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A R A S Z N Y I TÖRTENELEM 



Egy lenvirág reggeli imája 

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



De szél támadt, 
elkergette a kóbor népet, 
s mi földre borulva 
féltük nyilait bősz haragodnak. 

Uram, fordítsd arcod 
szegény mezőinkre! 
Tán neked is fájna, 
ha napnyugovásig 
puszta maradna, 
hol most még 
zsenge füvecskék 
kúsznak a rögre, 
felékesítve a szürke vidéket. 

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

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

Úgy pusztulunk el, 
mint a gladiátorok... 



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..." 

Johanna 

Johanna fáklya. Felragyog. 
Fehér testén füst kanyarog. 
Madárhangja messze sikolt, 
s míg felszívja a hűs 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. 



Kósa Anna balladája 

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

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

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

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

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

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

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



Évforduló 

Csak a keserűség zászlaja 
mered a magasba, 
a zászlórudat ráncos anyók 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. 



Kölcseyhez 

Halott virágok őrzik sírodat, 
Isten tenyerén a Hold elsirat, 

és virradatkor elvérzik az álmod: 
emlékek lakják holt utcáidat. 

Szatmárcseke, 1996. január 21. 

Más-kor 

Ne hagyj magamra, Istenem, 
szeress, mint harmatcsepp a rózsát, 
feltépték elgennyedt sebem, 
bíbor vetésem letarolták. 
Fekete tájban jár az éjszaka, 
egymást zabálják fenn a csillagok. 
Fekete tájban jár az éjszaka, 
hazátlanok közt hontalan vagyok. 

Kérdés 

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



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 őszt parittyás 
fiatok riasztja. 
Táncoltok zöldben, 
lobogtok rőtben... 
A villámhalál 
megérti-e, 
hogy különbek vagytok 
a többieknél? 



A jégkorszak után 

Ott bujdokol a génjeinkben 
egy jégkorszaknyi rémület. 
Azért oly gyámoltalan minden, 
mit a szél hóval betemet. 
Halál az éj. Benne zizeg 
a tél-kísértet szörnyű átka, 
a fagyok seregeinek 
utolsó, sírigfáj-marása. 
Az eső hülyén vigyorog, 
kis csápjai arcomba nyúlnak. 
Mögöttem riadt fasorok, 
a rügyek nesztelen lapulnak. 
Elrepülnék, akár a sólymok, 
mert csontba markol a hideg. 
Ember vagyok. És hogyha szólok, 
azt csak az ember érti meg. 

(1991) 

Arasznyi történelem 

Ebből a szakadékból 
már semmi ösvény nincsen, 
ki ide érkezett, 
annak reménye sincsen, 
mert el nem érheti 
a napnak fénye sem, 
ki itt maradt bohóc, 
már nincs kötélje sem, 
kötélre sem telik, 
míg tart az őrület, 
mulatunk reggelig, 
mert így rendeltetett. 
S te, keresztes vitéz, 
ne vond ki kardodat: 
míg tart a dáridó, 
meghal az áldozat. 



Rövidfilm 

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

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

Levél Zágonból Rodostóba 

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



Lángra láng 
(Zilahon a Wesselényi-szobor előtt) 

tűzhányó vagy tündökölsz 
mert felgyújtottad lelkedet 
víz sem olt el még ha lángod 
fél országot is eltemet 
és tűzre tűz és lángra láng 
betakar elhamvaszt a láva 
felcsap az égre hamuja füstje 
patyolatfehér éjszakája 
felcsap az égre füstje lángja 
míg glóriád izzik az éjben 
kihunysz akár a gyertyafény 
ha megmártózol a Styx vizében 

Agyő, Kárpátalja! 
(Ipszilonnak ajánlom) 

igen most már ti is 
lassan már mi is 
beletörődünk beletörünk 
merthogy Csaba királyfi 
nem hallja meg 
nincs maroktelefonja 
mint Janeknek a szomszéd házból 
így aztán vállat vonunk 
a sógor is hirdet 
ház eladó összkomfortos 
gáz víz telefon 
meg a nagymama 
akit mégsem illik 
mint a kutyát 
az árokpartra 
a kishaza 
a haza a magasban 



és más 
megkönnyeztető 
hisztériák 
már csak a 
reklámszatyor fel ira tá n 
intenek titánunk 
„Agyő, Kárpátalja, 
szerettelek!" 

Kocsmadal nyílt vizeken 

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



Tájkép, kerítéssel 

Ven falak közt 
hazátlan hazában 
az idő mérge 
lassan felfakad 
Alkonytájt 
a koszlott 
Beregszászban 
banánt eszünk 
egy juharfa alatt. 

Alulnézetből 

Halott fenyők a kősziklákon. 
Fejüket a felhőkbe fúrják, 
Lélek hintázik minden ágon. 

Míg a nyár a hegyen túl késik. 
Tenyérnyi menyasszony-virágok 
A bodzás rétet kicsipkézik. 

Erdélyi fák a magyar tájon. 
Néha egy forrás felfakad, 
Hogy sorsunkban a sors ne fájjon. 

Tusnádfürdő, 2007 májusa 



Füzes Magda 



A HIÁNY TÜKRÉBEN 



A bohóc dala 

Bukfencet hiába vártok, 
kézenállást nem csinálok. 
Igazmondó kártya helyett 

idedobom a szívemet. 
S lám a szívem, mint a medve, 
táncot cammog serénykedve, 
meghajlik és pukkedlizik, 
örül, hogyha táncba viszik. 
Hogyne lenne benne virtus, 
ritka most az ingyencirkusz, 
hogyne lenne benne virtus 
ritka most az ingyencirkusz... 

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

Sirályok 

Csak köröznek a híd alatt, 
alamizsnával megdobáltan. 
Még a lelkük is felszakad 
е8У_е8У elnyújtott sikoltásban. 
Az Ung rohan. A köveken 
az apró habok is vacognak 
a sirályok - huszonheten -
tépett álmokba kapaszkodnak. 



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

mondóka 

orsó, borsó koporsó 
só 

hal haldoklása 
hat harang kongása 

álom hatalom 
sárga malom 

fenn fellegek fenekednek 
faágnak láng-világnak 

tőrt vetnek 

rokka rokkan 
fél kenyér markomban 

pereg a morzsa 
mint gyöngy a porba 

sors a sorsot megzabolázza 
szemem az időt vigyázza 

itt topog a csonttollú 
aszott madár 

závár zár 

ketrec kaloda 
föld hideg mosolya 

villám sikolya 
neutron spórák a falon 

holnap hold-nap 
fájdalom 



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. 

Utazás a semmibe 
(Latinovics Zoltán emlékére) 

... És iilsz 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. 

Fátum 

A napok, mint felbőszült óriások 
köröttem falként összeugranak. 
Kikukkant izmos testükből a vályog, 
a tetőn rozsdás, vén antenna nyávog, 
lenyalják rólam a fényt a szavak. 
A szavak rám aggatták lenge fényük, 
szívemben zengő életfa nőtt. 



így lettem táltos, égő csillag mása, 
ki üldözi és tépi, zabolázza 
a zápor hátán nyargaló időt. 

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, 
felzúgnak a madárrajok, 
s meleg fészkükben-őrület-
kikeltek mind a sóhajok. 
Felpercennek a darazsak, 
magam sziklákat görgetek, 
megfojtjá к álom-nyájamat 
a hajnalból font kötelek. 

P.S. 
A költő térdig vasban áll. 
Fölötte elzúg a halál. 

És mire szólni érkezik, 
már minden elsötétedik. 

Ne jósolj lombtalan tenyérből... 

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 fagy marta bóbitákra 
nyugalmas álmokat terít... 

Zuhanás 

Akár újsághír is lehetne: 
„Az akrobata 
nem érte el a trapézt..." 
Az emberek 
szörnyű 1 ködve olvasná к, 
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... 



Lázadás 

Átlátok rajtad: 
kemény vágy, 
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... 

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. 

Helyzetjelentés 

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

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

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

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



BÚCSÚSZÓ 
(Ilku Marion József emlékére) 

Színek és formák elcsitulnak, 
fények és fák setétbe hullnak, 
szemed színét köd üli meg. 
Vérereiden a hideg 
megtelepszik, mint keselyű, 
feltépi szívét a derű, 
elköszönsz, akár apánk: 
elmentél, álmok gyanánt. 

(2003. január 25.) 

Posztulátum 

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



Füzes Magda 



T Á J O L Ó 



Ima mindenkor 

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

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

A falevél égjen vörösre, 
pengessen torz gallyat a szél, 
a víg folyó szemét bekösse, 

a fű dértől legyen fehér. 

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

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

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



Biztató 

Felgyújtják lombjukat a fák, 
szikráznak rőtszín levelek. 
Arcodba 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. 

Csak énekelj, míg van dalod, 
a lángol el nem fojthatod. 
Ha fénye rád nem tündököl, 
a félelem kerékbe tör. 

Légy vetés, dúsan viruló, 
nagy víznek játékos hajó, 
égesd magad, hogy megmaradj, 
másként halálra mar a fagy. 

Akác 

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

Nedvek sietnek szívedig, 
anyaföld-küldte vérerek, 
fejfám is lxdőled 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. 

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. 

Tegnap még térdig ért a nyár 

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. 

Ölelkező rímek 

Úgy éltem át ezt a telet, 
mint földben hagyott kis virág, 
dermedten, mint az almafák, 
kábultan, mint a bogarak. 

Virágcsipkézte rét vagyok, 
álmaim újra kirügyeznek, 
szemem tavában megpihennek 
a madarak s az angyalok. 

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 



Ezredvégi ballada 
(Penckófer Jánosnak ajánlom) 

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

- é s -

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

-vagy-

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



-mert-

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

Táj gesztenyékkel 

I. 

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

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

Fellobog néhány dália, 
hiszi, érdemes hinni még. 
Közös sorséit, közös HAZÁÉRT 
sikoltoznak a gesztenyék. 

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



II. 

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

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

A homályon tűi este van, 
a homályon túl harangoznak. 

S mintha csillag is intene 
valami kóbor pásztoroknak. 

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

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

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

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



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

Kolozsvár júniusban 

De nincsen mégsem olyan alkonyat 
Sehol a fölelön, mint a Szamos parton. 

(Reményik Sándor) 

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

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

Őszi nocturne 

Hold pásztorolja a megdermedt tájat, 
a tegnap vére mindent elborít, 
a rét fölött már szelek zsolozsmáznak, 
hajnal csipkézi a múlt ágait. 

Szívemre szállt az októberi bánat, 
hajamba hullt egy tetszhalott bogár, 
avarba süllyedt fénylő glóriámat 
temeti ősz és elsiratja nyár. 



Istennel a hegyen 

Félmosolyod tüzében 
felragyogott a Hargita, 
és tenyeredben élt a fény. 
Éltem volna véled 
bármilyen félholt féltekén. 

Istenem, társad voltam, 
ama fénykörben és havon, 
ama szépvízi szép haboknál, 
ott, ama hátsó udvaron. 

(Csíkszépvíz, 2004. január 3.) 

Kollázs 

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



Fuit... 

Láng voltam, bíbor ballada, 
égerfán a kakukk szava... 

... selymes lobogásban 
- utolsó rózsa vére -
halott pillangó szárnyán 
zuhantam le a fénybe, 
szá rnyaszegett madárna к 
halálos rikoltása, 
szárnyatlan falevélnek 
nesztelen, víg halála. 

Fohászkodás a híd alól 

Fellobogózva jött felém az erdő, 
beástam magam a fényes avarba. 
Halált üzent a nemlét kósza varja. 

Elmegyek, égő Liliomszál, 
temesd helyettem a telet. 
Arany virágot harmatozzál, 
rózsába rejtsél engemet. 

Kagylóének 

Hullámok hátán ring az éjjel, 
húsomba nőnek apró rákok, 
Istenem, én Hozzád kiáltok, 
tele pokollal és reménnyel. 

Intés van minden csigaházon: 
„Vigyázz, mert megemészt a cethal!" 



Jónással szólok, Istenem. 
A víz taszít, a víz marasztal, 
az ár tombol, a fényt kívánom... 
Amit Te rám mérsz, úgy legyen. 

Vihar után 

„A kék habok közt felmoraj lik 
valami zsongó halk remény" 

(Dsida Jenő: Robinson) 

Mert teremtettél, mindétig eveztem 
Folyónak mondott végtelen vizén. 
Nem szűkölködöm immár semmiben, 
Uram, tekints rám, ne kívánd a vesztem. 

Robinson-gazdag kincseim csodálom: 
Fe jem alatt egy kopott Biblia , 
Meg egy maréknyi jó ízű Dsida, 
Egy ital víz és rettenetlen álom. 

E völgy fölött ma nem lesz virradat! 
E g y fenyő csúcsán napozik a nap, 
Kárörvendően ladikomra néz. 

A parton tölgy, egy vén harkály kopácsol, 
Az Isten izzad: nagy csónakot ácsol 
És csilingel egy Chopin-polonéz. 



PALACKPOSTA 



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 hulltan daccal hallgatott. 

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

Párbeszéd 

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

A Sólyom szólt, száz próbát kiálltam, 
magasba vitt szivárványszárnyam. 
Inkább ízekre zúzzam testem, 
minthogy röptömet elfeledjem... 



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 várja: 
halálos csókom 
feszül a szádra. 

Távirat 

Ha szivárvány volnék, 
csak feléd nyújtóznék, 
tekinteted gyalogútján 
fénybe takaróznék... 

Vers, tenyérbe 

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



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

Karod a hinta 

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

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

i 
Négykezes 

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

Tűzhelynyi lángnak 
pernyéje hull, 
rebben a lélek: 
bealkonyul. 

Tenyered fáin 
tarka madár 
zeng kikeletről 
és tovaszáll. 



Odakinn újra 
hó kavarog: 
vigyázzban állnak 
a jégcsapok. 

Fohász 

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

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

Hűség 

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

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

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



Tavaszi szélben 

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

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

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

Palackposta 

tekinteted morzejelei 
mint eltévedt hajót 
Vajon hová? Viharba, kikötőbe? 
Világítótorony 

innen csak 
a gondolatok szabadulnak. 
Zsákba varrott, elpusztult 
tengerészek 
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Parafrázis 
(Kosztolányi Dezső: Édes Anna) 
Kóbor madár kiált felém. 
Ott jajgat a dermedt tűz körül, 
hol szállástalan lelkek dideregnek. 



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

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

Bilincsben 

Agyam kisöprik a szelek, 
hó hull parázsló homlokomra. 
Holdas lovon hozzád megyek, 
kezed szorítom fuldokolva. 

Sápadt sugárral int Napom, 
hiába ontom véremet. 
Zuhannak béna szárnyakon 
a jéggé fagyott levelek. 

Kezemre jégbilincs feszül, 
toporgok tehetetlenül. 
Kiáltanék, ki hallja meg? 
Páncélba szorít a hideg. 



Álmosan bólint az idő, 
várjak, míg táncos kedve jő. 
S ha kővé válok, az se baj, 
szétszórja porom a vihar. 

Bársonyos fátylát tépd le már 
sápadt sugarú hold-arcodnak, 
térdepel fényedért a táj, 
jégvirágai zokognak. 

Mit ér az est, ha csillagát 
felhőpalástod eltakarja? 
Szívemből keselyű zabál, 
szemem a magány füstje marja... 

Te meg én 

Fényes napom, jaj, ne hagyj egyedül, 
elpusztulok, míg hajnalra derül. 
Mosolyod híján, látod, én szegény, 
szemölcs vagyok az Isten tenyerén. 

Dúdoló 

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

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



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

Sziklába zárva 

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

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

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

Siratóének 

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

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



Stuart Mária utolsó levele 

a védtelenség keresztútján állok 
mögöttem kockás napok sorakoznak 

és sápatag esték 
amikor 

a csillagok is levetik 
rőtszín palástjukat 

a gondok vasketrecébe 
mosolyodból jut 

némi sugár 
a börtönfalak nyirkos hidegében 

gesztenye-láng melegít 

Kép és tükörkép 

Ülök a vérpad közepén a porban, 
amíg a hóhér élezi a bárdját. 
Mindegy, hogy éltem, 
sírtam, fuldokoltam, 
fényed a hóban, 
sivatagban, sárban 
rám ragyogott, rám ragyogott. 

...mert rám olvastad hétszer 
boldog halálomat, 
egy ballada dalával 
örökre elsirat, 
vagy napja lesz világod 
egy szivárvány sugárnak, 
vagy vágd el gyilkos ág-bogát, 
míg szűnik a varázslat. 



Jámbor vers a szerelemről 

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



Füzes Magda 



QUO VADIS? 



A hetedik szobában 

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

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

Zápor után 

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

Szárszó felé 

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



Quo vadis? 

Megsebezted a lelkemet, 
amivel együtt kéne élnem. 
Mit vársz, mit várok? Nem lehet 
sem ég, sem föld a menedékem. 

Nézünk egymásra, hallgatag, 
felforr köröttünk a világ. 
Fellobog még a kötőszó is, 
amikor szerelmedéit kiált. 

Megsebezted a lelkemet, 
s tán sebet kaptál a csatában. 
De nem ez a harc, mi ékesít, 
s nem győzelem, amit kivártam... 

Árnyék a hóban 
(Egy karácsonyi képeslapra) 

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

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

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



Ádám imája 

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

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

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

Fekete, fekete 

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

Ady 

Ott voltál minden ölelésben 
s én veled voltam Nagycsütörtökön, 
a kék pillangók gyertyalángnyi szárnyán, 
belém égettek a fekete fények 
s te felparázslottál 
egy kóbor macska lidérces szemében. 
Titoktalan esték, díszevesztett hársak, 
ötujjú fenyők 
és barna mosolyú gesztenyék 
őrzik a börtönt, 
miközben talpig páncélba öltöztetett igenek 
és felhúzott szemöldökű kérdőjelek 



hadakoznak 
a harcmező két oldalán. 
A halottakat ki bírná megszámolni... 
A sebesültek vergődését hallom, 
míg vissza nem kúszik odújába 
ez az éjszaka is... 

Emelj magasba 

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

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

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

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

Portugál szonett 
(Parafrázis Elisabeth Barrett-Browning verseire) 

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



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

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

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

Nyár a gesztenyék alatt 

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

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

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



Napfogyatkozás 

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

1999. augusztus 13. 

Őzek márciusban 

fekete menyasszony vagyok 
értem sírnak az angyalok 
de márciusban fütyültek az őzek 
és áprilisban kinyílt a határ 
májusban zúgott a zivatar 
és júniusban felszakadt a bánat 
júliusban elveszett a gond 
és augusztusban ünnepelt a rét 
szeptemberben mi lesz a világgal 
ha szemfedővel lezárom szemét 



Profán ima egy csillagtalan éjszakán 

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

Jóslat a szomorú szemű templom mellett 

Ültem a füvek bársonyán 
szomorú szemű templom mellett 
mint ki a halálnak korán 
csak hetykén, visszkézből felelget. 
Pedig az élet mákonya 
pont most fogott meg lépvesszővel, 
de nem tudhatom meg soha 
mi várna: trónszék vagy vesztőhely. 



Mérsékelt égöv 

Még fel sem szálltál a vonatra, 
elszórta szirmát a tavasz, 
felriadt minden mozdulatra 
a vérehulló pillanat. 

Még fel sem szálltál a vonatra, 
már megkezdődött az aszály, 
az ég olyan volt, mintha halna 
a nyár színében épp a nyár. 

Még fel sem szálltál a vonatra, 
az ősz utánam ballagott, 
a harang nyelve letagadta 
a holnapból a holnapot. 

Még fel sem szálltál a vonatra, 
a múló félnap eltemet, 
december fagya átharapta 
a lelkemben a lelkemet. 

Hársfa-levél VIP-nek, 
aki megtanult portugálul 

Mert minden olyan, amilyen, 
s ami nem olyan, olyanná lesz, 
a lét elvész a semmiben 
a nemlét kaloda vagy vátesz, 
vagy épp a lét a kaloda, 
ki tudná mindezt megszámlálni 
amíg a lét a semmiben 
megpróbál életet csinálni... 

A vak koldus ma eljött értem, 
de nem adhattam napvilágot. 



A földet ha keresztbe mértem, 
már a kakas hármat kiáltott. 
Most hátat fordítok magamnak, 
belehullok a végtelenbe, 
testemből lángfolyők fakadnak, 
nincs, aki vérzésig szeretne. 

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

A forgásszög függvényei 

Az ég háromszor forgott el azóta 
fejünk fölött, mert elvitte a tél. 
Hová sodródjék, milyen takaróba 
rejtőzzék el az ember, aki fél? 
Herceg, egyszer eljön talán a nyár 
a rétre álmot és reményt terít 
és ránk olvassa, mert így optimális 
ama forgásszög bölcs függvényeit. 



Ajtó 

Ajtót ácsol a halál 
éjfekete ébenfából. 
Ajtót: nyitja-csukja már. 

Az ajtón innen délibáb: 
csak rozmaring és tulipán, 
csak délelőtt és délután. 
Az ajtón túl is délibáb: 
ballagnak tejfehér ködök, 
meg angyalok és ördögök. 

Ajtót ácsol a halál. 
Éjfél felé rám talál 
s holló rikoltja: „Soha már..." 



Füzes Magda 



K O M A T Á L 



Mese 

Hosszú út a gyalogút, 
kinyitottam a kaput. 
Csillaglábon messze mentem, 
könnyű táncra kerekedtem. 
Megbámultam sok csodát, 
csókát, békát, katonát. 
Kerekedtem, mint a gomba, 
begurultam a vadonba, 
puha fűbe heveredtem, 
csillagvirág szirma lettem. 

A tavasz dala 

Ha elillan február, 
Zöldellni kezd a határ. 
Madárdalra hajladozom, 
A lábam is táncra áll. 

Szivárványszín a ruhám, 
Bodzaág a fuailyám. 
Ha dalomat elkezdem, 
Retek nő a kertekben. 

Melegít a nap haja, 
Száz rügyszemmel néz a fa. 
Hogyha egyet rikkantok, 
Kinyílnak a pittypangok. 

Mosolykérő 

Hold királyfi csillaglábon 
táncot jár a pillebálon. 
Fákra hulló fényezüst, 
morcos kedvünk messze űzd. 



Dal a dallal keveredjen, 
bánat-szikla hengeredjen, 
könny-óceán kiszáradjon, 
Magdi szeme mosolyogjon. 

Hajnalka titkai 

Csillagszemű Hajnalka 
tündérré lesz hajnalra: 
egyet perdül, kettőt fordul, 
világ sarka megcsikordul, 
holdsugarak hazamennek, 
felhőpárnákon pihennek. 
Hajnalka meg lassan, szépen 
megfürdik az ég vizében, 
csendre inti a szelet, 
hóvirágot lépeget. 

Orsika és a királyfi 

Tíz ujjával mosolygó lány 
matat a fény folyosóján. 
Olyan, mint egy morzsika, 
úgy hívják, hogy Orsika. 
Még nem hívják, még nem kérik, 
minden nyűgtől megkímélik, 
pedig egyszer eljön a 
királyfiak fénykora. 
A királyfi fehér lovon, 
vagy hajón, kocsin, traktoron 
elviszi a lábnyomát, 
elorozza Orsikát. 



Komatál 

A nyűlmama szapora, 
A fészkében hét fia. 
Ide nyúl vagy oda nyúl, 
Lába alatt egy kis nyúl. 

Szomszédom, a kis Albert 
Alig várta a reggelt: 
A nyúlcsalád rokona -
Ó az új keresztkoma! 

- A komaság nagy dolog, 
ajándékot is hozok: 
sárgarépa-levelet, 
ettől nő a nyúlgyerek! 

Napkórházban 

- Fékomadta, tekergő, 
hová rohansz, kis Gergő? 
- Nem rohanok, ballagok: 
látod, a Göncölszekéren 
most viszik el a Napot. 
- Mit nem mondasz? Jól értem? 
Ott, a Göneölszekéren? 
Elvágtatnak a Nappal, 
ócska, sárga kalappal? 
S hová viszik a Napot? 
- Csodálom, hogy nem tudod! 
Elviszik a napkórházba, 
Ott sürög már minden bába, 
ki szakmáját becsüli: 
Óév néni az Újévet 
pontban éjfélkor szüli! 



Róka Pál 

Róka Pál, Róka Pál, 
bokor alatt mit csinál? 
Fejét töri: nyúlpecsenyét 
hogy ehet, 
mert nem talált 
erdőn-mezőn 
csak egy kurta egeret. 

Nyúllakáshoz 
lopakodott Róka Pál, 
hogy meglesse, 
vacsorája mit csinál. 
Amíg tapsifülest várja 
Róka Pál, 
kurta egér, 
- ne is mondjam? -
kapja magát, továbbáll. 
S a ravaszdit 
megneszelte Nyúl koma, 
úgy elillant, majd leesett 
lábáról a bocskora. 

Hidd el, pajtás, 
ki elégnél 
napról napra többet vár, 
bizony mondom, hoppon marad, 
mint ravaszdi Róka Pál. 



Erdei történet 

Nyúl Szilveszter egész nyáron 
erdőőr volt a tisztáson. 
Rá is szólt a madarakra, 
ha ott kóborolt a macska, 
felvette a mókusokat, 
ha rétisast látott sokat, 
s tudta minden gyenge állat, 
ha a nagyok lesben állna, 
akár erdőn, mezőn, tavon, 
lesz riasztó riadalom. 

Míg az erdőre vigyázott, 
egyszer bizony jól megfázott. 
Két hétig az ágyat nyomta, 
senkinek sem volt már gondja 
az állatkák nyugalmára. 
Ám a szarka kitalálta: 
ének szóljon minden fáról, 
hogy Szilveszter milyen bátor! 
Hócipőt vett hét fiának, 
rókát fogni abban járnak... 
Az asszonyon nyestbőr sapka, 
abban siet a piacra... 
Maga nyusztbőrben pompázik, 
hiúzokkal sem komázik! 

Híre ment a nagy esetnek, 
hogy a nyulak farkast esznek. 
Medvék, rókák elinaltak, 
ijedtükben majd meghaltak, 
így lett végül Nyúl Szilveszter 
nyugalmazott vadászmester. 



Hangyalány 

Hangyáéknál, barátom, 
sok a munka a nyáron: 
nem éhezik tavaszig, 
ki mindennap dolgozik! 

- De a tavasz messze még, 
réten a sok eleség -
gondolta egy hangyalány, 
csillag ült a homlokán. 

- Csöpp vagyok, de nem félek, 
nagy a világ, megélek -
így dalolt, míg ballagott 
hosszú fűszál oldalán. 

Szellő szárnya simogatta, 
esernyője margaréta, 
harmatcseppre inni járt, 
pipacs szirmán vacsorált. 

Mégis vágyott már haza, 
sok testvére várva várta, 
sírva hívta a mamát, 
csupa könny lett a ruhája. 

Réti tündér megtalálta, 
kötényébe bugyolálta, 
aztán lassan útra kelt, 
varázsnótát énekelt: 

- Kicsi hangyám, csillagos, 
anyukádhoz viszlek most. 
Az álmaid virágok, 
jó éjszakát kívánok! 



Brummogó 

Brummogó, a medvebocs 
torkos volt és maszatos. 

Medve néni zárt kamrában 
sok vadmézet tartott, 
a kis bocs meg bánatában 
nagyokat sóhajtott... 

Egyszer, míg az erdőt járta 
Brummogó mamája, 
engedett a kamraajtó 
titkos medvezárja. 

Fuccs a méznek! Valaki 
egy cseppig megette... 
Persze Brummi a fogmosást 
most is elfeledte. 

A bocs arc dagadt, nőtt, 
sirt is egész délelőtt. 
Doktor bácsi megsajnálta, 
ezerjófüvet tett rája. 

Meg is gyógyult egykettőre, 
szorgalmas bocs lett belőle. 
Első volt a fogmosásban, 
utolsó a méznyalásban. 

Nyulak dala 

Bokor zörren, madár csörren, 
lassú neszt is hord a szél, 
nyulak népe 
nap hevében, 
hűvös éjben egyként fél. 



Mikor zöld a lomb s a rét, 
futunk erdőn szerteszét. 
Mikor befagy a folyó, 
puha szőnünk hógolyó. 

A szél 

Háztetőkön ül a szél, 
hótól, fagytól sosem fél. 
Hosszú köpeny, nagy kalap, 
kezdődik a munkanap. 
A kéményen befütyül, 
a mezőkön hegedül, 
a tó mellett elidőzik, 
nádszálakkal keringőzik. 
Nagy jégpáncélt varr a sárnak, 
gyémánt ruhát a határnak. 
Mikor végre hull a hó, 
szilaj kedve csuda jó. 
Egyszer faágakkal játszik, 
máskor fagyon citerázik. 
Hogyha elfárad a lába, 
felhőpaplant húz magára. 

; » ) . . 
Ketten a kabátban 

Kati baba jó pajtásom, 
velem alszik télen-nyáron. 
De jó lenne, hogyha járna -
elvinném az óvodába. 

Hogyha este nagymamácska 
zsebeket varr a kabátra, 
sétálni is jöhet bátran -
elfér majd a nagy kabátban. 



Amíg a hegyen szánkázom, 
velem örül kis barátom. 
Rámosolyog a világra -
sosem fázik meg a lába. 

Szivárvány 

Csillagpettyes égbolt hátán 
sosem jáit még a szivárvány. 
Csillagokhoz nagyon vágyott, 
ott járna szivárványtáncot. 

A kobakját bárhogy törte, 
nem juthatott Csillagföldre. 
Szivárvány járt napsugárban, 
a sok csillag holdsugárban. 

Hónapokig gondolkodott, 
meg is fakult, le is fogyott, 
hosszúra nőtt keze-lába, 
s a megoldást nem találta. 

Csillagrétet el nem éri, 
a Napot is egyre kéri: 
csillagokhoz úgy menne már... 
Csak mosolyog a napsugár. 

Tavasz libben... 

Tavasz libben, felragyog, 
eliszkolnak a fagyok, 
zuhog a nap a tájra, 
a fekete határra, 
a nyújtózó folyóra, 
meg a tóra, a hóra. 



Leng ibolyák kék ruháján, 
tulipánok bóbitáján, 
elsuhan a barackfáig, 
rózsaszín tündérré válik. 

Tavasz libben a tájra, 
az éledő határra, 
rigó füttyén felnevet, 
kékre festi az eget. 

Tavasz libben. Elszalad. 
Marasztalnád - nem marad. 
Fűzfa ágán megpihen, 
s eltűnik a semmiben. 



Füzesi Magda 
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