felcserélnél
egy olyan társsal,
aki
kint is, bent is
nagyobb rendet tart
maga körül,
hiszen én
eltévedek olykor
a magam építette
labirintus
zegzugaiban —
mondtam az ablaküvegnek,
és lemostam róla
a csábító tél
kormos csókjait...

Zuhanás
Akár újsághír is lehetne:
„Az akrobata
nem érte el a trapézt..."
Az emberek
szörnyülködve olvasnák,
de hogy milyen volt
az utolsó mozdulat,
a zuhanás,
a lét és a nemlét
pazar orgiája,
nem tudja senki,
csak a költő,
aki
nem
érte
el
a trapézt...

Egy lenvirág

reggeli

imája

A hold továbbkergette
csillagnyáját.
A tündöklő égi tisztások
messzi hűvöse hívogat.
Bárcsak szárnyam nőne,
hogy fellebegjek a végtelenbe,
mert idelenn
a virágok is
vörösre sírták szemüket.
Hinni és bízni illenék,
de csak az összeaszott rögök
napszúrásos fogvacogása hallik
a krumplisorok alján.
A földműves
poros cipőjét fürkészi,
sóhajok patakzanak
kétségbeeséstől
elkékült ajkáról,
mikor a rettegés
kiűzi sárguló vetéseire.
Meddig szenvedjük
ragaszkodásodat, Uram?
Kebledre ölelsz minket,
de ez a szorítás fáj!
Nézz ránk: elsenyvedünk.
Csak a dudva nő köztünk nagyra,
mert eléri
hosszú gyökér-csápjaival
a fóldanya éltető nedveit.

Tegnap
eltévedt bárányfelhők
ígértek hűs vizet.
De szél támadt,
elkergette a kóbor népet,
s mi földre borulva
féltük nyilait bősz haragodnak.
Uram, fordítsd arcod
szegény mezőinkre!
Tán neked is fájna,
ha napnyugovásig
puszta maradna,
hol most még
zsenge füvecskék
kúsznak a rögre,
felékesítve a szürke vidéket.
Adj esőt,
hogy kinyújthassuk
meggörnyedt hátunk,
megfürdessük porlepte arcunk.
Uram, tudd:
reszketünk szeszélyeidtől,
de az irántad való szeretetet
már kiégette belőlünk
a reménytelenség.
A mezőt öleljük
egyre lassabban növő
gyökereinkkel,
saijadékainknak könyörgünk
oltalomért.
Úgy pusztulunk el,
mint a gladiátorok...

Társasjáték
Egy félszemű ló rádnyerített:
Uborkásüveg a világ!
Pedig te almának hitted —
kifagytak mind az almafák.
A madarakkal ne üzengess:
Nincs aki kötelet dob érted.
Ez a föld sorsod és hazád,
szerelmed, hited, menedéked.
A félszemű ló lépeget,
azt lesi, merre iramodjék,
merre a józan szalmaszál,
merre a tűz, s merre a zsombék.
Mi topogunk csak megfeszületen,
egy rézpénzt néha feldobunk,
hadd döntsék el már fenn az űrben:
felnövünk, avagy megfulunk?

A városszéli

fákhoz

Hiába nyújtod tenyered,
hűséges lánya
a hazai tájnak,
szegény akác,
te, cellatársam:
e rengetegben
keselyűk tanyáznak.
S te, bolond hársfa:
mézes illatodba
pólyálod
a csavargó kutyákat,
pedig a mord szél
összekaszabolja
kiscsibe-sárga,
virágterhes ágad.
A gesztenyék:
mind dali alabárdos.
A tavasznak
gyertyákkal tisztelegtek,
az öszt parittyás
fiatok riasztja.
Táncoltok zöldben,
lobogtok rőtben...
A villámhalál
megérti-e,
hogy különbek vagytok
a többieknél?

Családfám
Ősöm szeme titkoktól fénylett,
csillag vésődött homlokára.
Barlangfalra zsákmányt idézett,
dárdáját mammutszügybe vágta
Kínok között beszédet formált,
kunyhót ácsolt, szőtte a kelmét.
Félelmében imádkozott:
hitte vad istenek kegyelmét.
Ősömet a sors megigézte:
vándorolt ismeretlen tájra.
Erdőt járt, vérzett keze-lába,
búzát őrölt, óvta a lángot.
Keservében káromkodott:
cselédek között kopját rázott.
Az én ősöm hazáját védte.
Idomított aknák ugattak.
Golyófullánk mart tenyerébe,
s hullt vére a sebesült napnak.
Ha béke volt, házat emelt.
Tehenet fejt és gépet gyártott.
Zászlót bontott, ha ünnepelt
és megváltotta a világot.

Ablak

a

nyárra

Mint rongyos, borzas útonálló,
rázza a köd a vén novembert.
Engem is talpig befalaz,
megborzongat, mint szél a tengert.
Pedig a nyár még itt pihen,
beleivódva az Időbe,
s a magok seregeiben,
felkúszva televényre, kőre.
... A napsugár hajamba túrt,
dermedt szívem megbabonázta,
jövőt ígérve rám zúdult
az erdő minden ragyogása.
Hogy elpereg minden remény,
mint lyukas zsákból a cirokmag...
Hold vert tanyát a nap helyén
s a csillagok is mind vacognak.
De ez a nyár már nem volt hiába:
őrzöm még selymes lábnyomát,
május, június nevetését,
július izzó alkonyát,
augusztus mézét, éjszakáját,
a messze zengő éneket.
Toprongyos köd, te, útonálló,
a nyarat el nem veheted!

Tűz
Istenek égi
ménese vágtat
táncol a föld is,
királyi ágyad.
Takaród bársony
mezők virága,
szent a zenészed,
ég csalogánya.
Tűz-tenyeremtől
izzik a véred,
nő soha szebben
nem remeg érted.
Égő szerelmed
senki ne váija:
halálos csókom
feszül a szádra.

Dal a félszárnyú

madárról

Mikor bizalmad akácfája
legszebb ruháját öltené
és szívedet feszíted fázva
lüktető homlokom fölé,
mikor szemedben nyargalásznak
a zabolátlan paripák,
amikor máglyákon megváltlak,
s elhamvad rögtön a világ,
akkor marok égő testedre
félszárnyú, véres madarat
és repülésünk, zuhanásunk,
csörgősapkás pokoljárásunk
megáldott lázadás marad.

Apám
Miként a víg mezők a széllel,
úgy feleseltem én veled.
S te, mint ki a jövőbe kémlel,
higgadtan tűrted kedvemet.
Hihettem: elfogysz, mint a jégcsap,
elillansz, mint az indulat?
Eltűnsz, mint fogyó hold az égről,
elmúlsz, akár a mai nap?
Tudhattam volna: mind, ki ember
egy pillanat és elsuhan.
Kezet fog tán a végtelennel,
rád gondol, sóhajt s odavan.
Súlytalanul, akár az árnyék,
súlyosan, mint ki vízbe hull,
kereslek, mintha múltba látnék
halálomig. Apátlanul...
1984. július

Anyám
Gyakran elnézem két kezét:
miattunk szántja annyi ránc.
Napjai hullnak szerteszét,
mint rossz fazékról a zománc.
Reggel rohan, a munka vár,
este a kertben toporog.
A küzdésben hol a határ
nem tudja. Annyi a dolog!
Nagymamát őrzi délelőtt,
délután óvja lányomat,
s mert megnyergeli az időt,
őt szolgálja a virradat.
Sorsomról számvetést csinál,
bánatomra is gondja van.
Az én világom körbejár,
s minden napom haszontalan.

Hármasút
Úgy rángatják a sors fonálját,
megkérgesedik a tenyér.
Nem tudni, mit szőnek a Párkák
és hogy a fonál meddig ér...
* * *
Aki bogár, mind alkuszik:
fellohol ujjak csatornáján,
aztán megdermed, mint a bálvány,
hogy élni hagyják egy kicsit.
* * *
Meggyűrűzött madár vagyok:
lesik a dalom, repülésem,
tán átbújhatnék még a résen
amit a halál meghagyott...

Gyermekszáj
Szerencse, hogy szülőhazám
nékem ez az ország,
ahol sorsom énhelyettem
mások kovácsolják.
Úgy nevelnek, úgy oktatnak,
még emberré válok!
Mindenről jól kifaggatnak,
mit hogyan csinálok.
Hazámtól csak egyet kérek,
ha meg tudja adni:
úgy szeretnék önmagammal
magamra maradni!

Tempora

mutantur...

„Cirkuszt s kenyeret a népnek!"
szólt egy bölcs uralkodó.
Több kenyeret, kisebb cirkuszt
kérte az alattvaló.
Ám ha engem kérdeznének,
nem mondhatnék egyebet:
ha kenyér van, cirkusz nélkül
valahogy csak megleszek...

Diagnózis
Fejem ha nyakra illenék,
s nem lenne horpadt vasfazék,
a lábam táncra állana,
s elfutnék, mint az éjszaka.
Tudom, arannyal ékesen
majd a tavasz is itt terem,
és elpergeti, mint a mák
a tél sok hitvány csillagát.
Fejem, ha nyakra illenék...
De mivel horpadt vasfazék,
hová a szél billegeti,
éppen ott a legjobb neki!

Szerencsefia
Jól megfogtam az isten lábát,
mikor égtájra megszülettem!
A gólya, amely itt hagyott,
röhögve suhant el mellettem.
Majd negyven évem elpergettem,
s mikor a sorstól bérem kértem,
az isten, kinek lábát fogtam,
elvágtatott tüzes szekéren.
Igaz, még egyszer rám mosolygott,
mielőtt végleg elhagyott:
jól megfeddte a balga sorsot
s adott egy rozsdás csillagot...

Infarktusig...
A hó alól tavasz nyihog,
az ég levedli szürke bőrét,
láncát emészti tó, mező, rét,
a füvek nyelvén új dal zizzen,
s e csodával magam vagyok.
... mert az a szarvas hí nagyon:
körülszaglássza szíveinket,
csak nyargalász, bájolva mindet,
akinek kényes orrlikába
drótot húzott a buzgalom.

Palackposta
tekinteted morzejelei
mint eltévedt hajót
Vajon hová?
Viharba, kikötőbe?
világítótorony...
Innen csak
a gondolatok szabadulnak.
Zsákba varrott, elpusztult tengerészek.
1992. május 9.

Vesztett

csata

Harcoltam harcért,
égtem, hogy égjen —
kő maradt.
Páncélos mellét
hiába vertem:
Hogyha nem tudta,
megsimogattam,
hogyha nem látta,
fákig emeltem.
Ha bántottam, magamat sebeztem.

Nyájaid

hazatalálnak

Amikor a hóba lerántott
dermedt sín-karok ölelése,
és véreden végigpásztázott
döbbent szemek zseblámpa-fénye,
mikor gyomrod, mikor szíved
az éhezés nyomortanyája,
mikor testedet körülfogta
fanyar szerelmek békanyála,
mikor bénán, kifosztva álltak
kemény hited szélmalmai,
mikor jöttek — elkékült szádból —
a szent tanítást hallani...
akkor sietve felégették
a közöny hitvány várfalát
és csontos arcodra vetették
a zord tisztesség zászlaját.
Most tavaszodtól a szívünkben
kirügyeznek az öröm-ágak.
József Attila, énekelj:
nyájaid hazatalálnak...

Hármasban
Szűköl szívem, mint sebzett állat,
míg gépek közül hazavárlak.
Elhoznak esti csillagok,
körötted apró lány topog,
s mint kis pacsirta, rakja rád
egész hős napja bú-baját,
így j árunk-kelünk mind a hárman,
átlókat húzva a világban,
s nézzük: rohanó emberek
díszes álmokon lengenek.
Mi nem vagyunk sem lent, sem fent,
gazdagságunk hát mit jelent?
Jövendőnk bíbor köntösét,
parázsló titkok éjjelét,
mozaik-tarka nappalok
keskeny lépcsőin a napot.
A kenyér mellé könyvet is
és közös dalt, mely nem hamis.
Erdei sétákat veled,
asztalnyi fénykört, meleget.
Már tündér-ajándék se kell,
ha csöppnyi lányunk énekel.
Megőrzi gazdagságomat
a fénnyel átszőtt gondolat.

Félelem
Alszik a lányom,
mosolyt virágzik.
Jövőjét látom,
napban pompázik.
Sírig fogódzom
e tiszta fénybe,
s betakarózom
a reménybe.
Hiszem:
gyermeket dajkáló anyák
magasba tartják
az ész zászlaját,
s múltba révedő
öreg szemek
vigyázzák a termő életet.
E hittel űzöm rémes látomásom,
mely á t - meg áttör a messzi homályon.
Görcsbe rándulnak sebzett gyökerek,
Halál tanyázik a világ felett.
Nemzetek hullnak közös koporsóba,
és zúzott testük a szél széjjelszólja.
* * *
Kinek agyában pénz a gondolat,
miért is óvja a virágokat.
A fegyver néma. Hideg és kemény.
Mit modhat neki ez a költemény?

Szőttes pirossal,

feketével

A dolgok fáit szét tépázza,
felriad a sok gond-madár.
A lovak összebújnak fázva,
ki tudja, meddig tart a nyár?
Ki tudja, meddig tart az élet?
ránk esteledhet hirtelen.
Irgalmat senki nem remélhet,
így hát szívedben rend legyen.
A béke olyan, mint a szélcsend,
csak a hiánya mar sebet.
Fuldoklom álmok tengerében
és minden napom rettenet.
Allhatsz-e kábán, mint az állat,
várva a bűvölő csodát,
ha a halál közöttünk vágtat,
emberszította tűzön át?
Hiába a csönd és az áldás:
a föld forró és egyre forr.
Agyad megbontja egy kiáltás,
véred felissza a pokol.
Bársonyos mezők mosolyáért
ki nyitja fel az ereit?
Ki lesz, ki fegyvert dalra csábít,
ha már az átok nem segít?

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

Ima

mindenkor

Legyen tavasz, levéllel ékes,
földszagú tájon kikelet.
Legyen madárdal, fákon fészek,
ölelje mézszínű meleg.
Legyen áldás terhes mezőkön,
legyen harsogó a határ.
A gyermek nyár gazdává nőjön,
virág jelölje, merre jár.
A falevél égjen vörösre,
pengessen torz gallyat a szél,
víg folyó szemét bekösse,
a fű dértől legyen fehér.
Reszkessen rózsafa leverten,
kökény kiáltsa: szenvedek!
A kert testén fagy meneteljen,
hulljon rá tompa rettenet,
hogy azt sikoltsa: jöjj eső,
zuhogj a földre, moss barázdát.
Legyen a lelked éltető,
a dermedt búzaszívet járd át.
Hűs víz, porlaszd el életem,
legyek fatörzs, legyek gyökér,
csak tavasz legyen szüntelen,
meg nyár és ősz és újra tél...

Évforduló
Csak a keserűség zászlaja
mered a magasba,
a zászlórudat ráncos anyák szorongatják
és sírásra hajló aszott ajkuk között
morzsolódnak a nevek.
Sem koszorú,
sem fáklyásmenet,
sem dobpergés...
Csak a magányosság kútjába
belehulló nehéz könnycseppek
visszhangoznak.
Valahol csontok között
menetel a temetőbogár,
még szúette, dülöngélő fejfák
sem állnak őrt
az elátkozottak szíve fölött.
A túlélőkön szégyenbélyeg:
kimondatlan átok,
meggyónatlan gyűlölet,
kiokádatlan méreg.
Szaporodnak a rovások:
lélekben gyújtott gyertyák,
felravatalozott álmok,
kiégetett sebek.
Sem dobszó,
sem fáklyásmenet,
sem koszorú.
Hacsak a halottak fel nem markolják
a szemgödreikben gyökeret vert virágokat.
Átkiabálnak egymásnak a csontok között —

talán az odahagyottak sírását is hallják,
miközben átrobog felettük
a diadalmas szocializmus.

Jelen

időben

Köd üli gyötrőn ezt a várost
és minden nap hajnaltalan.
A fény beteg. Sebe halálos.
Lázadjon, kinek lelke van.
Ha orv tüskék szemedbe vágnak:
„ne álmodozz, ne menj tovább!",
ne higgy a higgadtak szavának,
mert elsüllyedhet a világ!

Küldetés
Ki kért, hogy magos Déva várba
más helyett befalazd magad!
Sírjál csak, béke katonája,
te, értelmetlen áldozat.
A sors kiszemelt, hogy megéljed,
amíg elillan a jövőd.
Most kövek habzsolják a véred,
mert feladtad, idő előtt.
Hidd csak, hogy hamvad az ígéret,
tán összetartja az eget.
A vár körül felzeng az ének:
„Ne csüggedj el, kicsiny sereg..."

Helyzetjelentés
Nem egy megkopott villanykörte
sorsod szakadt meg hirtelen.
Intésre tán kerékbe törte
pillangó-létük a jelen.
Ha hátranézel, zuhatag,
nincs hová elbujdosni sem,
előtted sodrásos patak,
ki tudja, mit rejt mélyiben?
Ilyen folyót tán ki se látott:
hal helyett cápák fénylenek,
s micsoda lótuszos virágok
csalják meg bódult fejedet!
P. S.
Férges lencsén mérem magam,
fusson, akinek kedve van.
Az ember már csak ily bohó:
veszi, mi olcsón eladó.

Depresszió
Ne jósolj lombtalan tenyérből,
sorsod elporlik hirtelen.
Míg a földgolyó belekékül,
lábát lógatja a jelen.
Jámbor matrónák iddogálnak,
— felköthetem a lelkemet —
hátamban görbe kés a bánat,
egy bolond hangszer mit tehet.
Hová nyargalsz, gazdátlan felhő,
hiszen a nyár már elsuhant!
Csak a nap vinnyog, mint kesergő,
folyóba dobott sárga lant.
Jön a dér, a föld lenge lánya,
felszabja az ősz lepleit,
és a fagymarta bóbitákra
nyugalmas álmokat terít...

A hiány

tükrében

Mi elől futhat az az ember,
aki a tűzbe belelát?
Csellel, haraggal, gyötrelemmel
befalazhatja önmagát?
Mint sziklába a csigaházak,
úgy ágyazódtam a világba.
Arcomban víg fecskék tanyáznak,
ikrák rakódnak szempillámra.
Megselymesültek a füvek,
felzúgtak a madárrajok,
s meleg fészkükben — őrület —
kikeltek mind a sóhajok.
Felpercennek a darazsak,
magam sziklákat görgetek,
megfojtják álom-nyájamat
a hajnalból font kötelek.
P. S.
A költő térdig vasban áll.
Fölötte elzúg a halál.
És mire szólni érkezik,
már minden elsötétedik.

Kósa Anna

balladája

Ősz volt. Fényes és diadalmas.
Vonult előre a csapat.
Mögöttük tábortűz. Hatalmas
lángja már-már az égbe csap.
Kósa Anna rakja a máglyát,
fényénél fiát keresi.
A szél felkapja mormolását
és tűzbe hullnak szavai:
„Most viszik Pétert a városba,
elkísérném, de nem szabad.
Kimostam két ingét habosra.
Ne bántsátok a fiamat!
Mondják, messze van az a város,
és hideg szívére ölel.
Csókja megváltó, vagy halálos,
s csak kárhozottan enged el."
...A harmat száll Péter szemére,
testét hazai föld borítja,
s a többiek — mind Árpád vére —
húsz férfi hullott ott sírba.
„Ti, hangyák, lassan jáijatok,
s ti is, irgalmas bogarak:
— a földben rózsatő zokog —
ne bántsátok a fiamat!"

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

Nézőpont
Kiszáradtak az éjszakák:
az ősz lapos, nagy, sárga tenger,
keblére vonja a jövőt,
miközben játszik a jelennel.
Kővé vált lovak felzokognak,
láncon tipródnak a szelek,
harang helyett, harang helyett
csak szélkakasok zengenek.
Sárgaréz-torkú madarak
felsebzett, kurta énekében
benne a láp, az ingovány.
A nap még szikrázik kevélyen.
Az ősz lapos, nagy, sárga tenger.
Három fürt szőlő a kezében.
Rám mosolyog a rácson át
és elsiet, virágban, vérben.
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Füzesi Magda lírai alkat Szeizmográfszerű érzékenységgel vesz tudomást a környező világ dolgairól,
és spontán fogalmazza meg a kapott benyomásokra
a választ... Kötődése a szülőföldhöz igen erős, ugyanakkor az egész emberiséghez tartozónak érzi magát,
és osztozik gondjaiban. A közösséghez tartozás témái
mellett jelentős helyet foglalnak el lírájában az
egyéni lét örömeit, gondjait kifejező versei. Költészetének fó erőssége a természetesség és egyszerűség.
Nyelvi és stiláris ihletést a népköltészet kimeríthetetlen kútforrásából merít.
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