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H A M V A Z Ó 





Gondban 

Fehér  síkon  ördög  fut:  képzeletem,  
körötte  kőszikla  áll  temérdek...  
Az  élet  rojtjain  függ  eres  szemem,  
távolból  csillognak  talmi  ércek.  



így jöttem 

A  reggel  
a lombok  hintaján  
lobbant  szobámig,  
s  bizsergő  dallamát  
takarómra  szórta.  
A  síkság  ott  várt  
küszöböm  előtt,  
tartotta  zöld  hátát,  
hogy  talpam  tüzét  
harmatja  lecsókolhassa.  

Kapkodva  összeszedtem  
eldobált  szép-zöld  álmaimat,  
s  ölemben  a kusza  csomóval  
hintázva  léptem.  
Göröngyök  perzsája  simult  
meztelen  talpamra,  
kipattant  bimbók  
sütöttek  életet  
kipirult  arcomra.  
Lobogó  búzát,  
pipacsok  lángját  
láttam  a mezők  tenyerén.  

Szemem  gyermekkorom  
csodás  bájolását  
sajogva  várta,  
de  a tornyok  ujjai  
elébem  álltak  
Vigyázz!-t  kiáltva.  



A megolvadt  csendben  
egy távoli  harangszó  
vánszorgott  át  
a komor  erdőik  élein,  
s  az  erdőik lábánál  
csilingelve  terült  szét  
az ébredő  délibáb  
vibráló  fodrain.  

A nap  ott  izzott  
az erdők  fölött,  
mikor  tele  ölemet  
föltéptem  a táj  előtt.  
Köröttem  lángok  tépték  
a fák  érett  levelét.  
A lángok  arcomba  csaptak  
az ágak  egyre  pattogtak,  
— valamit  mondtak.  

A síkság  oldalára  dőlt,  
zöld  bársonyleple  
vállán  félrecsúszott  
s talpamnak  csak  
a meztelen  göröngyök  
hasító  éle jutott. 

*  *  *  

Hirtelen  elsimult  
a  lobogás...  
mint felnőtt  indultam  
a komoly vetéseken  át.  
Fehér  nyakamon  
a mesék  igazgyöngyeivel,  
keblemen  a balladák 



nehéz  vértjével  
újjászülettem  —  
hogy  tovább  mehessek,  
izzó  ágak  pattogják  
köröttem:  TETT!  TETT!  





Egyedül 
(a  szürrealizmusban)  

Ragacsba  mártott  
fénylő-fagyos  testével  
magát  kelletve vigyorog  felém  
a  csönd  csipke-rácsos  
porszín  fátyla  alól  
a  magány  viasz-arca.  
A  zúzmarás  bútorszögletek  
kopott  cirádái  mögül  —  
pofazacskója  zöld  magvait  
szopogatva — villog  
az  alattomos vérszívó  gond  
lézerszemű  tűzszerszámával.  
Az  alkalmat  kilesi  —  
kóstolót  merít fémkanalával  — 
a magas  agy-katlan  mellett  
lábujjhegyre  állva  — 
a  rácsos  testű  papírlapok  
tintaarcú  kiváncsisága.  



Ráolvasó 

Ne törd  össze  ágaimat,  
jaj,  ne  bántsd  a  lombjaimat.  

Ne  szakítsd  le fodraimat,  —  
szegény lelkem  beléhalhat.  

Kongó  kútba  
miért  dobnál?  
Véres  szájjal  
mért  átkoznál?  

Mért  taposnál  
ösvény  helyett?  
Mért  ennél  meg  
étek  helyett?  

Ne törd  össze  ágaimat  
jaj,  ne  bántsd  a  lombjaimat.  

Ne  szakítsd  le fodraimat,  —  
szegény lelkem  belehalhat.  



Ihlet 

Míg  idebenn  
s  odakinn  
lassan  kopognak  
az idő  cseppjei,  
megmoccan  agyamban  
egy  ázott  gondolat  

Naponta  öntözöm  
az ablakban  virágaimat  
s  gondolataim  
vízszínű  tömegében  is  
lassan  áztatom  —  
a  magvakat.  

Míg  ujjaim  
motoznak  a tárgyakon, 
grafit  és  tinta  közt  
vitáznak... 
Didereg  a  gondolat.  
—  Odakinn  —  
az  eső  szakad.  





Béke 

Mikor  a reggel  fehéren  izzik,  
egy madár lágyan  kibontja  tollait.  
A  fák kitárt  karjáról  lehull  a  csönd.  
A  szemekben  színekké  lobban  a  közöny.  
Nesz  lebben  az  ég  szőnyegén.  
S  csilingelve  körénk hull  a fény. 



Asszociáció 

Harangszó  csapdossa  
az  ablakot...  
Egy kissé  megkopott  
kormos  foltozott  
bográcsa  a  múltnak 
felborult. 
Hány  terv  és  remény  
forrt  abban  még,  
és mennyi  vágy  
szunnyadott 
mélyen  a fenéken. 



Memento  mori!  

Madár  csapong  
rács van  körötte  
halál  verdesi  szárnyait  

üt majd  a gong 
fény  száll  fölötte  
macska  lopja  el  tetemit.  



Vándor-dal 

Átok-várból  menekülve,  
megpihenve,  kövön  ülve,  

vártam  délig  tépeló'dve,  
eltűnődve,  nem  sietve.  

Ittam  egyet  kulacsomból,  
jó  boromból,  nem  bánatból,  

csak  a vágytól,  ami  hajtott,  
megszalajtott  — fogva  tartott.  

A  világba kikerülve  bandukolok  
vándorolok  —  tova jutok. 



Elmerengve 

Fák  alatt  ülve  
szememben  hintáznak  az  ágak.  
Sóvárgó  karmaimat  
a  fák közt  imbolygó  
méregzöld  emlékeimbe  mártanám,  
de  fennakadnak  
e hitvány lombok  kosarában,  
csak létük  méze  csillog  
barázdált  ajkam  szögletén.  

Hol vagytok  hajnali  séták:  
gondtalanság  zöld  gyümölcsei?  
Hol vagy, vibráló  múlt,  
almaszagú  nyár?  
Bennetek  éltem  
most  is  itt hintáztok  a  szememben,  
s  létetek méze  csillog  
barázdált  ajkam  szögletén.  



Elszállt  gyermekkor  

Jaj,  szélfújta  pántlika,  
csillogó  ünnepi  aranyág,  
jaj,  újszülött  hópehely,  
kinyílt  ajkak  elsó' virága. 

Oszi  sárba ragadt  apró  lábnyom,  
jaj, kalász-szoknyás  tündér,  
jaj,  zöldszemű  boldogság,  
tisztaarcú  álom...  

Szögről  lehull  gyermekruha.  



Örökség —  anyámtól  

Kinyílt  öröme fénylő  szirmait,  
mozdulatai  lobbanását,  
idegei  rebbenő  moccanását,  
szeméből  a szárnyaló  villogást,  
arca  akarat-vonalát,  
ujjairól  a fényt, 
zöld  töredékeit  egy elégett  nyárnak:  
egy  szétmorzsolt  világot  
érintéseivel  reám  ruházott.  



Vers vázlat  anyák napjára 

Miközben  az idegek  hálóin  
átsüvít  a nemlét  dermesztő  fagya,  
—  kalászt  suhintó  szellők futása,  
félelmet  melengető  mosolya,  

források kristály-vize  fut  
lázas  testet  simító  ujja  alatt.  
Mezők  rojtján,  árkok fodrán 
lépő lába  elé virágok  hajlanak.  

Nappalok  barna  aranya,  
éjjelek villogó  gyémántja  
süt  a homloka  megett.  

Kéklő tengerek  gyöngyös-tarajos  
dalába  pólyálva  ringatja  
a jövendő  életet.  



Vágyam 

Szabadulni  az  árnyékos  
tettek  karmaiból,  
villámok között  is  
markolva 
a fények  köntösét.  

Az  álmok  fonalából  
a  tettek  tűivel  
megkötni  a  Szépet,  
s  betakarni  vele  
fázó  életem.  



Útravaló 

Már  látom  
a  mostoha  gond  és  erő  
a fák  alatt  most  
végre  felnő,  
és fellobognak  —  
jelt  és  utat  ragyogva  
—  a messzenyúló  emlékek  
gyertyacsonkj ai. 

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



Nézz  szét!  

Körötted  itt  zizeg  a kéklő  végtelen,  
minden  gyár  dudája  most  érted  üzen.  
Vár! 
Akár  az űrhajóst  fenn  az  ismeretlen.  

Úgy  nézd  a holnapot,  
mint  anya  a testében  nőtt  magzatát,  
ápold,  tápláld.  
Tettekkel  segítsd  embernyire  nőni.  





Buzdítás 

Nézd  ezt  a  zuborgó,  
kavargó  örvényt,  
melyből  felépül  
a  melegítő  rend  
—  körötted!  
Az  emberek törődött  arcán  
a munka  gyöngyeit  észrevedd!  

Nézd,  s vigyázd  a  moccanást:  
szétpattant  kapcsok  
reccsenését. 

Erezd:  csak  élni  —  kevés!  

Markolj  álmaid  kosarába!  
A  legfényesebbet  emelje  ki  
lendülő  kezed.  
Terítsd  szét  ujjaid  között  
a  kibontott,  eleven  életet!  



Kamaszkorom  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.  





P. S. 

Nem tudom,  őzike  szemedből  
micsoda tüzek lopództak  belém...  
a  helyeden  gondjaim habos  egén  
eddig vízszínű  foltként  aludt  a fény.  



Dallam 

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

Aléltan  hányódom  
e  zuborgó  
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  édesgyermekeddé  fogadsz  
engem 
ki rozs-szagú  szerelmeddel  élek  



Egy napunk 

Mellünk pajzsán  az idő  
ezret  szúr  perc-tűivel,  
ág-bogas  tettek  árkaiban  
csatázunk tarkóig  merülve,  
idegen  gondolatok  gonosz jegén 
lavíroz  agyunk,  
míg  eljutunk  
a  csönd  peremére,  
míg jön  az  este,  
—  bársonyos-hamvas  
denevér-szárnnyal  —  
s  körénk hull  a  szerelem  
lélekig  érő  csobbanással.  



M a r i s z t á n 

Madártávlatból 
csupa  lomb  a határ.  
Nincs  sehol völgy  se domb  —  
meleg hónalja  a  tájnak.  

Néhol  a szűz  vidék  
egy-egy  sebe  sötétlik,  
hol  az  ember  fészkel  
— lakni  készülődik.  

Hol  a kinyílt  ablakon  
besurran  az  erdó',  
s  osi  varázsigét  
mormol  az  idó'.  



Joskar-Ola 

A  vonatablakban  
karcsú  nyírfák nézik  lombjukat.  
A  rádióban  
két  nyelven  köszöntik  az  utast...  
Aztán  ez  is  elmarad.  

Már  a tágas város  tartja tenyerét  eléd:  
Ez  én vagyok. Jöjj  közelebb.  
Nézd  mennyi  sétány,  kert,  
park  és  liget!  
Ne félj,  csak  lélegezz!  

Most  nyár van  Vörös-Városban,  
piroslanak  a szép  szalviák.  
A folyó két  lépés  csak,  
de  az  erdő  végtelen.  



Tavaszi  dal  

Kimosott  vánkosom  
a  szélben  szárítom,  

estére  felrakom  
pártám,  kalárisom  

gyöngylugasban  várom  
démoni  párom.  

Ki jön  illatos  szeleken,  
visz  ördögszekeren.  

Egy ibolyát  meglátok,  
rögtön  melléállok,  

csókkal  keresztelem,  
neve  lesz:  szerelem.  



Nyári  reggel  

A hegyek  mögül  
lassan  előkúszik  a nap,  
sugár-csápj aival 
oldalbalöki 
a  szunyókáló  határt.  

Harmatot  tüszögve  
ébred  a mező,  
az  erdő  is  
madárdalt  ásítva  
vackolódik. 

Az  érett,  
szelíd  búzafejek  
nyújtózkodva  simulnak  
a  mézként  elomló  
sugárözönbe. 



Alföldi kép nyáron 

Ilyenkor  százszínű  arca  
széphullámú  kertté  szelídül,  
melynek  fények  siklanak  
zöld  zuhatagán  felül.  
Zsongó tárnáit  feltöltik  
énekló' kalászok  duzzadó  magvai.  

Lágy  hajlataiban  
források  serkennek,  
ringanak  hullámzó  
kristályénekek, 
Feszülnek  konok,  
mélyen-fényló 
himnusz-óhajok. 



Az  ősz  kopogtat  

Lassú nyalánksággal  bontja  ízekre  
az ősz  a nyár hamvas  testét;  
már kinyírt  néhány  fürtöt  
dús,  sötét  láng-hajából.  
Futóhomok-napsugár  moszatol  át  
felszisszenve,  csillámlón  
a lombok  érett  szövetén  —  
a nyár  színét  már  kiszívta  belőle.  

Széttárja  sárga páfrány-ujjait  az  ősz.  



Ősz  elején  

Az  éj bezárta  üvegkoporsóban  
millió város,  falu  alszik  
kitárva  fénylő  szárnyait,  
mint sok-sok  szentjánosbogár.  

Valami  fellebbenti  
a  nyár meleg-nehéz  fátylát,  
s  kihullanak  kebléből  
a zöldbe-rejtett,  dédelgetett  kincsek.  

Csönd  van...  
Csak  az  őrködő  nyár  
rózsaszín  saruja  csosszan.  



Faág 

Sokszor  láttam  
faágat  lucskosan.  
Reggel  szép  volt,  
este —  fájt  nagyon.  

Ha  szél  fújt,  
arcomba  vert...  
Egyszer  csönd  volt,  
s  fástul vittem  el...  

De láttam  ezután  is:  
elémállt  lucskosan.  



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.  



Búcsú 

Miért  félsz?  

Hisz  nem  tépik  
lángkarmú  héják  
kis  utcák  
gondosan fésült haját. 

Nem  marja  melled  
szétszórt  falak  
bánatot  hintő  
füstszagú  sóhaja.  

Nem  vergődik  
borzos  mellű  romokon  
vonatfütty feléd, 
hogy  örökre  letépje  rólad  
karom  melegét.  

Csak  a szél  kacérkodik  
kendőm  azért  lobog...  

holnap  megtalálsz...  





Várakozás 

Vattába  csomagolt  
fenyőfadíszek  az  álmok  
s  ha  néha  rájukhajtom  
pihenni 
gondtól-nehéz  fejem  
— félek:  összetörnek.  



Ünnep 

Most  kitárom  keblemet  
mögöttem:  szavak  
tiszta transzparense  alatt  
tettek  menetelnek.  
Előttük  én  —  
dús-selymű  zászlóm  
feszíti  a fény. 



Jó éjt!  
(Kisfiamnak) 

Összecsapják 
selyem-lombjukat  a fák, 
lágy muzsika  húrját  
pendíti  az éjféli  nyár...  
Neked is jó  éjszakát!  

Ha majd  reggel  pilláidon  
szivárványra  gyúl  a nap, 
ne kötözd  meg  álmaid  csikaját!  
Hagyd  repülni  álom-tested  
villogó  paripádon,  
mert  egyszer  majd  földre  száll  
ez  az  űrruhás  álom.  



Veled 

Pattogó tűlevél-szavakat  szórsz  
kitátott,  sivár  hegyvidék-arcom  
homályos  mágnes-völgyeibe.  
Lobogó  üstökösöket  bocsátsz  
a  csend  zajától  kongó  
kilakkozott,  prémes  szemem  
csipkés  álomfátyla  alá.  
Kiugranak  helyükről  
szemed  villanásaira  
gondolataim  berozsdázott,  
repedt  billentyűi.  
A  bennem  feszülő  ezerkarmú  
vágysárkány  szúró  pikkelytestét  
bársonyos,  színes  tollakba  göngyölöd,  
s  repülni  tanítod  
égbecsaló-ágú  gondolat-fáid  
lombjai  között.  
Keresem  önmagam  
e  zörgő,  tésztatestű  szürrealizmusi  
szelence  malachit  porában,  
s  megdöbbenten  először  
csak feléd  futok.  
Fényes  végtelennek tűnő  drágakő-lelkedtól  
visszaverődött  visszhang-énem  
megtalálja  felborzolt  öntestét,  
de  rólad vajmi  keveset  tudok.  



Harcban 

Szívem körül karvalyok  csapongnak,  
mély kutat fúrva  a szebbik  felébe.  
Csak jönnek  és leszállnak  —  
Jaj, mindent  kiásnak!  

De nem hagyom,  vigyázok.  
Érces izmokkal  elébük  kiállók.  
Telitorokból  nagyot  kiáltok:  
Hess! 
Tűnjetek  el nagykarmú  férgek!  
Én még  élek!  



Szieszta 

Boldog meleg  nyár  
hullámzott  köröttünk  
csapdosva  arcunk  árkaiba  
a jószagú  fényeket  

Az  idő  teraszára  
délután  kiültünk  
kicsit  magasból  
szemlélni  az  életet.  





K É R E T L E N 

V Á L A S Z 





Tisztulás 

Csördülő  ostorral  
csikorgó  hidegben  
csordába  verődött  
vadakat  űztem.  

Kint  a hó  zengett,  
s  ordított  a  szél;  
varjak  keringtek,  
csattogtak  felém.  

Kutyák  csaholtak,  
csontot  szagoltak,  
de  egy  ablak  üvegén  
kicsilingelt  a fény. 

1983 



Emlékek és  kérdések 
—  Szonettkoszorú  —  

Fejem kopjafára  hajtom.  
Vérehullot  fehér  télnek  
odvában  egy  kristályének  
felsebezte nyitott  torkom.  

Hét  torony  közt  napsugárban  
szerelmetes  lobogásom  
feketehattyú:  az  álom.  
Könnyeimben  hóhullás van.  

Nagy  országút  csak  barázda,  
titkos  út  az  ingoványon.  
Elvarázsolt  sok kis  csapda  —  

kóbor  gyerek  nem  tudhatja,  
mért  lobog  a régi  lápon  
az emlékek  gyertyacsonkja.  

Az  emlékek  gyertyacsonkja  
annyi  fényt  ad,  hihetetlen,  
s felviláglik  sok  szegletben:  
gyolcsba  rejtett  tilalomfa.  

Mit  ér  e fény kőfalak  közt?  
Karom nyújtom,  hogy  elérjem  
táltosmúltú  ősszülémben  
s  génjeimben  mindazt,  mi  köt.  

Tagjaimat  löki,  tolja:  
belelátni  tán  a  múltba,  
regölések  tótükrébe,  



kísérteni  hófehéren  
Turulban  és  Emesében,  
tudva,  hol  a Hadak  Útja.  

Tudva, hol  a Hadak  Útja,  
földit  s égit  összefog,  
kint  az űrben  andalog,  
hétmérföldes  csizma  rajta,  

időzónák  közt  bolyongva  
múlt  és jelen  átkait  
vállalva  is messze  vitt  
lelkem  —  titkos vágyak  foglya.  

Miért  kellett  a fehér  ló,  
fű  és  föld  és  vizeskorsó...  
Lüktet  és  hív  a tejút.  

Vigyél  messze,  táltosom!  
Osvér bennem  összefut.  
Átvilágít  fehér  gyolcson.  

Átvilágít  fehér  gyolcson,  
könnyű,  messzeringó  ének:  
bánata  nem-feledésnek,  
köröttem  leng  s biztat  titkon.  

Fogak között  szüremkedik,  
lopva hozzák,  dugva  viszik,  
takargatják  —  nem  is féltik, 
erdők  legmélyén  felejtik.  

Hogyan  ásom  ki  a hóból? 
A városban  meleg  s fényár! 
Szabadulj  e  földi  jótól,  



itt  nem járt  a  Turul-madár!  
Dohos faház  rejtekében  
szarvaslábnyom,  regő  rejtem...  

Szarvaslábnyom,  rego  rejtem...  
Nyomra  lelni:  hiú  ábránd,  
ringó  ágyban  nincsen  párnám,  
álmomat,  ím,  elfelejtem.  

Hol  a múlt  csak  egy  szoborcsonk,  
búvópatak lombok  között,  
tajga felett  ezüstös  köd  —  
a jövőnek  ki  ad  otthont?  

Nem jön  senki  hófehéren  
teliholdas  téli  éjen.  
Talán  mégis  hazamenjek...  

Otthonról  is jön  egy  sürgöny,  
— kétezer  év nekik  kellett!  —  
bukdácsolva  hómezókön.  

Bukdácsolva  hómezókön  
talán  leprások  közt jártam, 
sarkvidéken  tavaszt  vártam.  
Isten hozott!  —  mért  nem  köszön  

tavasz-szagú  áprilisban  —  
semmi,  amit itt  találok:  
hónál  is fehérebb  álmok,  
száraz  ágak —  mit  itthagytam?  

Sápadt  arcok,  árkos  szemek  
egyre  csak nemet  intenek.  
Milyen fakó lett  minden  szó!  



Vadvirágból  font  örököm...  
—  Útilapu,  menta,  zsurló:  
koszorúmat  magam  kötöm...  

Koszorúmat  magam  kötöm...  
Ének is  száll  s  mezőillat.  
Fehér  színét  hómirtusznak  
titkon  orzi  gyászköntösöm.  

Tétovázó  árnyak  között  
ujjaimon  fények  éke,  
búcsúzkodó  fecskeének:  
gyöngyházfényű  álom  kötöz.  

Áthajolva ringó  lombon  
tollászkodik  vánkosomon 
hattyúhűség-remegésem. 

Virág  nélkül  vágyakozik,  
termés-koszorúba  hajlik,  
temetési  ének  közben.  

Temetési  ének  közben  
nádszál-testünk  kinyújtózva  
mért  is hajlott  koszorúba,  
gyászszalaggal  átkötözve?  

Útifű  és  árokmenta,  
zsurló  nincsen  koszorúmban.  
Fagyöngy  s fenyő  illatában,  
icipici  szobácskában  

tél közepén  tavasz  dereng  
—  ólombetűk  tompa  fényben  —,  
jégcsapok  közt  szellő  kereng.  



Csak  a fák  alusznak  mélyen,  
apró rügyek  készenlétben,  
sötét-fehér  hózengésben.  

Sötét-fehér  hózengésben,  
Fehér  gyolcsban  hamvas-barna,  
mézes-édes  selyem  barka,  
s  én  mindig  csak  feketében.  

Anyatej  a  lüktetésben  
—  eget verő rianásom  —,  
jégpáncélon  pici  lábnyom:  
lovagének  ércpengése.  

Hóvirágot  tavasz  érlel,  
áradásban, hosszú  télben.  
Tó jege  is  rianásban,  

kikelet van  egyfolytában.  
Kuvik  szólott  már  hetedszer,  
ezeréves  ébredéssel.  

Ezeréves  ébredéssel  
örökös  a vágyódásom, 
menekülve  folyón-gáton,  
készülődő  éji  lesben.  

Nem  is tudtam,  hány  az  óra.  
Fák  alatt  már  enyésztek  
kikericsek  s égszín  ének.  
Zúzmara hullt  takarómra.  

Felébredünk  kakasszóra?  
(Eresz  alatt  kuvikmadár).  
Fehér  karomon  meg  pólya.  



Az ingem  is  patyolat  már  
lángot vető  olvadásban,  
violaszín  gyászruhámban.  

Violaszín  gyászruhámban  
mindig  forró nyárra  vágyva:  
nem  is voltam  olyan  árva,  
éjjel-nappal  virrasztásban.  

Éjfélkor  is ébrenlétben  —  
mózeskosár  s néhány  párna,  
asztal,  szekrény,  kicsi  ágyka  
—  csönd  a bánat  ereszében.  

Tavasz  után  tél  kopogtat,  
—  de kísértsen  esők  szála,  
nem vetjük  el  a  magokat.  

Színes  álmok  lombhullása,  
kikericsek  hervadása...  
Sosem  köt  ki  már  a  gálya?  

Sosem  köt  ki  már  a  gálya?  
Körbefagyva, jégbe  zárva  
Tavasz-szagú  olvadás,  ha  
lépegetne  lopakodva...  

Körbezárva,  szikrát  dobva  
háromszor  gyúlt  fel  a  máglya,  
kövek  között vetett  ágyban  
jégcsapokat  feloldozva.  

Tavasz  kísért  feketében,  
s hóbuckán  vet  délibábot:  
három  próba  —  a  mesében,  



a királyfi  igen  álnok —, 
csak  a máglya  ég  halványan,  
sarkvidéki  éjszakában.  

Sarkvidéki  éjszakában  
kalapvesztett  kérdőjelként,  
—  körülötte jegesmedvék  —  
napraforgó-féle  ábra.  

Ha kialszik  az  a  máglya,  
ki  feleljen  ünőszóra  
rügyfakasztó  virradatban?  
Nem vágysz  talán  hites  társra?  

Nem kikelet,  nyár van  éppen!  
Hózengéstől  alig-látón  
mit  teszel,  így  hazatérten,  

sarkvidéki  bolyongásból?  
Máglya  helyett  itt  a gálya, 
rajta hitem  mécsvilága...  

Rajta hitem  mécsvilága,  
vitorlámon  egyszál  vászon,  
az iránytűt  alig  látom:  
óceánon  már  a  gálya.  

Húsvét  előtt köntöst  szabtam,  
felöltöttem —  ősi  átok:  
szálain,  ím,  átszivárog  
messziről jött bűvös  dallam.  

Regölések  tótükrében  
ezer  hullás  száz  esésben  —  
korbácsolja  táltos  vérem.  



Színehagyott  feketében  
szarvas  érzi  minden  álmom,  
fejem kopjafára  hajtom.  

Fejem kopjafára  hajtom,  
az emlékek  gyertyacsonkja,  
tudva,  hol  a Hadak  Útja,  
átvilágít  fehér  gyolcson.  

Szarvaslábnyom,  regő rejtem...  
Bukdácsolva  hómezőkön,  
koszorúmat  magam  kötöm  
temetési  ének  közben,  

sötétfehér  hózengésben  
—  ezeréves  ébredéssel  —,  
violaszín  gyászruhában.  

Sarkvidéki  éjszakában  
sosem köt ki  már  a  gálya?  
Rajta hitem  mécsvilága...  

Nagybereg,  1991  áprilisa  



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  fóljusson,  a lélek  mélyén  
tátongó  élmények  kútjának  partjára  

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

1992.  január  



Tél  múltán 

Tél  múltán  prémes  szememből  eltűnik  a múlt 
—  nem marja  többé  tömény  sava,  borsa  — 
Most  majd  kigyúl,  bár  mindig  szememben  lapult,  
tölgyekkel  szegett  utam fényes  vonala.  

Az  üresség  acéllapjára  terített  
didergő' életem hirtelen  áthevül.  
Rég  szökött  felserdült  sörényes  gondolat  
a  dolgok  árnyékvonalán  visszaperdül.  

Az  értelem  ezüst  mezejére  legelni  
szép fűzöldben párolgó  ménes  települ,  
s  a vágyak  gémeskútjain  lengő vödör  
távoli  délibábos  határra  vetül.  

*  *  *  

Eltűnt  a tél  az  idő  pajkos  iramában,  
ráhajolt hajam  dérverte  fonatára.  
De fejem  átfogja  a homlok  magasában  
szerelmem  végtelen  aranykarikája.  

1992.  márciusa  



Egy toronyőr  vallomása  

Hát  eljöttél,  fényes  HAJÓ!  
Sok  sötét  hullámú  év  
hiába tornyozta  égig  
éles kardként  tűz-vizét.  

Köröttem hiába  hullott  
rőt-szürke  hamuként  a fény. 
Bálnák,  cápák helyett  is  csak  
csöndesen  morajlott  az  ég.  

Most  ezüstöt  szitál  a dér. 
Toronyból  csak  én  kémlelek.  
Oly kopár  sok szirt  köröttem!  
Vágyakat  űz  a rettenet...  

Bár  mólón vár  a  csónakom:  
Mennék,  elhagynám  tornyomat.  
De  csak nézlek, hogy visz  a víz, 
s  ölembe  ejtem  kulcsomat.  

1992  szeptembere  



Szatmár 

1991 júliusa 

6  a számban  akácnektár,  
énarendeken  napsugár,  
elid  tanya  vándoroknak,  
ekérút  a kertek  alatt.  SZ 

A ratáskor  száraz  tarlón,  
sztagok  közt  aggodalom,  
ranytányéros  hajnalon  
sztalt  terító'  szorgalom. 

T arajos jegenyék  során  
orozó  szürke  délután  
ó'rbeejtett vergó'dó' vad 
épdesi  zöld  bokraidat.  

arka  rétek  levegője,  
ükrös  folyók édes  vize,  
ornyaid  felemelt  keze,  
ávol  égó' tűz  melege.  T árogató  méla  hangja  

éged  éleszt  sóhaj tgatva, 
itkos sírás  kőkereszten,  
ehetetlen  engedelem.  T 

M ai  tüze régmúlt  fénynek;  
egmaradott  ezerévnek,  
essze  eged  morajlása,  
egnyílt  szivek  rianása.  

Á rvalányhaj,  lenge  ága  
tkísér  a  héthatárba  
rulkodó  rőt-fehéren,  
llhatatos  tolvaj-zöldben.  

ozmaringillat  hömpölyög  
eménykedve  sírok  fölött,  
emeg  a száj  sóhajok  közt...  
ideg földön  könny-göröngyök.  R 



Feloldozó 

Mint  csapdából  szabadított  állat:  
megtorpan  az  első lépések  után.  
Kezem verset  írni  most  nem  érez  vágyat,  
nincs  hely  a világ  siralom-falán.  

De  megírom  ezt  a verset, 
hogy legyen  feloldozás...  
Pedig  szegény  tőrbe  ejtett  lelket  
megölheti  a gyors  kitárulkozás.  

Ha  megírom  ezt  a verset, 
ruhámról  lehullnak  a bogáncsok, 
léptem  egyre  könnyebb  lesz,  
és  nem vet  senki  gáncsot.  

Mert  mi  a gondolat  és  a test? 
Az  ember  erő, vágy  és  rejtelem;  
idegrózsái  köré, ha jön  az  est  
odagyûlnek  a fények  és  a fellegek. 

S  ő játszik:  bokrai  között  
kerget haragot  s  szerelmeket.  
Hogy kincseit jól  elrejtse,  
befesti  önvérével  az  eget.  

Nagybereg,  1993júniusa  





Eszperente  szerelem  veled  

Egyetlen  tervemet  emelem  versembe,  
Epedve  keresem: lehetek-e  veled?  
Remegve  melengetne  kezem  keblemen  
Veled  heverne,  kedves,  enyelegve.  

Kellemes  estet veled  megrendezve  
Mehetek-e,  lelkem,  egyszer te  kertedbe?  
Keresve  neveddel  leplembe  rejtezve  
Enyhe  szeleken  felleget  kergetve.  

Beteg  kedvemet,  mely  dermeszt,  elhessentem,  
Szemed  ereje  hevet  emel  bennem,  
Testemet  ellepte  lelked  lehellete,  
Szerelmet  keresve  veled  elrejtezve.  

1992.  november  26.  



Este 

Vézna  sziklák  aranyfényű  csúcsai  
este  gyertyák  egy ünnepi  tortán.  
Messze  fennsíkok  duplaélű  pajzsán  
harcok  pengéit  már  más  pengeti.  

Láthatom  billegni  tetteim  mérlegét.  
Üres  ketrecben  őzikét  csodálok.  
Kihullnak  fülemből  fáradt  dallamok,  
cím, rang,  vagyon,  nagy rokonság  nem véd.  

Köröttem  csak  széthullt  árnyak  derengnek  
rettegett,  rémes  álom  a glória  —  
mások  aggatják  magukra  ékemet.  

Vörös-Városból  sok  rőt  színű  szalvia  
hófehér házak  tetején  díszeleg  —  
agyamból  elfut  ős  ösztön,  új  mánia.  

1993. 



Örök  vonzásban  
—  Szonett-ciklus  —  

Két vállamból  fehér  gólyaszárnyak  
vágyódtak  e lét  feszes  vizéből  
messze  fényes pásztortüzek  mellett  
szárítkozni  s beszélni  a jövőről. 

A  tüzek  körül  guba  s  csizmaszag  
—  rezgése  sem  ült lágy  asszonyi  szónak  — 
Kemény  koppanással  hulltak  fejemre  
kitermelt  sötét  kövei  a valónak. 

Fogak koccanása,  szemek  cikkanása  
biztat,  példáz, jövőt  mintáz,  eszem járna, 
hogyan  is kell  lenni  igaznak  s jónak. 

Virágos  kaszálón,  bevetett  mezőben  
arról  hallgat  minden,  ami  sehol  sincsen.  
Fekete  öregek hullt kalászt  tallóznak.  



Bár lépek,  én látok,  ha keresek  is  egyben.  
Okos  bólintással  kútba  ejtek  műszert.  
Hű  eb  is  utat veszt,  sok  ido  sem  kell.  
Meddig  lehet távol  friss ital  s  eledel?  

Jöhet  egy-egy  vendég,  ismerós  szagokkal.  
Utcasarkon  állva  egy kutya  arcon  nyal  
forrón hízelkedve,  ki  gazdáját  meglelte,  
tétován hárítnád,  de  összenyálaz  nyelve.  

Hiába  minden  szó,  körbezár  két  karja.  
Talán  nem is téged:  hiányod  akarja.  
Arra  nem jársz  többé,  ha  utad is  vinne.  

Karok  szorítását,  forró hév  páráját  
töretlen  lánytestek  rettegve  kívánják.  
Csábítják,  mint  cicát  kint hagyott  tejecske.  



Rókaszemek  lesnek házak  szögletéből.  
Ebed,  mely  megkerült,  elenyészett  újra.  
Vadnyomszagra  gyűlnek  alakjukat  múlva.  
Kitartó  üldözd lett  sok  gyülevészből.  

Mentenéd  az irhád,  bújnál fához  lombnak.  
Eked  eltakarnád,  nehogy  megkívánjon,  
sarokba  húzódol,  nehogy  körbejárjon.  
Dísztelenül  ülnél virágok  közt  gyomnak.  

Nem  eb  nyal  már  arcon, vadászni jött  a vad. 
Múlhatatlan  vággyal  egyre körbe  koslat.  
Idegen  illatok borzolják  bőrödet.  

Minden  ízed  reszket,  ruhád  forgószélben.  
Elrejtőznél  pőrén  egy forró  tenyérben.  
De  nincs  csak  a hiánya  földi  melegségnek.  



Fuldokoltam  kábán,  ki  fölfelé  menetbe  
fél, hogy  talpa  alatt  megindul  a talaj:  
föl  sem  ér  egészen,  s elfedi  lenn  az  alj  —  
erdőben bolyongtam,  kiáltásod  lesve.  

A  vadak  csak jöttek.  Mit  akart  némelyik?  
Szárnyamat  tépázták,  tollamat  szétszórták,  
dísztelen  fejemre  aggattak  bóbitát.  
Szép füves  udvarom  ellepte  a tövis. 

Egy félreeső hely imitt-amott  akadt  —  
elrejthettem  testem,  mit tüske  összemart,  
sebem  nyalogatva  —  bennszakadt  a sóhaj.  
Öldöklő  szorítás  gönceit  vonszolva  
tíz  körömmel  kapaszkodtam  —  önmagamba.  
Az  út vitt  tovább,  ha volt  is  néhány  kacaj.  



Már  csak  egér voltam,  mit  macska  ejtett  el.  
Hogy futottam volna  múlva  a  karmokat,  
irgalmatlan  mancsok bár  szüntelen  pofoztak,  
s  félholtra  dermedten  melengettek  reggel.  

Szék,  asztal, küszöb tele  éhes  szemmel  
egyetlen  menedék  felé  sincs  út  nyitva  
Élettelen  testtel  dobtak egy  sarokba.  
Széjjelmarcangoltak  foggal  és  körömmel.  

Minden  vadász  rám várt  fegyverét  hordozva.  
Naponta  meghaltam,  átmentem  a  múltba.  
Minden  nyíló  reggel  ébredtek  kínjaim.  

Kívántam  is  százszor  a halálos  szúrást  —  
ha  már  nem  mozdultam,  uszították  egymást  —  
Macska  az  ereszen  leste hós  útjaim.  



Fények ringásával  lüktetett  a testem. 
Meghalhattam  százszor,  soha nem  temettek,  
sem  nem lettem  olcsón  a vadaknak  étek.  
Szemekből  az intést  rettegve  követtem.  

Gólyaszárnyam  helyén  apró pihék  nőttek,  
töpörödött  testem  körül  lepkeszárny  hever.  
Ó, hol  lehet végre  kínjaimra  gyógyszer:  
meggyötört  részeim  keringnek  felétek,  

fények, fények, túl  sivár  üvegfalakon,  
lepkeszárnyam  tárva  csak felétek  szállna,  
hozzátok  lapulna  parányi  mivoltom.  
Eggyé válni  végképp  a nincsen  felével:  
lenni  vagy  nem lenni vízzel  és  kenyérrel.  
Feloldoz  s megkötöz  e  szárny  a vállamon. 

1994. 
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Balla  Teréz  1951.  december  25-én  született  a  szőlősi  
járási  Nagypaládon,  parasztcsaládban.  Nagyberegen  él,  
költő,  pedagógus.  Az  általános  iskolát  a  szülőfalujában,  
a  középiskolát  Tiszapéterfalván  járta  ki.  A  beregszászi  
járási  lapban,  illetve  a  területi  Kárpátaljai  Ifjúság  c.  
lapban  jelentek  meg  első  versei.  Alapító  tagja  volt  a  
Forrás  Ifjúsági  Stúdiónak,  majd  a  József  Attila  Alko-
tóközösségnek.  A  magyar  nyelv  és  irodalom  szakos  
diplomát  az  Ungvári  Állami  Egyetem  magyar  filológiai  
karán  szerezte.  Friss  diplomájával  Joskar-Olába  utazott,  
a  Mari  Tudományos  Kutatóintézet  nyelvészeti  intézeté-
nek  munkatársa  lett.  Miután  visszatért  szülőföldjére,  
1978-ban  kinevezték  Nagybeieg  község  középiskolájába.  
Azóta  ott  tanít.  Egy  önálló  verseskötete  jelent  meg  a  
József  Attila  Irodalmi  Stúdió  Könyvtára  sorozatban  így  
jöttem  címmel  1985-ben  a  Kárpáti  Igaz  Szó  kiadásában.  

A  kötetet  illusztrálta  Réti János. 1949-ben  született  
flosván.  Elvégezte  az Ungvári  Iparművészeti  Szakiskolát,  
grafikus,  festőművész.  Alapítótagja a  Kárpátaljai  Magyar  
Képző-  és  Iparművészek  Révész  Imre  Társaságának,  
számos  rangos  kiállítás  résztvevője  itthon  és  külföldön.  
Ungváron  él.  




