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VeRGILIuSSZAL A BÁLBAN

  Soós József emlékének

Hozzad a fáklyád, Mester, szálljunk kátrányos mélybe!

Szemünk előtt a csoda: nő a fű, az erdő.
Csak fejünk fölött mindez. Csak fönt, emberek között.
Jaj, az emberek errefelé kígyónyelvű parányok! Egyede
Farsangi világban szól csak igazat, ha rejtezni tud. Mimikri hasítja
Hátán a pikkelyes bőrt, dala elrepedt tülök, ökörszarvon
Tódul mindenfelé, ahol példánya él. Ó, Mester, fáklyád fénye
Zokog, aranykor hőseit idézi társad, Dante kezének ideges
Reszketése, szemének tükre, három másvilág, túlontúl
Koponyákból húrremegések. Platón, a legkülönb idézett,
Meztelen, szegény, úgy tápászkodik sárból,
Dögletes világok tagadásaiból, sánta követőjét elkergeti,
Átkot szór az eljövendő szelek profán megtermékenyüléseire,
Kurva ágrecsegésekre, ganajtúró világmegváltásra. Számadó szól,
Messzire hajts, mint a zivatarok, égzengések, szökőártarajok!
Kifordult női princípium szoprán szólama veri sötét
Csápjával e tájat, a miénket, mint hordódongát csalódott
Vincellér, poklok kénköves csábításait öleli magára egy
Homályos alak, ki éppen általevez azon a bizonyos folyón,
Kharón iszamós ladikján.

Soós Jóskának hívták akkor (és most is) az én alvilági vezetőmet,
Aki nem is vezetett, hanem én fogtam a kezét, Tiszának
Forrásait keressük, mondtuk egymásnak, a mi Tiszánkét, mert
A Tisza csak a miénk, állítottuk naivan, magunknak, s ezt akartuk
Tudatosítani másokban is mikörülöttünk, mert
Dalolgattuk, ős hangszerünk zengett, ez a színtiszta igazság,
S ültünk csöndben a Tisza-partján, áldott rétünkön,
Mocsári tölgy alatt, éjjel és nappal, nappal és éjjel, ki tudja,
Mióta és meddig, néztük az elfolyó vizet, az apró hullámokat,
A mi csobogó életünket,
Szürkén, sárgán, feketén, kéken, zölden, jáspisan, szegényen
Megvillant, jaj, a mi ibolyántúli életünk, Jóskám,
A mi életünk víztükrön ringó kecskebogyó,
Ki kíváncsi erre, semmi-nép déli forgácsára,
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Amelyet hatalmas bárdok röpítettek a végtelennek? A végtelen
A mi erőnk, a mi szerencsénk, ó, a mi szerencsétlenségünk is,
Amely a Tyúkpiacnál sarjadt tavaszi fű képében, meg eltüntetett
Ortodox márványkőkereszt tövében, amelyet körültáncoltak
A legártatlanabbak, mákszemnyi túlélők, átváltozók, újjáéledők,
Mindhárom vallásból, egyet már el is felejtettünk, mert elégették
Valahol messze, legapróbb szentek emelték lábukat,
Legszerényebbek, vékony hangúk, elesettek, a legsenkibbek,
Legsiketebbek zenekara, a leggyengébb, legkisebb gyerekek kórusa,
Akiket mutálásra tán nem is engedett az ég, mert valami
Csoda folytán nemzőképesek lettek volna, és sokasodnának, míg
Világ a világ, s akiket elcipeltek innen, hogy írmagjuk se maradjon,
Mint Nikola keresztjének, meg mi minden másnak még ezen a tájon,
Hajh, ezen az átkozott-szép tájon, ahol belebömböltünk esténként
Egymás nyakába, betiltott patkányok, elíziumi mezőkről elűzöttek
Riadt leszármazottai, akiket drillzsákba dugtak mindenféle
Béklyókkal, törvényekkel, karóba húzás fenyegetésével;
Gajdolhattuk égre, az árva hegedős, sánta igric legyalult,
Lebárdolt, reinkarnálódó lelke errefelé dögöljön, hajh,
Kegyetlenül gátolt legyen; éneke ne szóljon, hangszere repedjen,
Tudata zápuljon, szemvillanása vízen ne tükröződjék!
Hajh, Jóskám, hová tűntek azok a létező, de rejtőző
Tisza-források, ősmindenségünk ragyogó vázlatai,
Ketten is vannak, egypetéjű ikrek,
Fehér és fekete, tisztán tiszta, pontos génjeink,
Kromoszómáink buggyanásai, és könnyű
Lenne rájuk bízni magunkat e színtelen,
Kifordult, meghasonlott világban, de
Nem engednek minket arrafelé, mint Cívist sem engedték
Annak idején, amikor azt hittük, itt a szabadság,
S ő megindult NSU-motorjával Hungárián keresztül,
El az egyetlen tiszai átjáróig, Ungvárra mennék, a nagynénémhez,
Mondta az átkelőn, amely nem volt liberális, csak táncolt éppen,
Rojtjai ünnepeltek, milyen jó volt akkor a rojtos cafrangoknak,
De nem engedték CCCP-be Cívist, mert Horti is volt,
Meg Levente is volt, ilyen agresszív neveket örökölt. 
Jaj, mi mások túlhangsúlyozott nemzeti büszkeségét sértő
Neveket örökölhetünk! Szép Pisti meg, szívbéli barátom,
Állandóan azt kérdezte tőlem, csak nem kerül börtönbe Cívis.
De ezt kérdezte Monyák Péter is, a fapofa, meg
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Jatyi, aki mindig csavart egyet a fején, úgy 180 fokot,
Köpött, az egész világra köpött, mit is tehetett mást;
Ám ő tudatában sem volt e páratlan képességének, pedig de
Merész dolog, gondoltam én, de hát ő ezt megszokásból csinálta!
Vergiliusom, világra köpni, megszokásból, ezt az ókorban
Nem is találták fel, tulajdonképpen még ma sem, én meg most
Csak azért is feltalálom, szabadalmaztatom, s olyat köpök a nagy
Fétisekre, vezérekre, mindenre, ami az emberi fajra emlékeztet,
Kielégüléssel ebben találom meg egyetlen gyönyörűségem!
Vergilius lobogó fáklyája pedig éppen azt szolmizálja, nincs
Tündöklő gyönyörűség, halandóm,
Ússzál csak az alvilág szarában, amelyben ma élünk,
Nyeljél és örvendezzél, hogy kegyet kaptál,
Mert ez főnyeremény egy olyan származéknak, 
Aki azt sem tudja, kinyílt-e a szeme, vagy csak az ujjait próbálgatja?
Jóskám, te sós, mint a könny, tudd, a forrásokat most sem
Engedik látnom! Te sárga földben érzékeled némán és
Csontjaidban a rezdüléseket. Négy szál deszka között a világ
Behatárolt, de talán mégis tág. Tágabb, mint négy szál
Deszka nélkül. Szemfedő nélkül.
Jóska! Nem tudom kezelni a kamerát! Ha oda is juthatnék,
Semmi. Érted? Semmi! Az éledő csobogást
Hallanám, ám hogyan rögzíteném?
Elillanna tőlem örökkévalóságunk egyetlen kollektív bizonyítéka.
Mi végre térhetnék meg vándorlásaimból dolgomvégezetlen? 
Elveszne tarisznyámból jussunk, a darabka madárlátta kenyér,
Mely táplál bennünket nyolc sanyarú évtizede, morzsája
Éltető kovász, reménység tésztánkat megkeleszti,
Reménység cipónkat megáldja.

Induljunk újra, Jóskám, a Tyúkpiactól, Zentáról,
Mert itt a világ közepe, itt él anyánk, az apánk, a nevelőnk,
A társunk, a barátunk, s itt élt Tőke Pista, az üldözött előd,
Akivel kegyet gyakoroltak! A megcsömörlött és örökké újra kész
Magyartanítás, kitől csak igazat kaphattunk, jaj, pedig
Mentorunk sem volt, de mesterünk ő nékünk,
És vezérlő csillagunk, Göncöl rúdjának hegye! Az első táltos!
De nem fordult szegény oldalunkat rúgták szörnyű sarkantyúkkal,
Csontunkat törték, bordánk orgonasíp, csak siratót jajgatott,
Azt nem lehet másképp, csak üvölteni lehet,



■ 10 ■ Balogh István ■ Örök partunk  ■■■  

■■■  

De hangtalanok voltunk, kitépett nyelvvel, foggal fogatlanul!
S odalent bodrozott a víz, a Tisza megszentelt habja,
Áldott magzatvizünk, anyánk véráramlata, szíve dobbanása,
Első gügyögő szava, partot lágyan mosdató simogatása,
Gesztenyék cirógatása, ágaik gubancos szövevényének
Hajfonatba csalogatása, ó, az anyai kéz
Biztos melegsége, a szeretők nyílt szíve, csillagszeme,
Ősök harangos szólítása, ünnepi bim-bam egyetlen lobogása,
Ó, az csúszik gyerekként, virgonc vízipókként azon a víztükrön,
Mögötte számadó juhászok egész légiója,
Mindenféle forgószélnépek satuuralgása, mely emberöltőkön által 
Testünkből-lelkünkből sarcot szakasztott, véradót fakasztott, 
Borzalmakat, nagy szaladásokat átélt, szótalan angyalai az Úrnak, 
Szárnycsapkodásuk egyenletes, senki nem siet, nem tekinget,
Nem fülel hátra, mezők virágai csöndesen ideköszönnek,
Gerlicék ideturbékolnak, pitypalattyok nekünk csattognak
Tavaszt, nekünk dalolják pacsirták a kivilágos reggelt, mert
Minden sötétek után áldott világ jön el,
A legsötétebb sötétek után is, a legsötétebb sötétek után is.
Jaj, azután is kivilágos reggel utazik tiszavirágszárnyon
Karmánk tüskés tuskójáig!

Álmodtunk mi, Jóskám, a mi folyónk jobb partján,
Mert ez maradt nékünk. Tiszta napsugárként fölöttünk
Gyönge gesztenyelevelek, azok is vadak, mert
Minden megvadult errefelé, ültünk egy padon, a parton,
Szavunk a fáké, Vergiliust hívtuk, új világot teremtő
Sorait hangosan szavaltuk a parti gesztenyéknek,
Tiszai halacskáknak, vidor búbosvöcsköknek;
Lelkét megidéztük az Aeneis költőjének, szellemét könyörögtük,
Kalauzunk legyen, alig ismertük őt, de hittük,
A mi szavunkra is lép,
Fáklyát hoz alvilágvalóságot járni, bugyrokat megélni,
Minden rosszat, átkost, kegyetlent magunkra venni,
Elkúszni vezekelve két éltető forrásunkig, életünk árán is,
Mert ott a mi kezdetünk, ott a végünk, az életünk,
Az üdvösségünk, szívünk dobbanása, örökös örökségünk,
Ó, mindenünk ott fakad, bércek ágyékából,
Két forrásunk, egyik fekete, a másik fehér,
Egyesülésük meg a mi létünk. A mi létünk,

■   ■■■  

■■■  
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Örökkévalóságunk az ő egyesülésük, 
Amikor egymásba szeretnek vijjogón,
Egymásba harapnak véresen, 
Rúgkapálnak, rontva rontják és szeretve szeretik egymást,
Egymásnak feszülnek áradattal, vad hegyek alján,
Romos kápolnák áldozati oltárain, virágos mezőknek elején,
Szelíd méhecskék kezes országában, a mi szemünk
Kék tengerében, egyszerű fényében, paraszt gyémántjában.

Ó, azok a bukolikus mezők! Nem látszanak innen, Vergilius mester!
Bárányai embermód zokognak, pásztorai sípjukat orvul kettétörték.
Emeld a fáklyád, nap sugára növelje éltét, érthető énekét!
Vezess e részeg bálban, erős karod törje szét a hullámot, 
Vesse le a rengést!

Mélyben járunk, Mester, poklok meredélyén, utunkat semmi se ártsa!

2005. január 21. – március 8.

(Soós József, gyerekkori barátom, az Újvidéki Televízió 
riportere volt, míg élt, s egyszer azt terveztük mi ketten, hogy 
dokumentumfilmet készítünk a Tiszáról, a forrásoktól a torkolatig. 
Tervünket elutasították azzal, hogy szándékunk nacionalista, valaha a 
Tiszát mondták a magyarok leghosszabb folyójuknak.

Hát az volt valaha tényleg a leghosszabb folyónk.)

DeNGeLeG, KR. u. A MÁSODIK éVeZReD VéGe

Domb alatt ül csöndben befogadó falum, kétszer két házsor, közbül patak,
Kilencvenkilenc nyarán TISZÁNYIVÁ duzzadt, és zuhogott az átereszen,
Mint zubogott belőlünk a szó szombat reggelenként,
Az egyetlen kocsmában, sör mellett; kora reggeli sör a legjobb, mondta
Egy nagyhírű urológus Pesten, az kimossa vesédet tisztára, rontó kövek,
Homokszemek menekülnek az átváltozott sörhabtól; mi meg az udvari
Budit lövelltük oldalba vidáman ártó köveinkkel, ha esett, ha fújt, ha nap
Nevetett az égen a szemünkbe, és visszaülve, korsók-felesek mögül
Megint belekezdtünk a nagy mesébe, a katonáskodásunkról,
Falusi háryjánosok, apróka Münchausenek, parányi magyarok,
Tótok, kunok, szerbek, románok, cigányok, rutének,
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Áldott csodabogarai a Jóistennek, akiket ide sodortak a százados
Szelek, s akikről soha senki nem krétáz, mert miért viselne gondot
Bárki is rólunk, megérünk-e valakinek annyit, hogy
Fölemlegessenek hivatalos helyeken minket?

Ámbár az adóhivatal mindig idetalált, hátakból szíjakat hasított,
S megtalálta ám a férfiakat a mindenkori hadvezetés, kilencvenötben
Milosević is engem, igaz, csak telefonon szólt ide a palicsi szomszéd,
Behívód jött, maradj a seggeden! TÚL SOK ÁM két háború hősi halottja,
Egy ilyen kis falunak romlására vannak hősei, akiknek dédapák telkein
Élni kellett volna, nemzeni, szántani-vetni, jobbágyősök nyomán
Járni Szőlőhegyre, de hát mi dungósan röhögtünk ezen is! Itthon
Maradtak az asszonyok, lányok, mondtuk, csak megtették a magukét!
Meg is! Várták haza a kedvest, mint a mesében,
Az meg nem jött, nem jöhetett, csontja idegenben porlad, génjeit szél
Hintáztatja, mint akasztott ember szertefoszló álomlátásait. Katonáskodást
Meséltünk, én Bilećát, az átkozott koncentrációs tábor helyén újraindított
Gyalogsági tisztiiskolát, ahol mindenki megtanulta a dalt,
Dole kamen, gore nebo,
Oj, Bilećo, bog te jebo!
Le is fordítottam cimboráimnak, nyihogtak, s arra jutottunk,
Ők is ilyenféléket gajdolgattak garnizonjaikban.
Ottlikot meséltem nekik, iskolát a határon, mert a miénk ilyen volt,
Határon határeset, reggelenként magunkra húztuk a drillt,
Ötágú csillag volt minden gombján, sapkánkon, melynek
Neve titovka, vörös, hímzett csillag trónolt, homlokunk közepébe sütve,
Tudatunkba tetoválva. De éjjelenként hazaszöktem, anyám nyelvén
Beszéltem ilyenkor, reggel szememre vetették leosztott bajtársaim,
Hiába kutatták álmomat. Élessel lőttünk rengeteget,
Meséltem cimboráimnak, s kilencvenötben itt az eredménye,
Megtanultuk a szakmát, hullik a nép, legyek ősszel mindahányan,
Rengeteget lőttünk élessel, minden fegyverből.
És nem tanították, mi a béke! Aztán megmutattam egy képet,
Ez az én multietnikus szakaszom ottan, Bilećán, 1970–71-ben,
A gyalogsági tartalékos tisztképző iskolában,
Ők a társaim, szerbek, horvátok, szlovének, montenegróiak,
Bosnyákok, macedónok, a félrenéző albán, mi meg ketten
Szélre dobva,
Vajdaságból, a hadizsákmányból, ajándék marhák, egymás mellett,
Mert összetartozunk, egyikünk szlovák, másikunk magyar…
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Ez meg hogy lehet, csodálkoztak szesztestvéreim Dengelegen,
Háta mögött fényes világnak, csöndes, sör-bor demokráciában,
Sántikálva az európai úton, amely pillanatnyilag
A budi oldaláig vezetett; mindnyájunknak kedves volt
E kis épület, az udvar közepén,
Az óvoda felől oda lehetett látni, mint hugyozzuk oldalba a falat.
Asszonyok jártak azon az úton szombat reggelenként, mert a férfiak
Mind a kocsmában ültek, vagy épp a retyó oldalát támasztották, 
De kicsire nem adott senki sem, különösen Lajos nem,
Aki nyugdíjas alezredes, de én megtiszteltem, óbester úrnak
Szólítottam, mint a híres, Berlint meggázoló Hadik Andráshoz szóltak
Annak idején; mi csak a pozsonyi röpteret gázoltuk meg, mondta
Óbester úr, Lajos, hatvannyolcban, akkor én hadnagyocska voltam,
S azt sem tudtuk, hova és miért visznek minket.
De ottan a magyarok, az ottaniak azonnal mellünknek
Szegezték, mit kerestek itt, miért nehezítitek a mi keserves életünket?
Elég bajunk van felebarátainkkal nélkületek is.
Inváziótokat hetedíziglen éreztetik majd velünk, minden rosszat
Nyakunkba varrnak ezután, intervenciótok nem fölszabadítás,
A földbe gázoltok minket, hát TESTVÉREK vagytok ti?
Egy kiskatona meglódult hazafelé, de lefogtuk, erőnek
Erejével megszállóvá tettük, így jobb volt néki, mert börtönben
Kötött volna ki, ülhetett volna jó pár évet megbuggyant agya miatt,
Aztán azért rendbejött, csak nem beszélt senkivel, nem írt haza
Levelet, postáját sem fogadta, éjszakánként hangosan
Felsírt, ám nem egyedül…
Az én néhai katonatársaim meg szétszóródtak, mondtam,
Egymással szembenálló ország-hadsereg bakái lettek,
A fiaik is esküdt ellenségek!
Ilyen nincs, mondogattátok drága testvéreim a szeszben,
Az Úrban, ilyen nem lehet, ráztátok fejeteket.
Csak óbester úr, Lajos hümmögött, talán mégis lehet, talán mégis…

A házikó fala megszáradt szombati szapora látogatásaink után, 
Ám húgyszaga vágott, valami hajszálvonalak maradtak 
Emlékül a mészen, mint évmilliók mutatóujjának nyoma 
Hegyek hasában, márványtömbben, örök időkre, biztos mementónak.
Dombocska tetején ősi román templom, némi gótikával, 
Környül cinterem, helyben elesett német katonák
Közös sírját jelölő fakereszt, füvek alatt, gyökerek között
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Titkos folyosórendszerek, alvilági falum ipszilonos erezete,
Főútja Buják váráig vezeti vakondmód a menekülőt, szeszcsempészt,
Megbékélt lelkeket, Úristen szolgáit.

Domb alatt piheg befogadó falum, bokrok mélyén rejtett madárkafészek,
Kétszer két sorban csiborházak másznak; közbül Zagyva felé,
Tisza felé poroszkáló patakocska, hazaüzentem
Hullámaival naponta a hídról, melyet hadászatilag megerősítettek
És jegyeztek azokon a szigorúan bizalmas és titkos térképeken,
Melyekre pirossal és kékkel cirkalmaznak életet és halált,
Tankcsapás vezetett volna keresztül rajta
Valami újabb honvédő háborúban,
De csak én jártam erre szelíden reggelenként, iskolába menet,
Köröttem csikó diákjaim.

Kilencvenkilenc nyarán folyammá duzzadt az erecske,
Lássuk a lelkét, higgyük ŐSEREJÉT.

2005. február–április

KIcSI PHyLLIS SIKOLyÁRóL

Bújnak most mind a madarak.
Felső ágról les a vércse.
Aktám holnapra kirakat.
Nem kapok levegőt én se.

2008. október 6.

A KÖLTő KRISZTuSA

Az utolsó leoltja a villanyt.
Svábbogár létem reámpillant.
Látom immár feketén-fehéren,
Kiömlő lelkem, pokolszín vérem.

2005. augusztus 26.
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éBReDéS

Hirdetik, a fal fekete.
Ám hófehér! Jól látod.
Kifordítják világod:
Lent a fej, fölül feneke.

2007. augusztus 20.

KOSZTOLÁNyI OSKOLÁjA

               A vajdasági magyar tanítóknak

Hamis nyomok földön, égen,
Kanizsai Körös-szélen.
Szabadkai könyörgésem:
Vörös Ökör örök légyen!

Hamis nyomok az ég alján,
Magyar, horvát, török, talján
Vérem örvény szívem martján,
Vérem alvad Tisza partján.

Hamis nyomok elvezetnek
Szent bölcsőnkig, elveszettek
Kiálthatunk: kik szeretnek
Ilyen poklos eretneket?

Nem hamisak már a nyomok!
Pereg, szitál az a homok;
Zentámban a jó rokonok
Éledeznek ősi romok,

Torzók fölött. Szelíd barkák,
Ághegyeken bomlók, tarkák,
Dolgos fecskék, gólyák, szarkák,
Mindemet eltakarták.
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Fészkén sipog csak, aki él,
Szívre talált valakinél,
A harangszó hazakísér,
Azt veri ki, haza is ér!

Igazmondás mára fakul,
Igaz fő hull ártatlanul,
Megindulok váratlanul,
Imádkozom házatlanul. 

Anyám hangja öröm nékem,
Anyám szava örökségem.
Akármilyen könyörgésem:
Vörös Ökör örök éltem.

2005. június 27.

MONDOGATó

Ínyemre csavarodik minden, ami szálas,
Amit rágni kéne éles foggal, szakállas
Akárkik irányt mutatnak, merre forduljak,
Merre mehetek én, vicsorítsak, morduljak;
Kutyákkal szövetkezzem-e, vagy emberekkel,
Kígyókkal-e, vagy sovány szellemekkel?
Jézus urunk megvár legrosszabb szögletnél.
– Emberpofát, férfialakot ölthetnél! –
Mondja egy gyík, árva, farkatlan hüllő,
Nap se süt rám, kerékagy, ráf, küllő
Gyilkosom lett volna, ha ugatni nem tudnék,
Gázolt volna ketté, ha ugrani nem tudnék,
De röpülni is tudok, társaim angyalok,
Apró felhőcskék, sárkányok, kancsalok,
Úristennek tetszők, embernek visszatetszők;
S vonulnak ólomzivatarok, viharfelhők,
Ménküvek kiáltnak basszus szólamot,
Belém ne csapj: jobbára jó vagyok!
Nyilak kerüljenek, patkányok szeressenek,
Testvéreim, szeretőim meg ne vessenek,
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Gyalogúton járok, emberi csapáson,
Talpam nyoma ordít, szürke szamáron
Nyomulok befelé, cipruságak lengnek,
Akácok köszönnek sajgó rengetegnek,
Méhek lelke fordul opál sugárnak,
Hársak, jegenyék, kőrisek úgy állnak
Parton őrt, mint vitéz férfiak, s nőről
Álmodnak. Isten malma lassan őröl
Magot, emberséget, barátságot, lelket,
Forró vér áztatja a családi telket,
Apám rámkiált felhő csipkéjéből,
Meg ne feledkezz vérünk intéséről!

– Milyen vér? – kérdezném. – Milyen intés?
Ködök szövése, kegyes porhintés,
Oltáron áldozat nem ég, nem száll égre,
Megnyugodhatom-e, alhatom-e végre
Csöndben, ahogy kértem, Uram és Istenem?
Vagy mindent átírsz, átszínezel hirtelen,
Én meg sántikálok, nyögök és lihegek,
Elkerül zord, forróság, kikelet,
Csak a szó ragad majd karon,
Átsegít minden zuhatagon,
Sziklán, szoroson, ellenség között.
Bölcsőmbe végtelenség költözött! 
Sivár kígyónyelvek dalolnak vígan,
Én elmerülök örömben, kínban,
Veszett kutyák szeretnek, ölelnek, 
Távolnak örülök majd, közelnek
Mindenféle rosszat mondok,
S megszeret engem egy víg vakondok!
Föld alatt élek, föld fölött halok,
Elkerülnek rózsaszín hajnalok:
Az élet is holló, feketén károg,
Ez a megrontónk, sötét átok,
Legnagyobb átok, ez hullik rátok,
Hurkotok, bilincsetek, rabigátok!

2005. május 29. – július 7.
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PÁSZTORDAL

A babonák napján zokog a juhász, csütörtökön.
Fényeket befonnak nyolcágas mezőn bús szivárványba.
Babonák napján meghal a furulya száműzötten:
Ősmirigy szorítja pontos pusztulásba. Megéled? Hátha.

2005. augusztus 30.

SZABADeSéSeM

Megperzselt
Júliusi falevél
Leszakadt ágáról
Éltető törzséről
Viharban kavarog
Valahol földet ér

2007. július 25.

VecSeRNyéM

Négyszárnyú kentaurok röpködnek kertben.
Istenséget égre rajzolnak riadt madarak.
Kócsag árnyéka vonul át fáradt réten.
S lóg szent béke vidám keresztre szegzetten.
Két kezed között megszáradt emlékem.

2005. augusztus 30.

eReDeNDő

Amaz orvul egy követ ragadott.
Kígyóznak égen ősi zavarok.
Szólni kéne, megértenek engem?
Ökörnyál égre száll önfeledten.

2005. szeptember 9.

■■■  
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BÁTKA

Hajnali ég énekelget
Szép szárnyékot kiganézzák
Rigók reggel veszekednek
Füvek értünk élesednek
Én Istenem ide nézz rám

Minden virág
Lerója adóját

Templom alapja
Lelkünk takarja

Megfenik a lét kaszáját
Vágja el a szívem táját

Megmaradok
Bátkát tartom
Átölel
A Tisza-partom

Énekelget pacsirta is
Sánta nyárfa
Az is hamis

Lapulevél árnyékot ád
Szellő libben szárnyékon át

Ez a szárnyék az én hazám
Ez a tájék édesanyám

2007. július 26.
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FIScHeR IVÁN SíRjÁNÁL, 
A ZeNTAI FÖLSő TeMeTőBeN

Ó, kenyeres, egyetlen igaz társam,
Bognár Mátyás tanító úr osztályából,
Akivel együtt léptük a következő
Kegyetlen nyolc évet, segíts! Segíts,
Kérlek, mert te igazán segíthetsz,
Zsidóként igaz magyar, akinek
Cirillel írták munkakönyvét! Te
Tudod csak, mennyire kegyetlen
Az anya karjába tetovált sorszám
(Auschwitzi emlék).
Beszél és énekel az a sorszám.

Ti, élve maradottak csudálkoztok,
Jaj, ti csudálkoztok: az én anyám
A te anyád mellett árulta az almát meg
A bátkai szőlőt a zentai piacon, és nem konkuráltak,
Szerették egymást egymásért, gyerekeikért, mert
Azok a gyerekek, mi, egy osztályba jártunk,
Bognár Mátyás tanító úrhoz, aki röptetett,
Buza Sándorhoz, s a legjobb labdarúgónál
Biztos oázisra találtunk,
Bleszkány Magdánál karámból kitörtünk,
Jankovics Vójónál megtanultunk magyarnak
Lenni, igaz embernek, hála néki,
Szloboda Jánosnál magyarok is lettünk,
Édes testvérek, köztünk csak ez dominált.

Iván testvér, mondom én még most is,
Mondom én ezt most is, édes Iván!
Elhoztam néked batyumban a Mátra
Legszebb kőrózsáját, igaz, csak szürke
Szív e kő, de sírodon világított,
És meg is szólalt, s idézte lelked,
Ábrahám kebelén rejtőző lelked,
És én megláttam, fényes sugarát
Jákob csillagának, s aztán az a
Lajtorja, égbe kapaszkodó karja
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Engedett a Törvényből, arcomat
Cirógatta, Te meg távolodtál,
Léptél fokról fokra, csillagok közé,
De maceszed felét énnekem hagytad:
Ebben zeng Jézus Szíve nagyharangja,
Kóródi darálója, valami alvégi
Gyerekek sírása-kacagása, utcapor
Csipkéje védi, megvédi, biztosan megvédi
Mindet minden ártalmaktól!

Sárkány Jolitól kérdeztem, hol
A sírod, hol pihensz a zentai fölső
Temetőben: a déli bejárattól azonnal
Balra, az anyjánál, mondta Joli.
S ott álmodsz szépeket, kenyeres,
Mert a zentai földben álmodni is
Csak szépeket lehet, mert áldott
Ez a föld, ezerszer is áldott, és soha
Nem hagy cserben, nefelejcset nyílik.

Íme a kő, Mátra millióéves gyümölcse,
Tarisznyámban tenéked hoztam,
Madárlátta kenyér: anyánk dagasztotta,
Anyánk szakasztotta, kemencébe
Bévetette, onnan is kivette,
Szívvel megáldotta,
Lelkével táplálta.
Vérét belerakta, szavát bésütötte,
Vigyük terhünkként, éltető erőnkként,
Ez az örökségünk katedránkon,
S nem kolduskenyér.
Fényes a pilléje, igaz szívvel adták,
Igaz szívvel adjuk, biztos továbbadjuk.

Kezemet fogd, testvér, el ne engedd,
Prédikáljunk alázatot, lázadást,
Békét, fehér csöndességet, fegyelmet,
Évszakok törvényszerű váltakozását:
Mi vagyunk a nemzet, mi vagyunk a nemzet!

2005. október
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HOMORú

Ősz ujja túr üstökömbe,
S nevetnek énreám apró manók,
Lélekről éneklők, létbe toppanók.

Ősz felidézi régieket,
Mestereimet, tanáraimat,
Gályáimat, batárjaimat.

Ringass csak Tiszám vize!
Lélekvesztőmön kikötőidbe
Hazatalálok, hazatalálok.

Homokos parton pihenőm.
Fölötte erdő, szabad madarak:
Röpdösök meredt nap alatt.

2005. október 21.
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jeLeNéSeIM

Dávid fiai papok voltak,
Az én fiaim magyarok.
S kupámba bor helyett
Átkozott vér csorog.

Naszirok lépdelnek felém.
Újhold átkos éjjelén.

Élija és Elisa álmomban
Lelkem mellé telepedett.
Harcolj földrablók ellen,
Ezt hagyjuk neked.

Ámósz sziklaszava hasít hajnalt.
Baál prófétái Jezabel asztaláról élnek,
Hatalmasok parancsait zengik,
Jövendőjük repedt ének.
Eladják pénzért az igazat,
A szegényt egy öltő saruért.
Basánnak ünőivel vigadnak,
Minden szavuk hamis érv.

És nem folyik igazság, mint a víz,
Nem csobog, mint bővizű patak.
Népem, eladtalak, eladtalak.

Jesaia rekedt üvöltése eget repeszt,
Csillagok lehullnak.
A vidék kihalt. Városai felégetve.
Termése idegenek eledele.
Népe fogságra vetve.
Bevehetetlen városát, Sion szűz leányát
Erőszak fenyegeti.

S gyermekeim, mond Jesia, nevei beszélők,
A maradék visszatér, ő a legidősebb,
Siess zsákmányra és gyorsan prédára,
Ő másodfiam, ők tesznek értünk, ez sorsuk.
Papjaink prédikálnak, kezük teremtménye előtt
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Hajolnak meg, világot ujjaik formálják.
S Jahve, seregek ura, rájuk döng, mi dolog,
Hogy népemet összezúzzátok,
Szegények orcáját összetöritek?

Míka szíve ostoroz,
Ez lop, amaz eloroz,
Lenyúzzák rólunk bőrünket,
Csontjainkat összetörik,
Ez őrület!

Jeremiás forró fazekai
Észak felé tátják büdös szájuk,
Romlásra romlás,
A reggel kifosztott és kihalt.
Pusztulás, hegyomlás.

Jeremiás kezét Ezékiel fogja:
Királyságunk vállalása a legfőbb rossz,
Széthúzásunk tiszta nyereség.
Étel odakozmál, elrontott fazék.
Jó fügék és rossz fügék,
Ez a világ, szerencse dolga,
Milyen az eleség, a feleség.
Az új hajtás ki kell haljon,
Zümmögik varangyok,
Atyád amorita és anyád
Hettita asszony.

Várhatunk időtlen időkig
Fényes éjszakára, 
Melyen Izráel kiszáradt csontjai
Életre kelnek,
S melyen az elűzöttek
Visszatelepülnek!

Szállj föl tetőgerincre, drága prímás,
Liba, te zentai őshangszer, 
Dávid igaz fia,
Ideje már hegedűdnek!

2007. március 25.
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KOSZTOLÁNyINÁL

Kedvesemmel csöndkertben jártunk,
S a mi költőnk sírjánál megálltunk.
Zeniten zokogott anyátlan Nap.
Parázsló ijedelmek
Üvöltötték, hazátlan vagy!
Toronyórák ütöttek-vertek,
Harangok lengtek, kilengtek,
Kongtak ijedten,
Kirekesztetten
A nagy, szent városban
A nagy, szent harangok.
S búttak bús vakondok
Hű virágok között.
Királyok gyöngyözött 
Ősi koronája 
Fülesbagoly szárnya
Alatt pihegett,
S e színezüst ligetet
Lengte lélek árnya.
Azzal beugrottunk feneketlen tóba,
Szemünkben bukdácsolt smaragd nyakú kácsa,
Kezünk között fészkelt egy fekete gólya,
Suhogott hollók örök szárnyalása,
Riasztott-repesztett varjak károgása,
Szent Teréz-templomunk búcsúja, bongása!

Szerelmetes Kába:
Minket megáldott
E város, ringattak harangok.
Röpködtek kegyelmes égnek
Árva, árva, árva galambok,
Szivárvány varangyok.
Lila, arany, skarlát gyertyák égtek
Tejfehér koszorú karján,
Énekek énekét szitálták szelek,
Gyémánt füvek, gyopáros gyökerek,
Ínséget kántáló kese förgeteg,
S hantok közt halovány foltok.
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A szegény kis gyermek
Mindent megálmodott.
Egy kikirics fölsikoltott:
Én itt vagyok, s itt leszek!
Úszott, hullámzott a sárga:
Rákszín, néma bogárka.

2005. szeptember 2.

KOSZTOLÁNyI KeRTje

A Pátria Szálló előtt
A sarkon
Áll a kisgyerek.
Csak áll és néz.
S nem látja őt senki sem.

Az autóbuszmegállónál
Tömeg.
Piszkosra gázolták a havat.

A kisfiú áll.

Bár beletaposna
A sima hóba,
Hogy a bukszusok között
Ott maradjon a nyoma.

1985
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BőReGeReK cSÁTH Feje KÖRüL

Az ördögre hasonlítanak.

Aki ördöggel szövetkezik, maga is bőregér.
Denevér, mondanák az én szép Szabadkámon, az én szép Palicsomon, 
körmös szárnyasok inváziójától nem tartanának.

Ó, Istenem, édes jó Istenem, látod, mivé leszünk?

És Desiré, szegény, aki mindig engem sirat, most fölnevet.

Az nem lehet, mondja.

Az nem lehet, visszhangozzák a palicsi évszázados fák, mocsári 
tölgyek, a tó falevél hullámai, a megszálló zord katonák. 
Más nyelvű hernyók.

Az nem lehet, mondom én, mondja az én szép feleségem, mondják 
majd utánam sokára sokan, későbbi herélt korok utódai, az elfajzottak 
kategóriáiból, akiket én észre sem vettem volna, mert az én 
hegedűvonóm még igaz hangon szólt ám!

Hallotta valaki a vonó hangját?

Lófarok nyerítését, jajgatását égre?

Az nem lehet, súgják Tisza partján a füzek, kivetett sátánfejek, 
Kapitány-réten a fekete gólyák, antracit csíkhalak.

Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért, sóhajt a költő, 
aki tényleg az.

A költő elméje olykor elborul, isten rendelése, nemzet igaz gyásza.
Költő koromlét agya pontos virágszál. Szirmokon harmatcseppek.

Elvette tőlem kedvesem a tű hegyét, lakoljon!

Ott, a határon lakolt, megérdemelte, szemében összetört az ég, 
Isten lakosztálya!
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Isten lakosztályában puha nyoszolyák vannak. Kékek, rózsaszínek. 
Nekünk egy sem jutott.
Desiré, örök barát, 120 éves szegény kicsi gyermek, maradj magadra! 
Isten ne büntessen miattam téged is!

(Koszló húsok énekelnek ádventi és más böjti miséken, húsvét előtt, 
virágvasárnap és a nagyhéten, a kéttornyú templomban, gyönyörű 
lányok, árva szép Szabadkán, könnyeiket törlik.)

Ó, Desiré, jöhettél volna bércek közelébe, fenyvesek honába, hozzám! 
Ó, Desiré! Ó, Desiré!

Soha nem megyek én tehozzád, mondtad akkor Desiré a füstös, 
csalóka Pestről. Szabadkáról, a mi meleg fészkünkről meg 
elfeledkeztél. Ó, Desiré, Szabadkát elfeledted, vagy mintha elfeledted 
volna! S a tó vize? S a tó szeme?

Hol is gyökerezik az ember igazi emlékezete? Koponyacsontvarratai 
között, agyában? Mintha márványkoporsóban lenne! Megbokrosodott 
kentaurok nyihogásaiban? Holtat szépségéért szétpofozó, irigy 
gnómok tehetetlen gyűlöletében? Valami véletlen mozdulatban? 
Egy leány szilvaszemében? Hazug szerelemben? Szülőváros bűzlő 
szennycsatornáiban? Szecessziós alkonyi árnyékokban?

Ó, Desiré, hallod a palicsi villamos csilingelését 
virtuális szülőházad előtt?
Egyetlen igaz álmod az a virtuális villamos lehet. Csak az. Jaj, csak az, 
a Palicsra vivő!

Tűhegyeken, villámpólyában villamos száguld. Váltók szikráznak. 
Váltók üvöltenek!

(A házunkban, ahol laktunk, fogorvosok álmodoznak. E lakot 
szülőházamnak mondták később egynémely hálás maradékok, és 
emléktáblával meg is jelölték, mint a Varázsló szülőházát, de ez nem 
teljesen igaz, mert ott telt a gyerekkor, de nem ez az igazi szülőház, 
az nincs már meg, Desiré szülőháza sincs már meg, mert eltüntették 
valamely kegyetlen ellenlábasaink. Egy fogszabályozó orvos dolgozott 
itt később, akit a gyerekek igazán szerettek, s aki engem szívből 
tisztelt, Desirét meg lelkéből imádta, őszes szakálla volt, textilre 
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képet álmodó felesége volt, szellemében rám hasonlított, szeretett 
mindenkit, aki feléje nézett: megpattant az agya. Túlérett meggyek 
csöppentették létük legdúsabb vérét aszfaltra!)

Hajh, Desiré! Ledőlne-e a templom két tornya, ha én azt akarnám?
Torzó a legszebb alkotás. Ahhoz mindenki hozzátehet.

Dadogó felhők vonulnak az égen.

Egyszer együtt énekeltünk Brenner nagymamának Eulália napján. 
Nagyanya könnye kicsordult, lecsöppent keze fejére.

(Csak egyszer van Budán kutyavásár, üvölt a magára maradt nép, az 
árvalányhajmező, vonítanak a csodás, járdák mentén őrködő árva 
gömbakácok ágbogai, mákonyos virágfürtjei.)

Ó, Desiré, szülőházad és szülőházam helyét is fölszántották, sóval 
behintették, azóta ott a fű sem nő, ne is nőjön semmi, 
ez a parancsok parancsa!

Ó, Desiré, kertetek helyén, bukszusok helyén, virágok helyén, anyád-
apád, Pacsirtád léptei nyomában kocsmaasztalok sóhajtanak búsan, 
lapjukra árva bor kiömlik, lapjukon minden szertefoszlik.

No ezért is a tűhegy.
Amelyen át sok ezer csodás Kelet.

Csodás Kelet, dzsinnekkel, Aladdinnal, csodalámpával, és véletlenül 
sem másokkal.

Mert a másmilyen mások meglőttek engem. Közelről lőttek belém, 
hosszú, ordító, átkozódó, gyalázkodó sorozatot. Ratatatatatatá! 
Ratatatatatatá!

Árva orvosba, árva íróba, árva zenészbe, árva szerelmesbe.

Szülővárosom árva szívébe.

A te viráglelkedbe, Desiré, az én csalánlelkembe, acélgolyók, dumdum 
golyók fészkeltek, s ott költik ki tojásaikat, égre csillagokat.
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Csak ne sodródjam poklok bugyraiba, mert én azt nem érdemlem!
Igaz ember vagyok én, igaz ember vagyok én!

És Desiré is igaz ember, és mindenki más igaz ember, mindannyian 
ezen a tájon igaz emberek vagyunk! 

Mi igaz emberek vagyunk. Ezen a tündöklő Szabadka-tájon, Palics-tájon, 
Brenner-tájon, Kosztolányi-tájon. Fecskelány-tájon. Esti Kornél-tájon.

A Palicsi út elején szótlanul biceg a Vörös Ökör, nehéz, szomorúfűz 
feje kövezetig lelóg.

Én meg szétlőtt szívemmel, szétlőtt zsigeremmel, kilyuggatott 
ereimmel elvánszorgom a Bajai temetőig, ott meghallgatom ómamák 
siratóit, gyarló lelkemért szóló psalmusukat, s szellemek férfikórusa 
gregoriánját, szárnyalót, szép kedvesem, a te lelkedért könyörgőt, hű 
szíved dobbanását megköszönőt, gyönyörű kedvesem, pillekönnyű 
lépteidet megcsodálót.

Istenünk színe előtt táncolsz most, Olgám, szép kedvesem, tested 
játéka az Urat vigasztalja, énértem könyörög! 

Az én hív kedvesem Jahve előtt táncolt, Jézus előtt lejtett ősanyja 
modorában, balladák törvénye szerint.

Ó, Desiré, édes testvér, énrám még emlékezők, leborulok az Úr színe előtt!

Könyörögjetek érettem, gyarló bűnösért, ártatlan ördögért!
Könyörögjetek érettem, szeretteim, mindannyian!

Lassú parázzsal ég kegyetlen tuskólétem hét pokloknak tűzözönén.

Szerelmes Szabadkám, szeress engemet, úgy könnyebb!

Bőregerek először balra, majd jobbra repülnek kiszikkadt szívemmel. 
Mint ludasi pásztor karikás ostora, ha durran.

Ó, a ludasi pásztor! Béke születik két tenyere között. Ő szeret engemet, 
azért e durrantása ostor szent sudarával! Rossz lelkek elriogatása 
kikericses legelőnkről. Aranysárga hökkentés, gólyahír-hunyorítás. 
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Ó, azok a csodálatos, halványkék bőregerek szelíd sátánfiakra 
hasonlítanak, kenyérbél-kenyérhéj arkangyalokra hasonlítanak, 
szerető szeretteimre hasonlítanak, Desirére hasonlítanak, tölgyszívű 
bölcsőmre hasonlítanak!

Szabadkám, céda ringatóm, ringyó dajkám, szeretlek!

Körötted denevérek szűkölnek, dalolnak, röpdösnek, vámpírként 
nyakadba harapnak, veled sírunk, veled reszketünk, két elárulód, két 
örök fiad, Desiré és én, a tiszta és a bűnös, csak álmodunk, álmodunk, 
csak álmodunk, jaj, csak álmodunk a végtelenig, mert álom vagy te, 
Szabadkám, szellő vagy, tavasz vagy, ifjúság vagy, gyerekkor vagy, 
gyümölcsíz vagy, Brenner nagymama kedves hunyorítása vagy.

Csúf vagy és sír vagy.
Jaj! Csúf vagy, sír vagy, a sírom vagy, az én vaksötét szakadékom vagy 
mindörökre!

Hideg vagy, jég vagy. Csontokig hatoló téli szél vagy. Idegen vagy.

Édesanyám öle vagy te, Szabadkám.

Didé vagy te, Józska vagy te, friss, meleg tej vagy te rózsaszín 
szájunk szegletén.

Denevérlélek kifehéredett koponyám körül.
Koponyám nehéz, árva földdel tele.

Jaj, nehéz, árva, fekete földünkkel van csak tele hangládakoponyám, 
hegedűtestem, lófarokgerincem, tejfehér létem két méterrel 
a föld színe alatt. 

Desiré sír, bőregerek zokognak, én hallgatok.

Jaj, én meg csak hallgatok!

2005. március 19–24.
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jóZSeF: jeLeNéSeK

      Csáthnak

A Brenner-hágón
Suhan be Svájcba 
Mindig a kikelet.

Tűhegyen át
Tízezer tavasz.

Homokember 
Teliholdban
Halkan hegedülget.

1987

jóZSeF ATTILÁNAK A DéLVIDéKRőL

Minálunk ma sül a hús, Attila, megyek utánad,
Síneken jégből szőtték, zúzmarából a te ágyad,
Feleségem rámkiált, legyek igaz szerető!
Kiröhög majd engemet égben a nagy Teremtő.

Kék ám a hely, hol Teremtőnk hahotázik, viccet ért,
Engemet meg elítélnek kutyavörös kincsemért,
Szavaimért, rímeimért, ritmusomért, tökömért.
Legény vagyok, kiáltom én, az én tököm öröklét!

Legény voltam, hörgök, s hörgöm, magyarságom még 
megáll,
Ezt vágnák ki, herém dala igaz földre, égre száll!
Mezeinken füvek égnek, búzák félnek:

– Agresszió! – okádnak rám kurvák, vének.
Hazafelé menetelnénk, futnánk, jaj, szaladnánk,
A jó sült húst, Attila, nem kapja meg soha szánk.

2005. július 13–15.
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RADNóTINAK

Rőt sövény előtt Fanni áll,
És vár, vár, vár, vár, visszavár.
Most a rőt sövény csúf határ.

Nem ír semmit a délelőtt.
Még házfalakra sem. Ledőlt
Bástyánk: a velünk összenőtt.

Hova is jönnél vissza, nincs
Meg itten a kékség, kitekints
Égre, kinyílik nevenincs!

Sík Sándor keresztje megáld.
Tudd, költő, az óra megállt!
Homlokodra a béke leszállt.

A mi igaz békénk ott fészkel
Két szemed közt: rontott ésszel
Elindulunk szembeszéllel.

Rőt sövény előtt áll Fanni.
Megvár. Meg akar maradni.
Szabad mezőkön szaladni.

Szabad mezők aklok immár,
Pokolba vezető sínpár.
Nevetnek anyámnak kínján.

2009
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FéLÁLOMBAN

  Thurzó Lajos emlékének

ringat bölcsőhelyem tejszagú csöndben
Göncöl hét táltosa száguld Bátka felől Paphalomnak
kilenclyukú aranyhídról tüzes kos lép
Sederjány fölé
homloka közepén Esthajnal szarva
dobszó hallatszik banyakemencék vállán
fehér padkáikról
hangos sikoltással elárvult galambok
zuhannak Tisza gyöngyházába
s ott ül a költő a parton immár ötvenkilenc éve
nem mozdul szobor is lehetne
vers születik lelke szövőszékén
foszforos nyugalom rózsa csöndje
zárja dalát
amelyből csak néhány szókapcsolatot
vetett zajló felszínre
az örvény
két elárvult hídláb
szomorkodik vízből
kihunyt fényű
hite ötágú csillaga helyén
szelídsége
ártéri fákban
dühöt gerjeszt
folyó szája part fövenye
beleordítaná fényes levegőbe a dallamot
jégtáblákon meredt ábrák
széljárta kongó padlások
reszkető parasztok
zokogó riporter
nem így akartuk jaj nem ezt akartuk
hallgat és mereng
nem veszi észre évszakok váltakozását
hámlik a vörhenyes kéreg
azóta is

■   ■■■  

■■■  
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észrevette más is
kürtölte világgá
artikulálnám én is
nyakamon hiába dagadnak az erek

2005

KéSő óRÁN, ÁTHÁGOTT éVSZÁZADON

A kilencvenéves Andruskó Károly 
barátomnak szeretettel

Szőlő tőkéjében teremt a véső,
Évszázad napjának sugára éled.
Kicsinyke szoba, kedves fecskefészek,
S kuckót rakó szellem munkál ily késő

Órán, áthágott véres évszázadon,
Mely ránk szitált minden borzalmat, rémet:
Megfeszített, átkos baráberélet,
Talicska kézben, batyu a hátakon.

S rója kés hegye legkeményebb fába
Kard utcai kapu csikorgását,
Gyermekek majszolják a finom kását,
Aztán meg szárnyuk örvény a világban.

Tájak araszolnak tölgy asztallapra,
Végtelenség terem 2 × 2 centiben,
Felhőkarcoló fűz csillagot egyikben,
Másikban andalúz hölgy magasztalja

Jézust, s kéri: – Áldjad meg e maestrót,
Mert elhozta valami messzi vidék
Minden élőjének szép, szelíd szívét!
Lelkét föllapozza, életem ez volt,

Mondja majd Néked az utolsó órán:
Ólomgőz, festék, öntött betűk, szöveg,

■■■  
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Újságok, röplapok, nyomatos kövek,
Linók, vésetek, metszetek, jó pohár

Bor, baráti szó, sok nyelven kimondva.
Kontinensek, városok tenyeremben
Elférnek. Madárlátta kenyeremben
Éltetőm New York, Zenta, Dinka Nyomda.

2005. május 16–17.

A ZSIDó TeMeTő LejÁRójA

              Andruskó Károlynak

Itt kezdődik az út
Réten és lápon át Adorjánra,
Onnan Kanizsára,
Martonosra, Szögedébe,
Nagyvilágba, Budába.

De leginkább Kisrétbe jártak
Erre lakók, tópartiak.
Kétkvadrátos bérletükbe,
Foltozott, vidám életükbe.

És visszajárnak valahányan,
Tömött sorokban évszázadok óta.
Lássad dédapádat, Lukács Pétert,
Költőm, s nagyanyádat,
Lukács Veronát.
Mezítlábuk nyoma áldott porban.

Lejáró alatt kifolyókút.
Nénikék korsókat merítnek.
Keringőznek galambok, szelídek.

Vigyázónk leszól, képíró
Krónikásom nem feledtem.
Dolga a küldetés.
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Küldetése lélek:
Ébredj, Körösztös, ring
Áldó szellő, jegenyefád
Sudara fészkeinket megőrző
Biztos várunk!
Hollószárny ecseted, festőm,
Daloljon! Ének a szín,
Ritmus ecset körözése,
Tópart a szó, föltámadás,
Rikoltja vörös vércse
Erre a világra.
Vérvörös világra.

Odalent meg folyóskút
Lágy vize éltet
Bácsikákat, nénikéket.

Innen indulunk,
Ide megtérünk.
Elférünk, megférünk.

Eperfák hallgatag sora
Kivezet Tejútra.
Vezérel napra és holdra,
Csillagokra.

Ecset köröz,
Színek énekelnek.

Festőm, szíved dobbanása
Rak immár
Új fészket
Gólyának, fecskének.

Szabad lesz a lélek.

2007. július 23.
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jeLeNéS: PILINSZKy

Hangok mestere föláll a zongoraszékről.
Levelet ír a legelső titkárnak.
Kegyelem, súgja a tücsök.
Szorgos hangyák lerágják húsomat.
Ami marad, világol vaksötétben.

Viharok dúlnak tengeremen.
S fölsejlik végre a szélvédett öböl.
Parti homokban fölriadt szögek.
Boldogok, akik megfeszülnek.

Keresztfám tövén vércsepplitánia,
Pokolmélyen pokolfeketében.

2007. február 14.

ÁRVA BOjTÁR KeSeRGője

  Tripolsky Géza emlékének

A zentai Nagylaposon
Legelget a barna kosom,
Nyakában a rézkolompja
Csak azt veri és zokogja,
Szökésben a számadója.
Urunk rétjét általrója
Gamós botján, vasbocskorban,
Fáradt nyoma áldott porban.
Mécsvirág kél ki előtte,
Búcsúingét Cicell szőtte.
Dávid fakó dalainál
Bules, Czakó, Banka Mihály
Hívják Kos-fejétől, érjen 
Mezejükre csöndes éjben. 
Szolgafán lóg aranybogrács, 
Izzik, pillog ganajparázs.
Bules a tarhonyát főzi,
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Czakó a tarsolyát őrzi,
Banka Mihály tüze mellett
Birkáiról énekelget.
Van elég hely, terítheted
Mienk mellé köpönyeged,
Szökött ihász, szólalj vissza!
Égben milyen az a Tisza?
Olyan édes, mint ezt tudjuk?
Szülénk, jövendőnk és múltunk.
Víztükrében csillagnyájak
Ide mindig visszajárnak
Ősi szárnyék védelmébe.
Hősi árnyék vés elménkbe
Képet és dalt szépanyákról,
Juhászokról és tanyákról,
Kemény hitről, kételyekről,
Sántaságról, mételyekről,
Füzesekről, legelőkről,
Igazakról, mesehősről.
Elérkezvén hazatértük,
Lélekkel vert harang értük.
Néked rézkolompok repedt
Dala mondott keseredett
Búcsúztatót. Fölsorolva
Kötötte közös csokorba
Summázását számadóknak,
Rablásoknak, támadóknak,
Vérfolyam-nagy-szaladásnak,
Túlélésnek, maradásnak,
Születésnek, meghalásnak,
Fazekasnak meg halásznak,
Kubikusnak és révésznek;
Veled együtt révbe érnek.
Örök helyre hazatértek,
Itthon vagytok, már nem féltek.
Szól értünk ünnep harangja.
Bules, Czakó Elek, Banka
Meg más öreg pásztor minden
Génjét továbbadtad, kincsen
Se kapni ilyet, csak örökül,
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Huntul, kuntul meg töröktül,
De a magyartul leginkább,
S egybekötnek szederindák,
Ezer évnek acélkapcsa:
Bocskorszíjunk meg a kapca.
Terelgetem árva nyájad,
Baktatunk lassan utánad.
A zentai Nagylaposon
Sírva béget barna kosom,
Elveszett a rézkolompja,
Szökésben van számadója.
Teste-lelke földbe-égbe,
Fény fáslizza csöndességbe.
Kicsi kolomp fenn lakik már
Toronyban a nagyharangnál.

2003

ÖRÖK PARTuNK

A hetvenöt éves Benes József 
barátomnak szeretettel

Azóta is fogy ez a part,
Szakad vízbe, elúszik Bácska.
Napnak körme szívünkbe mart,
Kovászos kenyérke, kalácska.
Elhalkul ének, falevél lehullik.
Rekedt a hangom, törik a szó,
Csak az átok s a tövis való.

Azóta is elfogyó e part.
Vásznad kegyetlen emlékezés.
Gennyedő a seb, mit elvakart
Mirajtunk a gonosz ébredés.
Elfakul a kép, a fény eltörik.
Rekedt a hangom, reped a szó,
Csak az átok s a tövis való.
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Ó, ezt a partot tüskék befonják,
Akkor is, meg aztán is, most is
Járatják mivelünk a bolondját,
Imádatják az átkos kort is.
Blindrámádban él gesztenyesor.
Hörög a hangom, elhal a szó,
Csak az átok s a tövis való.

Ó, ez a part átkoz és megáld,
Réteges teste sző balladát, 
Ecsetfurulyád dallama szállt,
Szerették füvek, szép almafák.
Vastag ködre feszült Krisztus-tested.
Megfagy a hangom, megfagy a szó.
Csak az átok s a tövis való.

Ó, ez a part szép leány csípője,
Remegve simítja csibor kezed.
Tengerszem rajta, király tíz őre
Kardokkal vigyázza. Sikolt ecset,
Fuldokló felhő, kagyló fölrepül!
Meghalt a hangom, elhalt a szó.
Csak az átok s a tövis való.

Sihelnik konf lisán repülünk égbe,
Két szürke kopog korzó kövén.
Fested örök partod zöldre és kékre,
Nem marad semmi torzón, pőrén.
Megőrzöd, Jóskám, ami a mienk.
Hang helyett kép van, a szó helyett szín.
Átok is, tövis is, ritmus meg rím.

2005. szeptember 17.
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A jeLeNTéKTeLeN PeDAGóGuS BALLADÁjA

        Osztályfőnökünk, Szloboda János emlékére

Ha majdan a harang megkondul értem,
Értetek is szól, diákjaim, de én nem kértem
A kondítást: nem ez az érdem.

Az ember mindig kész fellázadni,
Súgja halkan a Londoni színben
Rejtőző látnok, szája nincsen,
És szeme sincsen,
S hallom hullámok bölcs bomlását,
Álmodok: kezem egy kilincsen,
Hiába rázom, zörgetek,
Rámhuhog kilenc förgeteg,
Vihar kerít, döngnek legyek
Béke vagyok, béke leszek,
Nem lázadok, nem lázadok!
Déli Tisza tükrén nyafog a fogyó Hold,
Dionüszosz röhögi szüretem,
S megáldanak részeg istenek.

Ősök nyomán legelőket járok,
Bőrdudámban vihar meglapul.
Elkerülnek engem királyok, cárok,
Erdő-mező kinevet: kimart kentaur.
Rackáim legelnek, disznaim túrnak,
Lovaim üvöltnek, marháim bőgnek,
Kuvaszom, megőrzőm, üzent az Úrnak,
Ínségben vagyunk, ideje már bőnek!
Kuvaszom, pulim nyalják a kezed,
Nagyurunk, ők még nem vétkeztek.
Helyettem s értem már vezekelnek,
Szűröd alá bújik e büszke évezred.

Makogok én, elvtárs urak, szűkölök, két kezem
Béklyóban, szám felé közelít a lakat,
Nyugtató csíp nagyot virító seggemen,
Ordítok, s nem lázadok, ám halad 
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A kurva karaván, a bűzös nagy körmenet,
Bőgnek a tevék, az emberek, a szamarak,
Én meg a fogyó Holdunkra nézek, vonítok:
Akarat szabad és az ember is tán szabad!
Bizonyítod, lotyó Luna?! Bebizonyítod?

Énrám, lihegi-dadogja kocsonya Hold, száz
Pontos törvény vonatkozik! Égi sárkányok
Tőlem kérdik: erős kötés és való oldás
Árt-e, használ-e, áld-e árva lánykátok
Élet fája ágán, élet fája rügyén?
Nyelvem harapom bűzös ürügyén
Szólamomnak, s lesem buborék hiú
Feltörését, leány, avagy fiú
Tüdeje hellózik kék ájulásból?
Zagyva, mutáns akkord lét múlásról
Trombitál fülembe ártó szózatot.
S visszaszólok gumikastélyomból:
– Jól vagyok, kedves, túlontúl jól vagyok!
Megkaptam részem, véreset kacagok,
Motolla szívem jajkiált, négyet jobbra,
Mozdul botlábam, majd kettőt balra,
Ép testben ép lélek, ez jó, rá se ránts!
Ablakom előtt, ha ablakom volna,
Meglátnám éj csudaszép moziját:
Zsúpon az aggnő, felszökik kabla,
Cimpája kitágul, lefittyed ajka,
Nyerít a táltos főördög Bonifác,
Fogai között csörög a zabla.
S karóba húzva pipáz egy buzeráns.

Világnak óceánja pofámba tekint.
Teremtést kezdesz, teremtést megint?

S énekelnek ám nyomorú hullámok,
Nem lázadhatunk, mi hívek, tudjátok!

Kötik hátra két kezem, tisztán tiszta két kezem,
Étkezem és vétkezem, étkezem és vétkezem.

2006 – 2008. december 20.
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LÁBujjAIKAT NyújTOGATTÁK

  Tolnai Ottónak

Lábujjaikat nyújtogatták nyalka gémek
Azon a laposon, ükapám nyomán
Törökök jártak, labancok, rácok,
Osztrákok, magyarok. Mi csak bácskaiak
Vagyunk, mondta dédapám örökségképpen,
Ez a mi keresztünk, cipeljük, vállon
Ül mindenféle pióca, hozzánk nem hasonló.

Nyalka gémek csőrükkel rendeznek
Életbevágó dolgokat, tollat, halacskákat,
Istennek szép világát, magunk
Pikkelyeit, emberséget, sóhajtásokat,
Szívdobbanásokat, gyáva nép gyáva
Vezéreinek remegéseit, rejtőzéseit,
Gyáva nép gyáva vezérei nap ne süssön
Rátok, mondom, szeretőtök okádjon!

Valami gerillák nyilakkal lődöztek mitőlünk;
TöFe gerillái dalolva meneteltek Csész-tó felé,
Tökös-tó felé, nyilaikkal mosolyogtak, 
Mosolyogtak, heherésztek, TöFe, TöFe! TöFe:
Kétkönyök utca felől iramodsz-e délibábnak?
Délibáb errefelé nincs, ordít TöFe, egyetlen
Ellenlábasa Úrnak, kanizsai cserkészotthon
Évezredes rímelője, egyetlen igaz rinocérosz!

Aranyhal ficánkolt égben, Mennyországban,
Tiszában, Körösben, rohadék erdőkben,
Rohadék lelkekben, seholsincs emberekben.
Azt mondtad, TöFe, nekem, Kosztolányi
Doktor meggyógyít, mert égbe ér ujja, lila
Körme, halványrózsa élete, s akkor megtanultam
A Kip-kop köveznek verset, aztán az egész ciklust, mert mi
Voltunk a ciklus, Teleki Mária tanítónő, meg
Raffai Rózsa tanítónő, meg Pató Ferenc tanító úr,
Aki elmagyarázta, kik is a magyar menekültek.
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Mi vagyunk, gyermekeim, kanizsaiak, vajdaságiak,
Mi is leszünk, mindörökké mi leszünk,
Így mondta ezt Pató Ferenc tanító úr, meg a többi tanítók is
Ezen a tájon!
1956 októberét–decemberét írtuk akkor, s magyarországi
Menekültek éltek akkor Kanizsán.

Aztán eljött a tél, a zord, a fagy, a szél,
Gerilla létünk megfogalmazása. Megrajzolása.
TöFe: szólj értünk, megérdemeljük, mondom,
Rád hallgatnak ebben a világban, s mások is ezt mondták,
Halk plébános oltár előtt, második gátőrház
Előtt, fűzfák alatt, Majomsziget közelében!

Lábujjaikat nyújtogatták akkor nyalka gémek,
Mindenféle kócsagok, szárcsák, kárókatonák,
Kanizsai magyarok, kanizsai magyarok!
Kanizsai magyarok:
TöFe, Koncz Pista,
Cigonya, Szeles Karcsi, meg mindenki más!

Valami szobrok, valami dalok.

2005. március 15. – július 26.

uTASSy jóSKÁNAK

Hó meg jég világában keresitek?
Pedig egy költő rálelt a sírra,
És rázza azóta is: Kelj ki! – kiáltja.
És szavára föltámad, meg van írva.
És föláll arra a lépcsőre, ahonnan
Belátni a teljes nemzetet. Talpra
Álltam, zengi minékünk, talpra
Népem, ne várj harmadnapra,
Lelked kőszikla, erre épül vár!
Homályos szellem sötét napvilága
Kúszik kígyóként, szorítja nyakunk.
Ki tekint őszinte hittel miránk ma?
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Ki hisz minékünk, nehéz, közös járom
Megrabolt, becsapott, sánta nemzetének?
A költő szent sírt renget negyven éve:
Hangja már a kovász, az egyetlen ének.

2006. március 19.

FÖLTÁMADÁS eLőTT

    Cs. Simon István emlékének

Ma lánylocsolóba mennek
Virágos kalapban dalos kedvű
Terjáni legények,
S holnap kalapálni kezdik
Szénavágó kaszaélet.
Illatos füvek hajladoznak szélben,
Tiszta ég éled leányok szemében.

Aztán utolsót kondul a harang,
Pereg a dob kecskebőre.
Sóhajtva roskadó házfalak.
Ördögcérnában rejtőző keresztek.
Lehet föltámadás esztendőre?

Szomorú akácok rejtik fürtjeiket,
Rezegnek kétszínű nyárfák.
Hallgatag parton csenevész tölgy.
Dombocska rejti szultána álmát.
Megdermed odafönn egerészölyv.

2007. április 9.
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SZíVeMBeN TeRjÁN

A Cs. Simon István Baráti Társaságnak

Megértem, istenem, mert túléltem
A rostáló időt, égre-földre nézhetek,
Virágokat láthatok, illatok csábíthatnak,
Madár röptének ívét felhőkre satírozhatom,
És énekel a rigó reggelenként ablakom alatt.
Csak a széki pacsirták véreznek
Szultána szíve fölött, s megéled síró halom,
Mert minden este zokog e táj,
Mert minden köddé lesz, minden fáj,
Mert minden szögön lóg erre: keresztfán.

Gézánál ülhetnénk asztal körül:
Kálmán, Imre, Öcsi meg én.
És te is, mert ki más, itt lennél.
És Dénes vonója velünk örül,
Olaj nehéz szaga megül kocsma szegletén.

És folyóparton, híd alatt a halak
Hallgatnak, minket hallgatnak.

Elterül lelkünk meleg napsugárban,
Elindulhatunk: ingben-gatyában,
Mezítláb: tarló nem rémiszt soha!
Latinul tanultad növények határozóját,
(Ama latin neveket
Én soroltam teveled,
Mert Vójónál latint én tanultam.)
Križevcire, aztán meg Mostarba,
Ahova mégis elgyalogoltál, mostoha
Karszt megszeretett, kosárba
Szedte virágok gyönge szirmát, soha-soha
Nem feledlek, súgta sokszázados híd,
Mely sokszázados diadalív,
De szétlőtték, láttad te is,
Mindenféle világtévé alig várta
Az alantas szenzációt, csámcsogta,
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Vadkan és borz foga 
Rámázta, koronázta, büdösítette,
S gyomrát reszketve kiürítette:
Ezen a tájon! Utánad jöttek a bokrok,
Neretvai pisztrángok, koboldok.
Nem ijesztettek, sírtak. Zokogtak.
Elmehetnék igricnek, de morogtak
Erre fölöttes hatalmak, valagad
Lábuk megtalálta. Kicsavart hatalmat
Termett utcánkban az akácfa,
Tüskéset, ám méheknek kedvest.
Fürtökben lóg ágakról a nátha,
Halált hozó, szemfényt megtörő görény.

Tiszán sereg az igazságos örvény,
És vagy lehúz, vagy segít. Hátha
Habokon úszhatunk, mert valaki megszeret,
És szól is értünk, ahol lehet.
Dalod csírázik minden jó határba.

Ó, öreg, csak kifeküdtél, fehéren,
Ártatlanul és szótlanul. Szemérem
Elhagyta szádat,
Ugat az alázat,
S veszett kutya mezőn a virág.
Patkányféreg mindent kirág!

Ezt érdemelted?
Ki emel szót teéretted?

És röppen Mihály meg Rafael,
Trombitára Tiszánk rálehel,
És fölszáll az éltető pentaton!
Tükrén tör kontrapunktot hab:
Ezek maradnak,
Zengi égi szózat,
Amelyet várunk, üdvözítő hang.
Ezek megmaradnak:
Libben tenálad régi, szőttes firhang,
És kilenc lyuk fölött híd megáll.
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És a kilenc lyuk alatt tiszta víz folyik.
Harang megkondul: dél van, Terján!

Ébredj, fű, s ébredj virág!
Szikes örülj, apró virágod, 
Pipitér világod
Illatozzék, szirmát kitárd!

2007. augusztus 3.

cSóKAI MÁRVÁNy

Szerelmesek szemlélik
Kedves sétájuk során:
Sziken-lápon költő élt itt,
S nem részelt úrvacsorán.
Megállnak a tábla előtt.
Naplelke fénylik.
Jéghideg kő mégis.
Csókolgatják árva szellők.

2007. szeptember 20.

KILeNc VíZTüKÖR

  Cs. Simon István emlékére

Sóvirág vihartört lelkén 
Fölakadt márciusi nap.
Sarjadó fű fölemeli fejét:
Ki vagy, ki vagy, ki vagy?
Fölébreszt, mint a nyitnikék.
Rebbenti sáros szárnyát 
Hajnalt bontó pacsirta.
Léted lerombolt Terjánját
Élteti lelkemben sírja
Egy anyának: eltűnésre
Ítélt temetőben. Harangláb
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Roggyant, bús keserűsége
Kiált keményen, hagyják rád.
Ébresszed, akit szikesen lelsz!
Sóvirágok közül, kilenc lyukból,
Megéled Aranka színén Kilenc,
Ördögöt ver hullámon hússzor.
Öreg jegenye rikolt, mi lesz?
Furulyád jégverés mégis meggyalázza.
Léderer kertjében rikkant régi páva.

2009. március 7.

INDuLAT SZüLTe SOROK

  Vajda Gábor halálhírére

Elszállt idő, ki tudja már,
Renkó volt utolsó betyár.
Letapostak istenembert,
Bús tájunkon szólni nem mert
A süvöltő szél, sem a vér nap.
Borít mindent sötétségkalap
Eget-földet, vizeket.
Megfizettük a tizedet!
Megfizettük a tizedet!

Renkó hörög, kötél szorít,
Levegő nincs, sötét borít.
Bitófának szép tövében
Királytüske hét kövéren.

Renkó betyár lelke freccsen,
Kisebbségi kecseszkecsken:
Pofán verünk minden nyárfát,
Kiheréljük testünk árnyát,
Csomót kötünk a nyelvünkön,
Nemzetiség könyökünkön!

2008. július 4.
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LéNyeGI KéRDéS

  Göncz Lajosnak

Akkor együtt álltunk a zenede sarkán,
Lányt vártunk, megjött, szeretet hangján
Szólt egyszerű ének, ősök hangja,
Katedrális veretes nagyharangja,
Magyarok vagyunk, zümmögte egy légy,
Egy méhecske, egy szúnyog, szerteszét
Bimbózták, nyílották éltető igét,
Olvasni, írni tudj, mondd érthetőn igéd,
Nyelvi kisemmizett, anyjától megfosztott,
Ősi kötelékből elűzött, szívében koszlott
Meztelen csiga háza, hazája nélkül!
Semmi sem szolgál igaz menedékül,
Csak a nyelvem, anyám vére, anyád szíve,
Folyóinkat zabolázó hidak íve, 
Minálunk csak Tisza, minálunk csak Duna,
Örökségünknek igaz manifesztuma.
Oh, gyerekkor, oh, társak, oh, zentai légtér,
Megteremeted mindazt, amit megígértél?
Azon a sarkon a leányod jött, bátyám,
Maradékod anyja. – Apa, de jó, vársz rám! –
Csicseregte akkor, dallam égre szárnyalt.

Most már minden sarkon megütközünk árral,
Lépfenékkel, nyelvet harapók hadával,
Halál képében jő mérges pók kaszával,
Létem megtagadó, szívemet megrontó, álnok
Lélekerő, koszorún virító, magyar átok,
A legnagyobb lépfene, édes bátyám,
Megfojt, zsigerel, leköp! Ki vigyáz rám,
Ki vigyáz rád, ki miránk, mégis maradókra?
Isteni ítélet, isteni libikóka?

(Mellékdal

De sok víz lefolyt Tiszán, Dunán azóta,
Röhög, büntet, statuál ribanc Ajrópa!)

2005. július 10–12.
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MeSSZe VAGy-e?

S fölhanzik Dávid szólama
Emlékeim katedrálisának boltívei alatt:

Mert nincsen emlékezés rólad a halálban,
                A seolban kicsoda dicsőít téged?

Valamely zentai kántor hangja rémlik fel mostan,
Nyögő orgona fülemet vájja, s fölriadok,
Éjjelnek zordon éjjelén kerubok röpdösnek
Ablakom előtt, négy szárnyuk szabdalja
Ködös szeletekre gomolygó valóságomat:
Jóka, Pitti, hangzik Juhász Erzsi keresztelő szava,
Időtlen időkön kúszik át e két kedves szó,
Rajtunk ragadó örökség.

S a felriadó éjben hallom kántálásod, Jóka,
A púpos kicsi Krisztust utánzod, megállsz
Szellős szobánk közepén, ahogy e gnóm
Szokott megállani a banképület sarkán,
Újvidék központjában, és szinte sírva bőgi,
Novosti, novosti, nohovostiii!
És ott gurgulázik jövőnk a torkában,
A mi jövőnk, amelyet szépnek hiszünk,
Amelyről elhisszük, hogy lesz, érdemes
Küszködni is érte, naponta alig enni,
Teleket átaludni jeges szobában,
Šupljikac vajda szemetes utcájában, 
Amely a Búza térbe torkollik.
Ó, ezen a téren csírázott minden versünk!

Megszenvedjük mi előre a sorsunk!

Csak nem tudjuk, hogy szenvedünk.

Örömre hasonlít minden, az is, ami fáj.
Az is, ami bűzlik. Pedig foszlik a dög.
Körülöttünk tavaszok fuvoláznak,
Félrekoptatott, félretaposott cipőnk,
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Fényes fenekű nadrágunk végigcsoszog
A Ben Akiba Színház felé. Ki gondolja
Akkor, fura tavaszunkon, mimikri e színház,
S igazi kaméleon a léte, de megérjük,
Megéljük színeváltozását.

A színház épülete mellett áll
Az elátkozott trafik, ott rakod tarisznyádba
Minden reggel szalonna helyett 
Az öt doboz niši Moravát, dohányt nyel torkod,
S hol marad el, ó hol marad el az
Áldott tésztából kisült mindennapi kenyér?
Csak maradjon alapimánkban, mondod,
Ott a helye, azért tanította velünk
A Mester, hogy tudjuk a helyét minden fontos
Dolgunknak, de mindennek ám, ami fontos.

És az Úr megtréfál minket!
Szemben velünk Borbély Bandi.
(Volt ő magyartanár Hetényben a román határon,
Meg Törökkanizsán, tán még mindig az,
Ha szerencséje van.)
Hóna alatt kopottas farmernadrágja.
Eladnám, mondja, vegyük meg, szólalsz,
Mert tudod, Bandi napok óta alig eszik.
Én meg aznap kaptam honoráriumot,
A Rádió akkor jól és pontosan fizet.
Élhetnénk néhány napig a pénzből,
De közösen megvesszük Bandi nadrágját. 
Jó rám, a kocsmai klozetben fölpróbálom,
Dehát mindnyájan iszonyú soványak vagyunk,
Alultápláltak, mondanák a hozzáértők,
Pedig csak studentek vagyunk,
Az újvidéki Magyar Tanszék hallgatói.
S örömünkben, jó az üzlet,
Beülünk a Búza tér büdös kocsmájába,
Elisszuk hárman a nadrág árát, 
Meg a maradék honoráriumot:
Ez ifjúságunk legszebb pillanata.
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Šupljikac utcai lakásunk ablakának
Utcai fölső tábláiban nincs üveg,
Belül meg az alsó táblákból hiányzik,
Kit érdekelnek ilyen apróságok!
Magyar Szót ragasztunk a hiányzó
Üvegek helyére, s érezzük, megvéd
Bennünket a Magyar Szó, pedig tél foga
Csattog a tájon, paplan és dunyha 
Véd minket bénán, meg anyáink aggódó,
Tájhangokkal spékelt ráolvasása.

Pedig ablakunk alatt villan a dárda hegye,
Oldalunkat sebzi, a spongya ecetes
Nyelvünk előtt, s hernyós a borunk,
Ám Erzsi kedves szava széttör minden
Rettenetet, Jóka, Pitti, csacsogja 
Orrára csúszott fekete szemüvegkerete,
Tupírozott haja örök szénaboglyánk.

Ülsz odafönt, Jókám, augusztusi felhő fodrán,
Ahogy meghagytad, ám január van mostan,
Tavaszra hasonlító hamis időszak.
Látod Istent is, és belátod a lelkemet is.
Erzsi hangja is közelebb tehozzád.
Én itt lent, elátkozott tájon, kannibál mezőkön 
Nem hallhatom immár, Pitti.
Csak a pintyek hangja imitálja a régi
Megszólítást, meg két vörösbegy is idejár
A teraszunkra, magvakat szór ki feleségem, 
Legalább nektek legyen könnyebb a világ, kicsikék,
Sóhajtjuk az ablaküvegen át, prédikálunk
Szent Ferenc módján madaraknak.

Nagyon nehéz most is, mint nehéz volt,
Amikor átvonult a Képesifi szerkesztősége
Valami hivatali terembe, s a Dolgozókkal együtt
Kitört némely fiatal nyakakat. 

Kik kényszerítik ezt mireánk? Miért e keresztre feszítés?
Kell ez nekem?
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Kell ez minékünk mindnyájunknak? 
Kérdezed a sivár szerkesztőségi szobában,
Megszólal diadalmasan a déli harangszó,
Díszes katedrális büszke tornyában,
Amely előtt hatalmas szobor fenyeget minket,
És átrágják már a lelkedet
Akkorra mindenféle fenék, ahogy mindenki lelkét 
Podvássá teszik a szelek és a vizek,
Az elfolyó, mérgezett szőke vizek.

Tiszán veszett hab úszik,
Égen fehér felhő.
Lábad lelógatod:
Szarufára szegezett
Bőregér.
Fehér Bárány.

Anyád csomagolta a kolbászt.
Két napig őrizzük, arany tartalékunk.
De befaljuk, harmadnapon ez történik!
Harmadnapon s legszentebb időben!

Ülj az asztalomhoz, Jóka,
Üljön itt kedvesed, és minden maradékod,
És az én kedvesem is üljön ide,
Meg az én maradékaim is,
Mi most várjuk unokánkat,
Én meg röpdösöm, a világmindenségben
Röpülök, Jóka, örömömben, mert megértem,
Megéltem ezt a pillanatot!
És letöröm kiherélt kenyeremből a pillét,
Mert cukorbajom miatt rendes kenyér nem jár énnékem:
Félreteszem az imitációt,
Neked teszem félre, ez ma a világom.
Szürke Úrvacsora készül, Jókám,
A legszentebb helyen,
Kálvin gyalulatlan asztalánál, 
Kereszt és csillag, üvölt a filmterved visszafelé!
A mi sivár konyhánk szürkén kedves asztalánál, amely mellé
Annyiszor leülsz, ha tengerről jössz meg
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Szecessziós Szabadkára, amelyet
Megszokunk, te is, én is,
Mindig másról beszélünk, mindig
Máshol vagyunk, Újvidéken, Zentán,
Feketicsen, amelynek neve most Bácsfeketehegy,
De nem vigasztalódsz, 
Nem vigasztalódhatsz.

Anyád csomagját harmadnapra kibontjuk.
Harmadnapra ez esik minálunk,
Šupljikac vajda sivár utcájában.

Befalunk mindent,
Húst és belet,
Füstöt és kormot.
Ördögöt elűző fokhagymát.

Megmarad számomra a rádió hangja,
1986. szeptember 11-én délután fél ötkor, 
Palicsi kertemben öntözöm éppen 
A földieperpalánkat, Kamancon meghalt,
Ma meghalt a költő, Podolszki József,
Azt mondja a női hang, most is hallom,
Bársonyos hang, borzasztó tartalom,
Ó, azt mindig hallom, ha rád gondolok,
És újabban naponta gondolok rád:
Te negyven mögött éppen. Én negyven előtt.
Éppen.
Akkor.

És mementó Csernik Attila hangja.
Amikor náluk járok, s fölemlegetünk,
Erzsivel összeborulunk és zokogunk érted,
Sírjatok, mondja Attila, Jóka megérdemli
Könnyeteket!

Ki mit érdemel?
Megkérdi ezt az Úr az út végén?
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Íme, túl vagyok a hatvanon,
Éppen.
Egyedül állok, s mintha
Áruló lennék. Nyugdíjas vagyok,
Mintha idegen lennék.

Messze vagy-e, Jóka?

Kezem kinyújtom,
Ujjam hegye valamit érint.

Kavargó januári ködök,
És a csönd, a csönd.
Visszhang sem válaszol immár.

2007. január 14–25.

TüNeMéNy

   Jókának

Költő ül fenn felhőcske fodrán,
Lábát lógatja, tekintete titok.
Odalent-társam pőre, profán
Gondolatod méreg meg gyilok.

Kinevetnélek, mit érek e csínnyel,
Szelek elfordulnak, próféták heréltek.
Te megmaradtál, de minek? Színnel,
Szóval, cselekedettel, kollaborált erények

Színkevert szívével vétkezel ködök
Kemény királysága ellen, köldök-
Zsinórod csattanó maszlaghoz kötött.

Állj meg, égi áramlás! Veszett kölyök
Kér irgalmat, ne verjék át a cölöpöt
Átkozott testemen! Júdás leköpött.

2007. június 21.
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cSAK eGy cSÖRLő SIVíT

                 Beszédes Istvánnak

A szürkületnek vége, mondja a költő,
Napot dicsér, szemvilágot oltót,
A fény mégsem rostálja,
Őserőnk bár forrása,
Egymástól az igazat és pondrót.

Ilyesmire kevés ám egy emberöltő!
Szürkületet szürke szül,
Bűnbűzös színkeverék.
S akiknek mindez elég,
Nem élhetnek emberül.

Parányoknak tánca nem szembeötlő,
Csak fénytől vonítnak veszetten!
Átkozzák őket földek és vizek,
Gyomrok, lépek, tüdők, vesék, szívek,
Fényes szemek: fényükveszetten.

Ne káromolj, testvér, teremtés ködlő
Forrongása szabályos játszma.
Előre eldöntött, határozott
Lépés. Égi batár hozott
Szürkén szürke, fakult világra,

Létednek, tettednek lelkeden árnya,
Felhőkócsagodnak már nincsen szárnya.
Égre repülni meddő játék,
Élni, élni, lenne ajándék!
Csikorog, veszettül sivít egy csörlő,
Határokat kerít kegyetlen körző!

2005. április 17.



■■■  ■

■■■  III. Megfáradt magasban ■

illusztr.indd   3 06-Nov-09   15:20:14



■   ■■■  

■■■  



■■■  ■ Megfáradt magasban ■ 63 ■

■■■  

LéTeZéSeD

Az első parancs
Nyelve nélkül szólhat 
Harang

Tornyodban fészkel
Néma bagoly
Elbotlik útjában
A hold valahol

Másik parancs
Legyen a föld 
Fonnyadt narancs

Pincédben horkol
Korhadó hordó
Kerüli a fény
Bor benne idea
Nem tény

Örök parancs
Nyugton maradsz
Hiába minden harc
Szenvedés
Halálnak halálával
Halsz

2007. március 20.

SIRATóFALAMNÁL

Hazafelé
Vezérlő csillagok fakulnak.
Falakon fényképek ősökről vakulnak.
Hajh, megvakulnak a mi madaraink,
Nem találják águk, lábuk alatt ring
Az éltető táj, odatalálni nem lehet,
Derékba törtek engemet,
Általszúrták lelkemet.
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Büdös vérem fintorít.
Kóbor eb rámvicsorít,
Emberek rámköpnek elhaladtukban.
Újjászületek redves pokollyukban.
Patások között, szarvasok között,
Szívembe szeretet beleköltözött,
Nem üvölt szám, fülem nem hall félre,
Csak ki ne hajítsanak átkos határszélre,
Mit erőszak szült, kit érdekelt anyám
Sikoltása, lesz-e gyerekem, hazám
Lesz-e? Hogy tanítsam fiókámat dalra,
Mely elvezet arany túloldalra?

Hazavezérlő csillagom vinnyog,
Rajtam a billog, kegyetlen billog!
Üdvözülést szűkölve Uramat kerestem.
Megkülönböztető már ősi keresztem.
– Rádsütött három szénaboglya
Vigyen a pokolba, ördögök foglya
Legyél! – kiáltanak rám, árva fejemre.
Kiadattam újra kényre-kedvre
Parányoknak, Atyám, mit vétettem?
Kinek ártottam én szelíd életemben,
Ki miatt szégyellném szülő jó anyámat,
Mi miatt feledném édes jó apámat,
Miért tagadnám meg hűtelen hazámat?
Nem ronthat engemet sem gőg, sem bánat,
Odatalálok én, ahol engem várnak,
Szívből hazavárnak,
Mindig visszavárnak.
Magukhoz illőnek engemet találnak,
Szeretnek, s nem látnak,
Soha meg nem látnak.
– Idenézel, Uram?
Én tégedet látlak,
Nem is kereslek,
Mégis megtalállak,
Mindig megtalállak. 

2005. július 5.
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BALÁZSOLÁS KISeBBSéGBeN

Fábri páter gyertyája torkomat áldotta.
Akkor még bíztunk Balázsban,
Aki minden bajtól megóv, s tán oda-
Nyújtja csontkezét, kalácsban,
Kenyérben, életben-halálban.
Balázs! Segíts! Ne kárhozza
Létünk senki. Inkább hozza
Angyal a jó hírt: megtaláltam
Az üdvösséget az örök hazában!
Fábri páter simítja szőke fejem,
Megélsz, szeretsz szerelmesen,
Gyertya világa világod fénye,
Életed anyád üdvössége,
Balázs, tartsd meg őt, őket!
Balázs! Rád hagyom e szenvedőket!
Gyertya fényét égre szegezi
A mi papunk: népét szereti,
Nagyon szereti, mindig szereti,
S Balázskor szívvel megáldja.
Lesz mindnek mindig igaz
Bölcsője, virágos kis sírja,
Szerető hazája, nemzetcsaládja.

Most újra bízunk Balázsban:
Frissen sült, piros kalácsban
Anyám szava virágzik,
Semmi sem hiányzik,
Már semmi nem hiányzik.
Mind ott élünk örökös hazánkban.

2006. február 3.
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NOVeMBeR

Barnuló, rothadó sóhaj fák alatt,
S csöndesek a gesztenyék, ők látták
Fényes sok-szemükkel az ijedt arcokat.
Vizet néztek, elfolyót, s a halott híd lábát.
Meg a göcsörtös füzeket, feketében.
Ártéren guggoltak a bokrok, és megrettentek.
Egyetlen hosszú sorozat és sok kiáltás.
Halálsikoly, gödörbe bebukó éjszaka.

Fölöttük azonnal gyeptégla paplan
Zizegett. Csak őrizünk titeket, fiúk,
Suttogta a halálra ítélt fűszálak kórusa.
Valami óriásgriff rézmezőről ideszállt,
S alvilági ürüléke fényesen aranylott
A reggelizőasztal közepén. Elillant
Étvágya a felkelő napnak, árva
Szél sírdogált egyedül.

Mert ember nem léphet e helyre!
Csontjuk még lélegzik.
Szívük taktusra ver.
Kezük szárán szorít nagyon a drót.
Ujjaik imára háton kulcsolódnak.

Gesztenyék oszlopa vonul a parton:
Nyomukban. Sorsukban osztozva.
Valakik befűzik a hosszú hevedert.
Parancs születik nyomban. És ott
A gödör! Abba bebukik minden.
Ami számít. Ami él. Aki te vagy.
S aki én. 

2005. november 15.
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NAGycSüTÖRTÖKI 
MeTAMORFóZISOM

Nagycsütörtök
Nagycsütörtök van ma
Dadogásom zsírcafat
Repedése magma
Feltör ősi üregekből
Szavam meg elhal
Rühességből hülyeségből
Szívem mellédobbanásából
Hamis lánglobogásból
Géppisztoly metaforából
Héthatvankettes megesett
Zagyva kegyelméből
Fültő mögött Miatyánk
Cigányfúró termékenyítette
Alsórendű halált
Alsórendű halált
Legalsóbb rendű 
Élni sem élhető harmóniát

Urunknak Fia
Azért emlékezzél
Apró lélegzetre
Lecsonkolt nemzetre
Lecsonkolt nemzetre
A mi szíveinkre
A mi szíveinkre

Vérünk oltárodon
Vérünk oltárodon
Vérünk oltárodon

Szamár áldozat csak felüvölt
Szamár áldozat mégis felüvölt

Barabás mondja
Barabás
Barabás újfent azt mondja
Barabás
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Igazság igazság 
Igazság igazság
Igazság igazság
Ez csak az igazság
Ez lehet igazság

De anyám is szól
Az én öreg anyám ezüst haja alól
Anyám halkan biztosan szól
Édes fiam el ne feledjél
Tiszán elúszó hab
El ne feledjél
Gémek fölemelt lába
Kócsagok zokogása
Füzek árvasága
Nyárfák remegése
Nyírfák imádsága
Ez vagyok én
Ma ez lehetek én
Csak ez vagyok én

Az anyád remeg fiam
Anyád remegtetik
Mindenféle rémek
Anyád megkövezik
Kövezett vagy te is
Remegés vagy te is
Én édes fiam
Én édes magzatom
Szárnyam nem tárhatom
Kicsiny fészkünk köré
Szárnyam nem tárhatom
Fajtám nem engedi
Megint nem engedi
Megtiltja vad szóval
Legvadabb szóval
Legvadabb szóval
Mindent megtilt nekem

Azért húgodat hidd
A te kedves húgod
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Kivirágozásunk sárgulós
Bimbóját lássad 
Tisza áradt partján
Vadgesztenye virág
Vadgesztenye virág

Lerohadt két karom
Édes fiam sírok
Sírok én csak sírok
Sírok én csak sírok

Ördögök között
Sárkányok között
Boldogabb lennék
Boldogabb lennék

Ők soha nem hazudnak
Ronda világukban
Ronda világukban
Soha nem hazudnak

Hazudok én bőszen
Kedves édesanyám
Miért ne hazudnék
Miért ne hazudnék
Miért ne hazudnék
Mindenki hazudik errefelé
Mindenki hazudik
Szemrebbenés nélkül
Szemrebbenés nélkül
Mindenki hazudik 

Szülétől nem tart
Szülétől nem tart
Mindenféle sasok
Hiába vijjognak
Mindenféle sasok 
Hiába vijjognak

Parázsfényű sasok
Aranykarmú ölyvök
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Azok nem vijjognak
Mindenféle gazra
Nem riogathatnak
Mindenféle gyomra
Nem riogathatnak
Minden ganéjra
Nem átkozódnak
Mert ők király karma
Mert ők király szárnya
Fölrepülnek napba
Hazájuk a napban

Csak nem riogatnak
Szürkék világában
Minek pingáljanak
Veszett táltosokat
Veszett táltosokat 
Számon tartják ők
Számon tartják ők
Biztosan bejegyzik
Torkok trombitáját
Karmok szorítását
Karmuk szorítását
Karmák szorítását
Bölcső mindig ringjon
Fa mindig rügyezzen
Balassi báró Bálint
Legigazabb költő
Csak ránk figyelmezzen
Ida-hegyre lépvén
Minket fegyelmezzen
Utolsó vacsoránk után
Mégis kegyelmezzen
Meg is kegyelmezzen
Nékünk kegyelmezzen
Isten kegyelmezzen

Tiszavirág lelkem
Gesztenyét teremjen
Gesztenyét teremjen
Tiszánknak partján
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Tiszánk sárga partján
Gesztenyét teremjen
Gesztenyém teremjen
Kedvesem szeressen
Kedvesem igazán
Engem ott szeressen

Kukaccá ne legyek
Fecskét énekeljek
Gólyáról beszéljek
Mindenféle világok
Gyökere lehessek
Csibor villogásom
Csillagok testvére 
Csillagok testvére
Csillagok édes testvére
Csillagok örök testvére
Én ottan lehessek
Újra megszülessek
Gyöngyházforrás legyen
Vérem buzogása
Paphalmon Fölsőhegyen
Alvégben Tóparton
Áldott Kolóniában
Tisza-szín Zentámban
Eperfa lehessek
Nagyapám faragta 
Síró fabölcsőmben
Nikola-keresztje
Áldott árnyékában
Pihenhessen lelkem
Megpihenjen lelkem

Mételyek billogos testvére
Sohase legyek
Sose ne legyek

Káin rekedt hangja
Káin átkos hangja
Torkomat ne marja
Csempe hang soha
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Nem hozhat nyugalmat
Nem is hoz nyugalmat
Soha soha soha
Soha soha soha
Nem hozhat nyugalmat
Csak örök esténkre
Örök éjszakánkra
Átkoz rá jégrögöt
Szélkakas nyöszörög
Szélkakas csikorít
Tükör szemünkbe vicsorít

Terítsen Úristen
Fehér bárányából
Tulipános subát
Fáradt testeinkre
Megfáradt életre
Fehér kukac létre
Pióca lélekre
Pióca lelkünkre
Pióca létünkre
Döghúst marcangoló
Szurokszín szívünkre

Jézusunk szeressen
Jó meleg takarót
Kisdedet teremtő
Húgaink álmára
Margaréta almot
Őzünők nyomára
Félő remegésre
Búvó álmainkra
Leghívebb lakatot
Megvigyázó odúnk
Rejtett ajtajára

2006. április 13.
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HúSVéTI ZSOLOZSMÁM

Énnékem értelmes halihót
Csak kegyelmes kérész kiált
Tiszaviráglétem mára naprakész
Leshetem fél méterek emelkedését
És hömpölyög a létem ereimben a folyó
Árterét zsolozsmás estéim vigyázzák
Éledne Tökös-tó
Éledne Fényes-tó
Megéled Zanoga 
Megéled a Csész
Csak dadog a nappal
Sírnak átmetszett kanyarok
Bogáncsai árva szederindái
És lesem naponként a jelentéseket
Karakteristika mondta annak idején
A hivatalos szóhasználat a jelentésekről
Amelyekben fekete szemölcsünk és rákfenénk
Ébredt álmatlan álmából
Kaszakő kezében élesíteni
A szuronyt 1915-ből
Ez örökségünk benne bízhatunk
Nyele nagyapám szava
Fénye másik nagyapám szeme

Dörren a víz a mi partunkon
Robban miként lelkünk elvetél
Talán nem lesz kilencszáz fölött
Suttogom mert kiáltani nem merek
Sem az égiek miatt sem a földiek miatt
Ki tudja közülük most éppen ki van ellenem
Fűszálak tanítnak csak hajolj el
Mi túléljük ez a varázslat
Azért a gesztenyék őrt állnak a parton
Fegyverük nincs nem is lesz soha
Ám szívük rózsaszín barázda ölén
Visszaszól az égnek
Nem követel csak szerelmet sorol
Ó ez a part nem lehet pokol
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Leányszem nézi víz vad támadását
Majd tükör lesz újra ég fürdik benne
S Dávid hegedűje miértünk biztosan szól

Dávid dallama kivirágzik reggel
Mert eljön az a reggel
Bimbópattanással égi villámlással
Parti füzek nyomorú hitvallásával
Megmarad a virág ezen a tájon
Megmarad a lélek
Fekete virágon
Örök az én Tiszám
Ártó habja is szent
Megismeri Istent
Megismerem Istent
Ám ne féljem őt
Egyszer fölszabadít
Összetöri jármom
Árad a víz
Árad az álmom
Létem megteremtő
Édesanyámon 

Úszik lélekvesztő azon a hullámon
Üvölt Bálint dalnok
Ne engedd szétmálljon
Kormányeltörésben idézi pozános
Domonkos Pista vitézlő elődjét
S azóta úszunk megáradt
Zubogón létünket porlasztó
Rettentő örvényen

De egyetlen pad azon a parton
Szelídnek maradt
Szerelmem csírázik arrafelé
Kihajt csudafácskát
Virágzik szivárványt
Kihajt töve akácos körösztfát
Azon fognak engem 
Jajos koszorúba
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Jézusom temelléd
Vérem hullatóba
Mindenféle pondrók 
Zabáló gyanúja 
Tort ül majd felettem

Őnekik kedveznek
Másként irdalt nyelvem
Barabást nem kiált
Mert nem kiálthat
Soha nem kiálthat

2006. április 7. 

NAGyPéNTeKüNK 

Ó, Uram, hogy is van ez?
Elkurvult, posztmodern angyalok
Röpködnek szivárványod íve alatt?

És nyögdécsel nagyokat rozsdás
Farka szelídített bárányfelhődnek,
Elfelejti, rozsdája vérszínű.
Emberek torkát vágják éppen által,
Ütőerek Krisztust kongatják,
Áldozati bárány szívverése 
Bimbamozik bőregeres tornyokban, 
S kuvikok lehelnek minékünk szerencsét.

Ó, Uram, átéltük mi már áldozati
Bárányod szívének dobbanását,
Irhánkat száradni akasztották
Fénylő szegekre, ottan szellő 
Megáldotta. Angyalok szárnyának lebegése
Volt a szent légmozgás. Letagadtuk:
Ölésekor árva mogyoróit szórja világunkra az 
Áldozati bárány, kinek jajszava nincs.
Csak anyám nyelvén tudna szólamlani
A mi kétes föltámadásunk miatt legyilkolt,
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Ha bátorsága lenne. De kiölik
Lelkéből a jajszót is: vére megalvad.
Szuronyunk élén szurkos szózatunk.
Ki látja felhők zokogó szegélyét?

Ó, Uram, elmegyek én a fészkes
Fekete fenébe, annak is pokolbéli
Legaljára. Ott az én helyem, oda
Kárhoztattál: ott vagyok bűzlő dög
A végtelenek végtelenén,
Párhuzamosok téves találkozóján.

Sötétnek végezete nincs, Uram, napfölkelte
Ronda propaganda, pókhálózó
Létünk posztmodern metamorfózis.
Kifingottunk, mint a francia malac!
Ez a színtiszta igazság! Ez látszik immár
Göncöl ribancos szekérrúdja alján!

Ma megláttam mégis, kinyílt a kék és a fehér
Ibolya egy bokor alján, morcos kandúr
Fröcskölt éppen arrafelé! Kuss!
Ordítottam, ahogy torkomon kifért.

Föléledt a szél, Uram, elfújt minden
Ótvart erről a tájról. Gombócot lenyeltem
Reves tüskéivel, Teremtőm. Ámen. Ámen!

Apró mécsesek gyulladnak lelkem legszebb mezején.
Megváltóm kereszten lóg, oldala átszúrva.
Ecetenyhítő itala, epehólyag rám fakad.
Ő még él talán, egyetlen pillanat az elmúlás.
Valamely visító francia malacok fejét
Levágják komoly hentesek, akik nem látják,
Olajfák alatt ott sír Mária, Mária-Magdolna,
Veronika és az édesanyám. Töpörödött, nyolcvanöt
Éves anyám öleli megfeszített megváltónk
Keresztjének átkozott tövét. Újra viselős vélem.
Meghal és föltámad. Értem? Nem értem?
Majdcsak megértem, majdcsak megértem.

2008. március 14–15.
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FÖLTÁMADÁSuNK

Huszonhárom kereszt,
Hatvankilenc éles, véres szög
Feszül bele húsba.
Csontok között zúz,
Tarol, szakít, széttör
Életet, lelket, szót, szerelmet.

Főtéren hirdetett szózat,
Hullámzó, meleg szívdobogások.
Kinyílnak mind az árvácskavirágok.
Aztán tragédia, bohózat.
Aztán tényleg ömlik a vér.
Szétrobban az agy.
Fültő mögött lyuk.
Úristen sehol.
Úrjézus sehol.

Vízben, partban álmunk.
Harmadnapunk hol van?
Úristen! Mi gyermekeid vagyunk.

Hatvanhárom kereszt,
Huszonhárom mellé,
S nem korhadók!
Szegek szegeznek.
Ütőerünkben gyilkos gyilok.
És a vér: vérünk már fekete.
Ökörnyál fönnakadt ágon,
Cibálják őszi, téli, böjti szelek.
De kitart. Tiltott lobogónk.
Kálváriánk dombján
Sárgállik a kikirics.

2007. március 31.
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KAKADu FeNeKe FORDuL 
MÁjuSI NAP FeLé

Durran a május
Minálunk előre
Orgonák illatozzák
Tövüket Marci macskám
Permetezi
Hajhó
Halihó
Indultunk világ körüli
Útra
Óceánokat lovagolni
Legmagasabb csúcsokat
Vígan megmászni
Kanizsáról
Ahol május elsején
Megraktuk a tüzet
Tábortűz volt az
Csöndes égés a Kukureken
Énekeltünk szívből
Fiúk föl a fejjel
Fiúk föl a fejjel
A harsona zeng
Misa bá
Szaszi bá
Mindenféle bá
Ottan azt szolmizálta
Magyarok vagyunk
Fiaim
Fiaim drága hársvirágok
Eperfalevelek

Tudod mi a jövőd
Eperfákat kivágják

Aztán a zentai Tisza
Áradott szeretett
Magához ölelt
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Durran ma a május
Ki tudja mi van benne
Mi lehet benne

Garas defilíroz 
A Népkert ösvényein
Oldalán kard
Személyében hatalom
Mári néni leköltözik
Romtemplom kövére
Népkert útján
Az a kő lelkünk
Mondanám ma
De ki hallaná

Értenék kő emitációját
Ebben a megfércelt hazában
Szívünk nem is dobban
Tüdőnk nem is lobban

Éljen május elseje
Dagasztotta szélben a transzparens
Népkert-lejárónál
Éljen a fű a virág
Ó éljen e föld
Egyetlen elragadott darabja
Tipegünk
Araszolunk anyám
Hallani boldogságunkról
Mi boldogok vagyunk
Mi mindig boldogok voltunk
Mindenek boldogítottak minket
Édesanyám
Csak hülyék is voltunk
Hajhaj de hülyék voltunk
Mindezt nem éreztük
Mindezt nem tudtuk

Gombócba zárt epervilág
Citrom
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Vanília puncs
Csokoládé
Ezt csak karácsonykor ízlelhettük
Akkor is kicsi tábla
Az egész családnak
De elég volt
De szép volt
Megosztottuk
Egymás között akkor
Osztani tudtunk
Mindent
Akkor

Tópart utcán fordulunk
Észak felé
Ott a május elseje

Garas kardlapozza a cigányokat
Vonyítanak
Visszaütni nem mernek
Ó szárnyal 
Szárnyal csak szárnyal
A térzene
Ireneusz bácsi
Beint életünknek
Lassabban Zenta
Lassabban Tisza-part
Gesztenyék ügyeljetek
Lila virágzásra
Csak szép lassan
Mossa víz a partot

Holnap is kél a nap
Holnap is utáljuk egymást

Marci kandúrom
Permetez falakra
Transzparensekre
Ő csak permetez
Ez a munka igaz ünnepe
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Proletárságom foltos és pontos
Definíciója

Orromat befogom
Nyelvem káromkodik
Létem hálát liheg
Kinek is
Minek is

2007. április 29. – 2008. augusztus 4.

MAjÁLIS

Tölcsér tetején tulipángombóc
Csalogatja nyelvem, csak előtte csönd!
Jók legyetek gyerekek!
Anyánk szájából virágzó május
Cikkan lent és odafönt.
Kötélen makkfáról hatalmas
Harcsa lóg, ebédje legjobbaknak.
Munkaverseny proletárhadaknak,
És beszél valami fontos bácsi.
Maga nem mohácsi?
Rikkant bátyám, valakik nevetnek.
Anyánk félve körbepillant,
Szeme már fénytelen, ám csattan a tasli
Nullásan fénylő fejecskén.
Minden helyére kerül.
Boldogan hangzó ének vakít.
Erős kezek elkapnak valakit,
Érzem testmelegét, csak nyög
És könyörög, fuldokló keze
Megérinti vállamat.
Ne bántsanak, megyek.
Anya testéhez szorítja fejemet.
Ne féljetek, suttog remegése.

Mióta várjuk május elsejét,
Mint a karácsonyt!
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A Népkertbe megyünk.
(Bánomkertnek hívták valaha
Kiszáradt tavak csalóka ágyát.)
Május elsején fagylaltot kaptok!
És pompás a gombóc,
Pufók angyalkák szivárvány
Vacsorája azúrkék asztalon.

Sátrak között sétálunk boldogan,
Apánk végre velünk napközben is.
Anyánk szerelmesen karolja párját.
Mi, hárman, fiak, előttük.
Tanuljuk, szokjuk
A munka nemzetközi ünnepét.

Hirtelen emberek ugranak át az úton,
Együknek fejére vág egy másik valamivel.
Hang nélkül elterül, de teste robban.
Fehér inge, mint éppen kinyílott virág
Átlényegül szelíden
Friss májusi fűben, makkfa alatt,
Melynek ágáról a hatalmas harcsa lóg.

Melléje guggolok, füléből vér csorog.
Bácsi magát megverték?
Tűzoltók zenekara betakar mindent.
Léggömbök röpködnek, nevet a nap.
Kisrét felől ég alja már morog.
Ébrednek aranyat érő májusi záporok.

2008. április 20.
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TéTOVA GyóNÁS

1.

Ó, nagy az én vétkem, Uram!
Naponta eladtak születésem óta,
S tudtam e piszkos üzelmekről, ám
Rábólintottam, és mosolyogtam hozzá,
Mintha nem is rólam lenne szó.

És most is, amikor kezem-lábam
Összekötve, fejem fölött a kampó,
Tudom, föllógatnak, bőröm lenyúzzák,
S nem szólok, pedig üvöltenem kéne!

Ki hallgatja meg e tetovált ég alatt
Tétova költő dadogó hangját,
Kevély szerkesztők ajtót sem nyitnak
Plebejus ének előtt, kitiltják
Mindenünnen az igriceket.

Leszakadt ló farka vonómról és
Belepte lelkem a gyantapor.
Takarítanom kéne, Uram,
Huzatot csinálnom, vesszen a férgese!
Kiáltanom kéne a piac forgatagában,
Ám Te látod csak a férgest,
Igazolom tétova magam, és ott tekereg
Szemem előtt a kukac, lerágja
Gyönyörű fácskám gyönge virágát,
Sárkánnyá változik portámon e féreg,
Ezt is tudom, és megengedem néki
Az átváltozást. Hét feje egyszerre
Öklendi reám, kussolj kurta!

S nem érzékelem lényegek lényegét: az ajtó
Meg nem nyílik az én létem előtt.
Odakint állhat levett kalappal
Szülőföldem minden gömbakáca,
Mézédes virágát rabló méhek járják,
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Magvait begyűjtik ormótlan ládákba,
És szárad az ág, sárgul az árva levél!

Nagy az én vétkem, Uram!
Tudom,
Ez már az elmúlás.
De miért fogom be a számat
Mind a két kezemmel?
Félek, Uram, gerincem eltörték,
Béna már a testem, megdagadt,
Rohadó a nyelvem, és lassan
Beáll a jég létem tavának
Tükrén, amelyben meg nem látni lelkem.

Mert ki vagyok én?
Gyarló tövis egy szegény ember
Meztelen, kérges talpában,
Amely csak szúr, fájdalmat, gennyet okoz,
Jóra nem parancs, reményt
Nem táplál senkinek szívében.

Ne oldozz fel, Uram!
Nem érdemlem kegyelmed.
Látom, amit látok, viharfelhők fullánkját.
Szólnom kéne, üvöltenem kéne,
S ütnöm a hazugot! Szeretnem kéne
A kivert, sánta kutyát, rühességét
Gyógyítanom, kínjait enyhítenem kéne.
Megakadt beszűkült torkomon a szó:
Lesz-e holnap betévő falatom,
Fejem fölött tető? Csak ez foglalkoztat.

Kunyhóm palota szememben,
Megroggyant tetejét jónak látom,
Így akarom. Ezt akarom.
Uram, gyarló vagyok én is, miként vala
Péter, aki kőszikla lett és legerősebb alap,
De én nem! Vakarózom esténként,
Örülök, ha békén hagynak, Uram,
Ha nem szólnak hozzám.
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Fölülök egy oszlop tetejére, pusztában,
Azt hiszem, próféta vagyok.
Madarak rikácsolva rámszarnak.
Szelek leszárítják húsom csontjaimról.

Pedig tudom az igazat, a sötét nem is örök.
De nehéz sárkányszurok mindenre ráül,
Ellene harcolni meddő semmittevés?
Bakacsin áradat mindent lesöpörhet?

Katedrán állok, de nem prédikálok.
Ha igazat szólanék, megvonnák bérem.
Kell a kenyér, Teremtőm, a mindennapi.

Hernyó lettem, fölzabálok mindent.
S igazolok mindent szürkéskék pofámmal.
Ordas létem nyüszít, farkasok kivernek,
Vonítják kínjukat föl, a magas égre.

Felkelő nap rámvicsorít,
Hát te ki vagy?

Ki vagyok én?

Ősforrásként kellene buggyanjon
Szívemből a pontos válasz.

Gizgazok teremnek dadogó rétemen.

Belémkódolt ref lexek választ bilincselnek.

Meg tudom fogalmazni?
Meg merem fogalmazni?

Bűnöm nőtt énnékem létemben, Uram!
Dagadó rákfene mászik zsigeremben.
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2.

Átszól hozzám fényességből titok:
Szabad vaksötétben gyertyát gyújtani!

S anyám dalolgatja
Egyszerű tavaszból:
Esők mossák álmom,
Szellők szárítanak.
Nap sugára ébreszt,
Cicell dala altat.
Dávid hegedűje
Gyújtja csillagomat.
Jóisten megőrzi
Édes magzatomat.

2007. február 4–27.

üNNeP

A költő megírta a verset.
Skandálta a sokadalom.

Aznap fiat nemzett.
A forradalom csöndes szünetében.
Akkor a szünet is fontos lett
Fejezetek között.

Füttyög a nép.
Nyárfalevél komédiások
Premier plánban. 
Kezük a szívükön.

Nefelejcs gyökerében
Fehéregyháza alatt
Erjed már a megtisztulás.

2007. március 15.
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SZÁZÖTVeNNyOLc

Hajnalban teraszunkra kiálltam,
S meglestem Fehéregyháza tornyát,
Teraszod nyugatra néz,
Keletre fal gátol kevélyen,
Üvöltötték erősek, tivornyát
Szervezni képesek. Szilárdan
Képes hangom szólani,
Mint ünnepi harang! Kelevéz,
Íj meg nyíl megvédenek,
Ilyeneket gondoltam bénán. S oltani
Akartam valamely tűz rabló lángját.
Anyám egykori sikolyát megőrizni,
És az unokám őssejti lehetőségét
Megfizetni. Megmaradásunk
Biztosítani. Bebiztosítani.

Valami szekérre ült fel a költő,
Aztán Fehéregyháza,
Meg Illyés nyomozása.

Saroglyában ki ült?

Saroglyában elmém kihűlt.

Balkonomról olyat láttam,
Levelek, falevelek: ez az állam.

Hajnal volt és reggel ébredt.
Kinéztem, szeretlek téged,
Súgtam asszonyomnak,
Ne félj, költőt itt nem tilolnak.
– Neem? – sziszeg asszonyom. 
Petőfi? Ilyet mondasz. Minek? Ki ő?
Érdemes szóra még?

Teraszra kiállok, hajnalt megszeretek.
Rigó kiröhög, kakukk beleremeg:
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Százötvennyolcat ordít odakint,
Százötvennyolcat üt óra idebent.

Százötvennyolcat ver az én szívem.

Megveri mind a százötvennyolc ütemet.
Ütemet, ütemet, ütemet. Ütleget.

Azért mi nem sírunk, költőm, nem sírunk.
Van erőnk. Égre állítjuk az üteget.

A löveg szívünk.
Infarktus előtt.

Reszkető árnyakat sző egy szürke szél.
Valamely költő 
Sír miattunk.

De minek? De minek?
Nem kellünk senkinek.

2007. július 31.

2007. AuGuSZTuS 1.

És elmúlt a nap, az a nap,
Amelykor költőt hazacsalnak.
Csalhatunk, téged, költőnk haza,
Nem jössz, s nem jöhetsz, éjszaka
Borul már e tájra,
Ki gondol immár hazánkra,
Ki gondol immár tereád,
Ki gondol immár tereád?

Világszabadságod penészgomba,
Belevisz minket katakomba-
Létbe, de erről senki nem szól,
Galaxisok pörölnek,
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Híja van az örömnek.
Magyar köszönés száll: helló!

Odakinn százötvennyolcat
Szól a kakukk, visszhangzik
A magyar viadukt,
Idebenn százötvennyolcat 
Üt az óra, Fehéregyház,
Sír se lenne neki való,
S százötvennyolcat ver a szívem,
Pirulákat beszedtem,
Egyetlen költőt szerettem.
Kiemelkedik semmiből trójai faló,
Hősök megélednek. Költőm,
Ideje látni a szépet, a hőst,
Rím helyett versláb a jó.

Megkövetlek, Múzsa, eltévelyedtem.
Azért legyen az ég kék énfelettem.

2007. augusztus 1.

SZÁZÖTVeNKILeNc

Elhullt virág
Eliramlott élet
Patkány kirág
Minden nemzedéket

Szerencsés kopja
Szívedbe lopja
Örök szerelmet
Mezeinken termett

Szép szemed nem látja
Ótvaros kötőhártya
Látótér látóhatár
Zötyögő öreg batár
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Sokfelé vágatott az egy
Mégsem muzsikál egyszeregy
S örök királyfink mit gondol magába
Fel kéne öltözni emberi gúnyába

Kozák kopja
Dalunk lopja
Vak a reggel máma
Mi jöhet utána

2008. július 31.

KüLÖNVILÁGOD

Hol demokrácia van,
Ott demokrácia van,
Dúdolod magadban,
S megfáradt magasban
Ahol a haza van,
Isten trónusa alatt
Félrevert lélekharangod
Jajszíve meghasad.

2006. október 4.

NeMZeTeM

Berzsenyi kongat veszélyre.
Kölcsey mond imát érte,
Vörösmarty észhez érvel,
Radnóti él jó reménnyel,
Illyés felviszi az égre.

Korcs kufárok áruljátok,
Ama sírba gázoljátok!

2005. március 7.
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MeNeTTéRTI VéRRÖGÖM

Sír az én vonatom, füstje már nincs,
Füttye sincs, csak nagy keserűsége.
Kattog a kerék, szél fú odakint,
Ördögszekér kering. Vége, vége.

Elfutnak fák, sürgönykarók,
Negyvennyolcak, ötvenhatok.
Szabadka–Budapest–Szabadka:
Tiszám partja szabad ma?

2006. november 4.

VéGeZeTüL

Végezetül ez az osztály jutott nékem.
Induláskor egyaránt sebzettek voltunk,
Mindenki menekült valahonnan,
Valakitől, és társa megtalálta társát.
Hieroglif életek és egyszerű szavak,
És rejtvények, rajzolva és írva.
És megérkeztél, kicsim, Aradról,
Azt sem mondták, kerülj beljebb! 
Hogy is mondták volna ezek,
Ők nem tudják, mi a magyar ember,
Azt meg végképp nem, ki!
Ahhoz tudni kéne a névmásokat.
A névmások, mondtam, tanítottam,
Nyelvünk igaz enigmái és megfejtői,
Hároméves korában már mindenki tud mindent,
Nyelvében persze, jelentésében,
Meg rétegeiben is, talán.
De ötévesen sok mindent kiegészít,
Csak a költészetet nem, mondja Weöres,
De húszévesen már azt is megérti,
Ezt is mondja Weöres, ha nem
Kontárkodnak belemagyarázók az úton,
Mert a vers elemzése rejtély,
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Egyetlen versnek ezer a megoldása,
S mikor tudod az ezert, akkor jön,
Bekövetkezik az ezeregy, de csak akkor!

Hát ezt tanítottam én az osztályommal,
Ha sikerült.
De az élet nem vers, ám Weöres örök!
Ezt elfelejtettem megtanítani velük!
Sokszor mondtam az ezret, ezeregyet,
Megjegyezték tán? Megjegyezték biztos.
Megbíztak bennem.

Hajaj!
Megbízni énbennem?
Azt mondta a gyanús főszerkesztő, a tévedhetetlen:
Tudom, miket csináltál annak idején.
Ha megírod, lehozom, a legelső helyen!
Azzal kezdem a folyóiratom!
No, mi az: az annak idején?
Mi az: miket?
Aztán: ki a megbízható forrásod, öreg?
Aztán: mi az, folyóiratod?
Aztán: ki is vagy te?
Honnan az erő az ítélethez?

Jókát sirattuk, aztán ilyet mondott
A sorstárs, akiről Jóka nem akart tudni,
Aki mindenek után bevágódott.

Hajaj!

Elegem van ezekből, mondta Jóka
Konyhaasztalunknál, mert ott mondhatta,
Hozzánk eljött, amikor csak tehette.

És ez az én erőm, osztályom,
Akiket hozzám söpört valami ronda szél,
Ebből merítettem: Podolszki Jóska
Szakálla árnyékából, mert vetett
Árnyat az őszes, ritka szakáll,
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És ott kushadt életünk az ádámcsutka
Tövénél: Úristen mindent lát!

Cipeli sebeit az osztályfőnök:
Honnan és mióta, ki tudja, de a rákos
Daganat az Izabella utcában kezdődött.
Gion Nandival voltunk ott egyszerre,
S együtt mentünk hivatali úristenek elé,
Megnézték papírjainkat, s kórusban szóltak,
Önök magyarok? Magyarok vagyunk, válaszoltuk,
De hol írja ezt hivatalosan? Hol van az állítás alatt pecsét?
Ez volt egyetlen kérdése
A honnak. Hogyhogy hivatalosan? Az mi?
A szerbek deklarálták-e rólunk, magyarok vagyunk?
Ne bolondozzanak, kérem, szóltam, Gion Nándor
József Attila-díjas magyar író…
Kit érdekel a József Attila-díj? Aztán mi is az? Kinek is jár?
Tátogott az íróasztal, jaj, milyen árvák, kiszolgáltatottak voltunk!
Aztán Nandi munkakönyvében megtalálta a kulcsszót:
Cirill betűkkel, magyar. Én perre kellett menjek
Munkakönyvemért, mert el nem engedtek,
Mert azt hangoztatták, énreám szükség vagyon.

Azért nehezen, per után, Szabadkán, magyar lettem,
De előbb belekötöttek
Az Új magyar irodalmi lexikonba, ahogy Giont is,
Ahogy más áttelepített akárkiket is, akik
Igazgató-főszerkesztők is lettek, ideig-órákig,
Aztán olyanokkal perlekedtek, akiknek saruszíját
Sem illethetnék…

És megmaradtunk tizenketten, osztályom,
Továbbléptünk, a hozzánk csapódók közül
Néhány megragadt: szerettük már egymást!

És tudtunk a problémákról, óvodai beszoktatásról.
De nehezen bírta a kicsi a kötöttségeket…
Unokáim voltak tán e kicsik!
S velem virrasztottak iszonyú fájdalmamban,
Ők mindannyian, de sikerült a nehéz műtét,
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Minden megfordult. A szél is.
A nap is, hold is, csillagok is,
Amelyben unokám született.

Jelentést írtam, mert kellett,
Az érettségi bizottság elnökének, osztályomról.
Maga író? – kérdezte az elnök.
Tanár vagyok. Ám a lexikon is említ,
Az irodalmi. – Ezt én sejtettem! –
Mondta az elnök. – Az osztálya
Remek magyardolgozatot írt!

Az osztály: fiúk és lányok, közülük
Némelyek asszonyok, némelyek
Feleség karmai között vergődő
Zsákmány, s emlékezni lesz majd
Gyönyörű reátok, gyerekeim, suttogom magamnak,
S előttem margarétavirág,
Teljes pompájában, tépdesem szirmát,
Szeret-nemszeret, ó, engem ki szeret?

Menjetek, társaim, végezetül, vissza se nézzetek!
Én már kristályosodom, diabéteszem 
Üstökön ragad, azért egy korty száraz bor
Még elmegy. Rizling vagy juhfark,
Csak savanyú legyen, és keserű, mint az epe,
Mint a keresztfán szenvedőnek az ecet,
Olyan megnyugtató. Szomjamat eloltó.

Menjetek, tizenhetek!
Amerre szél nem fúj, 
Ahol sár sincs,
S odértek, ahol föld
Egybeér az éggel!

2007. június 19.
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FÖLIDéZő

Mit mesélnek rólam léha manók, ha majd eljön a tél
Hódító öröme lágy gyolcsába bábozottan? Ó, csak a szendergő
Folyó érzi újra meg újra azt a titkot, amelyet megsúgtam
A partnak, a fűzfáknak, a sétány vaskorlátjának.
Hideg selyem vibrál felszínen, csillagok élednek tenyeremben,
Határtalan égbolt ujjaim között pókhálót sző, beleragad minden
Megélt évem, s vergődik némán a szerelmem is.
Lassan keresztre feszítem a fekete kagylót,
Gyöngyöt termő tolvajt, Koponyák hegyén.

Mit is mondhatnának locska koboldok? 
Megállok majd az Alma Mater oltáránál,
Halk imádságot rebeg a gesztenyesor értem, 
s az ágak simogatják göcsörtös orcám.
Ó, jaj, sóhajt az éj, ó, jaj, elnyeli az erdő! És hullik majd
Nagy pelyhekben a karácsonyi hó. 
Eltakarja lábam nyomát betlehemi ösvényen,
Damaszkuszi úton, hazafelé.
Mindig csak hazafelé.
Haza. Felé.
Pádimentumon félénk gyémántok, reszkető gyertyácskák.

2004. november 26.

KIúT

Megtagadni
Anyámat, apámat,
Kitépetni
Tőből nyelvemet,
Megragadni
Mások kegyelmét,
Idézgetni
Szajkó bölcseket,
Nem ismerni
Igaz csatateret,
Belebújni
Kutyabeléndekbe,
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Kitekerni
Bimbó lelkeket,
Belefúlni
Önnön énekembe.

2005. augusztus 27.

MITyÁS HeGeDűje

Tiszám karja
Szelíd partja
Öreg bölcsőm
Ringatgatja
Dudorássza
Altatóját
Anyám szőtte
Ezt a nótát
Megrajzolja
Legszebb álmom
Békességem 
Megtalálom

Fejre áll
Az öreg torony
Folyosóján
Harcsa oson
Gurul tükrön
Halk harangszó
Betakargat barna függöny
Nyárfa nyakán
Százláb éjfél araszol

Kagylóágyam baldachinja
Iszapba ágyazott hinta
Dobogó gyöngy szívem helyén
Sodrás messzi hegyről mesél
Vöröset kiált a bója
Sose ébred rab hajója

2008. február 7.
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SZABADSÁGOM eGy MONDATA

Megoldom az én csapom,
Csurgatom, csak csurgatom,
Borom habos, söröm
Korom, lapos öröm
Vesz körül, átölel,
Veszettül rám lövell
Kénköves hang,
Sziszeg alant,
Kerít engem, mást is,
Föl-, meg lemondást is;
Szárnyalás nem sikeredett,
Létem csönddé siketedett,
Szemem azt lát, mit mutatnak,
Agyamban megint kutatnak,
Takarékon, öreg, mondom,
Te lész udvari bolondom!

2005. július 17. – augusztus 10.

MÁRcIuSOM

Rácsok nőnek zöld fű helyett, okos rácsok.
Futkosnak tar mezőn bolond bodobácsok.

Tér fölött többé madár sem jár.
Szívem megszorul, halál leszáll.

Szabad lesz egyszer még odamennem?
Tornyok trombitálnak önfeledten.

Vígan köszönt reám áldott tavasz.
Ebből kimaradsz, mindig kimaradsz!

Kutyapiszok alján ibolya serken.
Vér leszek, violám elfeledtem!

2009. március 15–19.
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cSALIMeSe

Öregapám furulyálgat
Bogarasi réten,
A tizenkét apostol
Ott vizitál éppen.
Azt lesi mind, mit sző a pók?
Pöndölhálót, pöndölhálót!

A halásznak kis halacska,
A vadásznak nagy kanmacska,
A gulyásnak bika csöke,
A csikósnak csődör töke,
A kanásznak szarbul ártány,
A juhásznak aranybárány!
Hajhó!
Pöndölháló, pöndölháló,
Magas égbül alászálló!

Kicsi pöndöl olyan jószág,
Benne lakozik a jóság,
Aranybárány aranygyapja
Isten tudja, majd ki kapja?
Égre feljön csillag, hold, nap,
Csudálkoznak, csudálkoznak!
Báránykának göndör gyapja,
Kicsi pöndöl betakarja.
Hajhó!
Pöndölháló, pöndölháló,
Magas égbül alászálló!

Kicsi pöndöl subám szőrén,
Égben táncol fényes vőfély!
Arcát pöndöl betakarja,
Szorít engem babám karja.
Dörg-villámlik veszedelem,
Harangodat félreverem.
Báránykának göndör gyapja,
Kicsi pöndöl nem takarja!
Hajhó!
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Pöndölháló, pöndölháló,
Kisdedekre rátaláló!

Öregapám furulyálgat
Bogarasi réten,
A tizenkét apostol
Ott vizitál éppen.
Azt lesi mind, ki ez a lány?
Öreganyám, öreganyám!
Derekán ring pöndölháló,
Pók szőtte azt napsugárból.

Tizenkét apostolok
Köszöntik őt szépen,
Tizenketten meghajolnak
Bogarasi réten.

Öregapám furulyálgat,
Subából vet puha ágyat,
Suba szárnya betakarja,
Puha vánkos lesz a karja,
Pöndölhálót égre veti,
Aranyhalat fogjon neki! 
Hajhó!
Pöndölháló, pöndölháló,
Istenáldás, ránk vigyázó!

2006. február 15.

GyÖNyÖRű ADVeNTüNK

Három fürge macska elillan
Távoli ködökbe, viszi a hírt,
Kisded születik minálunk,
Földet-lelket megújító,
Életünket aranyozó,
Picinyke megváltó,
Picinyke megváltó.
Karácsonyfám alá rakom
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Gyerekkorom vatta barikáit,
Nagyanyám emléke figyel
Felhőfoltról, meg Fülöp kutyám
Kerüli újra Dengeleget.
Boldogan csahol a dombtetőn,
Látod, gazdám, eljön a karácsony,
Megtermett már a bokrok alján,
Virág képében születik szívünkbe,
S az égbolt csillagai közül
Három kedves macskaszempár
Figyeli örömünket: piciny
Szívecske dobbanását
Jóságos anyja
Teremtő szíve alatt.
Sorakoznak fehér báránykák,
Fontoskodó csacsik, 
Tejgödölyék, borjacskák:
Leheletünk megőrzi
Megváltónkat, fölötte
Megállunk, jászlánál
Megteremtjük a melegséget,
Napnak hív sugarát,
Éjnek szép gyémántját,
Jöjj, kisded, házunkba!
Bölcsőd megfaragta
Sok ezer ősöd, pólyád
Varrogatta sok öreganyád,
Elringat két dajkád,
Anyád két kezében
Táncolhat a lelked!

Most elültetem a fenyőt,
Alája helyezem hitem.
Batyumat kioldom,
Tovább már nem viszem.
Íme: megleltem világom.

2006. december 11.
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NAPuNKKAL SZüLeTeTT

Rigók füttyögnek reggelenként
Ablakom előtt s túlharsogják
A többi madárkát, friss levelek
Csodálkoznak ágak hegyén.
Indulok lassan, kezdődik a nap,
Bújik elő a fénysugár is
A Kopasz-hegy hajlatán.

Megyek ösvényünkön.
Már nem egyedül.
Többen vagyunk, apám,
Nyomodban járunk.
Eggyel nőtt mögötted a sereg!

S dagad a rigó sárga tüdeje,
Cinkék, pintyek, tengelicék,
Vörösbegyek, fecskék,
Szürkegyöngy verebek
Táncolnak azúr teremben.
És látjuk mind a gyerekecskét,
Napunkkal született, anyja 
Égi jel jóra, tejecskét
Kínál áldott kebele.

Itt van otthonunk, fiam,
Tiszánknál, ajtónk kitárva,
Gyere be!

2007. május 10.

uNOKÁM KÖSZÖNTéSe ÖReGAPjÁNAK

Szíved szúr, ritmusa égnek
Fában évgyűrű repedések.
Valami dob bőre megfeszül
Rajtad. Pléh Krisztus hegedül
Keresztútnál, rozsdás szegek
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Stimmelik idegrendszeredet.
Gyantapor hullik, akár a hó,
Csönddel mindent betakaró
Dunnát rak rád emlékezet.
Tiszád szeret. Tiszám szeret!
Vízen úszik pár vöcsök, pár sirály.
Szívedben szúr is, te vagy a király!

2008. december 27.

ÖRÖKSéGüL HAGyOM

Vak madár repül a napba,
Horizonton gyilokmarkolászó lelkem.
Kezdi nászi táncát hetéra hajnal,
Pengeti idegrendszeremen
Öregapám nótáját, s készakarva
Tépdesi a húrt, töri a vonót.
Hallani ködökből, hol vót, hol nem vót.

Indulhat-e szegény ember legkisebb fia?
Létezik-e még erdőben haramia?
Királyi tarkaruhás ármádia?

S eladó lánya van-e még királynak,
Vagy csak napba csapkodnak
Véresen vak madárszárnyak?

Hamuban sült pogácsám
Anyám lelke benned:
Ne hagyj engem árván,
Jaj, ne hagyjál árván!

Koppan kicsi lépés, első pár
Vasbocskor unokám lábán.

2008. május 29.
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VISSZAÁLMODó

Egzotikus kertem közepén
Gyémántfényű tavacskámban
Lógnak fák és virágok
Fejjel lefelé
Libbenő lipék aranyhalacskák
Madarak és napocskák
Kergetőznek tengerzöld
Liánok között
Tótágasból 
Gyöngyház denevérek
Suttogják pöttyös titkukat
Két árva hídláb között
Kacsázik az én kavicsom
Elfelé tőlem
Messzire
Nagyon messzire

2006. november 5.

GyeRMeKKOROM

Lopakodik alkony nyurga árnya,
Látóhatár kapuját bezárja
Bíbor kulccsal a nap, s letérdel
Mindenek mezsgyéjén. Nem ér el
Énhozzám huhogók sötét átka:
Nem leszek bezárva,
Nem vagyok árva.

Tündérkém hímezi fekete kendőt,
Virágot cirkalmaz, jövendőt
Érlelne vadnarancs szívéből.
Haját összefogja, gyűrűje sárga.
Botladoznak körötte kísértők,
Ő ünnepet jár, körtáncot lejt.
És nem felejt, és nem felejt.
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Szitakötő csipkeháza:
Ablaka tárva, ajtaja zárva.

Éjjelre vált holdsugár alkony.
Álmodó papsajt árokparton.

2008. augusztus 16.

ANyÁM MeGVeTeTTe ÁGyAM

Csiga mászik gyerekkorom
Árokpartján, papsajt táplál.
Édes tündér, eldajkálnál?
Szarvacskák közt ringatózom.

Szeme szikrázik egy lánynak:
Égi vihar csöndes bárány,
Elmenekült kerge ártány,
Virágoznak vidám árnyak.

Megszólal a sárgarigó,
Hajnal szíve vak origó.
Bölcsőt ringat két tücsök.

Sóhajt a Hold: szédülök!
Füvek őrzik csigaházam,
Azt a leányt megtaláltam.

2008. augusztus 9.

PAPíRHAjóM

Szívembe szőtt gesztenyék,
Parton álló szép leányok,
Ringassátok rejtekét,
Áldást én kérek reátok!
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Hófehér, vén gesztenyék,
Parton élő örök álmok,
Dajkáljatok egy mesét, 
Szerelmetes ifjúságot!

2008. június 21.

MÁjuSOM

Legszebb kendőmet terítem most eléd,
Kedvesem hímezte hajdan szerelmesen,
Lelkéből fakadó szirmok szerteszét
Röpködnek meződön, porköpenyemen.

S itt lépked ő is, jobbomon, kezét
Kezembe öltve vándorol énvelem,
– Hazamegyünk! – szól, egyenes beszéd,
Szívem megdobban: – Így legyen, így legyen!

2005. április 17.

SÁRGA PILLANATKéP

Torony tövén szökőkútnál
Térzene termett gesztenyék alatt
Csobogó vízben pikkely ég
Virágok szirmán vidám halak
Bombardon recsegését két
Kicsi gerle csicsijgatta
Reá raktak fészket
Kócoskát félig készet
Cintányér csendülni vágyott
Megtréfálni a világot

2006. március 21.
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SZILVAFÁRA MÁSZTAM

Szilvafára másztam,
Égig ért a szárnya.
Fölsőhegyi templom tornyát
Vidám gerle rázta.
Harangok fölnevettek.
Kötelek elvéreztek.

Szomszédlány cérna éneke 
Varrta égre nappalom foltját.

Amit mondok, nem is igaz.
Szajkolják. Szajkolják.
Nincsen benne semmi vigasz.
Ezt mondják.
Így mondják.

2008. szeptember 11.

SZeReLeM

Ülök a parton
Lesem a vizet
Tündérek lila szárnyát

És megjön a kedves
Kivirágzik piros gesztenye

Zöld tótágas túlpartról
Szellő áttáncol ősi léten
Megmaradunk fehéren

Megragadunk fenyéren
Marhaganén réti pusztán
S énekel mirólunk Rusztán
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Ülök én a parton
Tiszámat nézem
Lélekzünk: együtt

2008. január 9.

KéT VARIÁcIó

Néptanítóságom

Magyarázgatom
Az egyenesnek
Mi a gömb

A gömbbel
Megértetném
Mi az egyenes

Hömpölygő vízbe
Lóg már
Egy graffiti lába

Halálugrás hídról
Megáradt Tiszába

Prédikációm

Magyarázgatom
Az egyenesnek
Mi a gömb

A gömbbel
Megértetem
Mi az egyenes

Hallgass meg
Népem
Érdemes
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Nem érdemes
Már nem érdemes
Már nem érdekes

2006. április 16.

VIGyORGó cSeNDéLeT

Úristen bevonul a fürdőszobába,
Megelégedéssel mossa magát, szent haját
Borzolja kemény zuhanysugár.
Glóriája száradni csigákon mászik
A rozoga, csikorgó fregolira.
Csomózott kötél, akár bűnöst,
Tartja plafon alatt az enyhén ringó
Csíptetőt. Kintről a gyerek
Zörgeti az ajtót, kakilni kell, apa!
De Teremtő most valami régi dalba kezd.
Emlék lenne, vagy csak bosszantó.
Szitokkal sikálja az asszony már a cifra
Szőnyeget, mert a gyerek nem vár.
Akár a természet. Ha tél van, akkor tél van.
Ha tavaszodik, akkor tavaszodik.

Úristen kántálgat még, s tenyerével
Letörli tükörről szelíden a bolyhos párát.
Szakálla gyönyörű, ilyen senkinek sincs,
Ujjong boldogan, s ujjai közt duruzsol
Őszülő szőrszál. Idegen elemet én
Gyomlálgassam? Keze vége szigony.
Asszony meg ordít, átkozódik.
Odakint. Minden csak odakint.

2008. február 14.
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BuTéLIÁK

1. (Első kupica, szilvórium)

Csak lágy sóhaj lebeg a rét fölött.
Arkangyalok szárnya csap szemembe.
Befűtve immár a nagy kemence,
Lapáton lelkem, borok és sörök:

Bevettetünk mind zsarátnok létbe,
Sercegve csöpög olvadó zsírom.
Soraim rovom, szonettem írom,
Dagadt májam kacag, átkoz lépem,

Szívem kalapál, kihagy, csikorog,
Gyomrom megemészt és rútul korog,
Indít pokolra gyémántsalakot.

Dalolnék én, de némán maradok!
Mögöttem a hét sátán vigyorog,
S ínyembe mar elátkozott horog.

2. (Második kupica, alma)

Ínyembe mar elátkozott horog,
Mögöttem a hét sárkány vigyorog,
Szívem kalapál, kihagy, csikorog,
Gyomrom megemészt és rútul korog.

Dagadt májam kacag, átkoz lépem,
Indít pokolra gyémántsalakot.
Dalolnék én, de némán maradok:
Bevettetünk mind zsarátnok létbe.

Sercegve csöpög olvadó zsírom,
Arkangyalok szárnya csap szemembe.
Lapáton lelkem, borok és sörök…
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Csak lágy sóhaj lebeg a rét fölött,
Soraim rovom, szonettem írom,
S befűtve immár a nagy kemence.

3. (Harmadik kupica, cseresznye)

Befűtve immár a nagy kemence,
Sercegve csöpög olvadó zsírom.
Soraim rovom, szonettem írom,
Arkangyalok szárnya csap szemembe.

Lapáton lelkem, borok és sörök,
Mögöttem a hét sátán vigyorog,
Szívem kalapál, kihagy, csikorog,
Csak lágy sóhaj lebeg a rétek fölött.

Dalolnék én, de némán maradok,
Bevettetünk mind zsarátnok létbe,
Gyomrom megemészt és rútul korog,

Ínyembe mar elátkozott horog,
Indít pokolra gyémántsalakot.
Dagadt májam kacag, átkoz lépem.

4. (Negyedik kupica, meggy)

Dagadt májam kacag. Átkoz lépem.
Mögöttem a hét sátán vigyorog.
Szívem kalapál. Kihagy. Csikorog.
Bevettetünk mind zsarátnok létbe.

Arkangyalok szárnya csap szemembe,
Indít pokolra gyémántsalakot.
Dalolnék én, de némán maradok.
Befűtve immár a nagy kemence:

Lapáton lelkem, borok és sörök,
Sercegve csöpög olvadó zsírom.
Ínyembe mar elátkozott horog.



■ 114 ■ Balogh István ■ Örök partunk  ■■■  

■■■  

Gyomrom megemészt. És rútul korog.
Csak lágy sóhaj lebeg a rétek fölött.
Soraim rovom. Szonettem írom.

5. (Ötödik kupica, ringló)

Soraim rovom, szonettem írom,
Szívem kalapál, kihagy, csikorog.
Mögöttem a hét sátán vigyorog,
Sercegve csöpög olvadó zsírom.

Lapáton lelkem, borok és sörök,
S bevettetünk mind zsarátnok létbe.
Dagadt májam kacag, átkoz lépem:
Csak lágy sóhaj lebeg rétek fölött.

Gyomrom megemészt és rútul korog,
Indít pokolra gyémántsalakot.
Befűtve immár a nagy kemence.

Arkangyalok szárnya csap szemembe,
Ínyembe mar elátkozott horog.
Dalolnék én, de némán maradok!

6. (Hatodik kupica, körte)

Dalolnék én, de némán maradok,
Soraim rovom, szonettem írom,
Sercegve csöpög olvadó zsírom,
Indít pokolra gyémántsalakot.

Ínyembe mar elátkozott horog,
Befűtve immár a nagy kemence,
Arkangyalok szárnya csap szemembe,
Gyomrom megemészt és rútul korog.

Dagadt májam kacag, átkoz lépem,
Csak lágy sóhaj lebeg rétek fölött,
Szívem kalapál, kihagy, csikorog.
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Mögöttem a hét sátán vigyorog:
Bevettetünk mind zsarátnok létbe!
Lapáton lelkem, borok és sörök.

7. (Hetedik kupica, barack)

Lapáton lelkem, borok és sörök,
Csak lágy sóhaj lebeg rétek fölött.
Szívem kalapál, kihagy, csikorog,
Mögöttem a hét sátán vigyorog.

Dagadt májam kacag, átkoz lépem,
Bevettetünk mind zsarátnok létbe.
Sercegve csöpög olvadó zsírom,
Soraim rovom, szonettem írom:

Lököm pokolra gyémántsalakot!
Dalolnék én, de némán maradok:
Befűtve immár a nagy kemence,

Ínyembe mar elátkozott horog,
Gyomrom megemészt és rútul korog.
Arkangyalok szárnya csap szemembe!

Utószonett (Nyolcadik kupica, törköly)

Hét korty termett hét butéliában.
Bátkában és nem Ruméliában
Áll a hét fa. Sorban első: szilva,
Lányszemű, mézcsókú. Egy nő titka,

Az anyámé, ki beszélt a fához,
Szeretgette, cirógatta, lábhoz-
Kézhez édesgette. Cigányalma,
Mondta másnak, kényes kislány halma

Legyél, csöcsösödjél, csinosodjál!
Cseresznye, meggy, ringló pirosodjál!
Nektárt gyűjts, körte, csengőd csengjen
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Barack! Mesefánkon megteremjen
Lelkünk, szeretetünk pálinkánkba!
Nedűnket az Úristen megáldja!

2004

TAVASZeLő

Kibújik csöndavar közül
Fejecskéje víg tulipánnak,
Parti füzek ágán zöldül
A friss fütty. Már urizálgat
Fény kedvével pintyőke,
S a folyó dús, szelíd, szőke
Hullámhaját varkocsozza 
Három szeleburdi csóka.

Alkonyatkor anyám szeme
Fölragyog égvégtelenre.
Kisfiam, megvetettem ágyad!
Hazavár engem s unokámat.

2008. február 17.

NéGySZÁRNyú SZéL

Kremenyák felől fújt az a szél,
Kutyámat hozta ősi kövek közül,
Szétlőtt fejét lehajtja, látom,
Hűsége teljes, agya csak fél.
Emlék kövesedett maradék
Koponyafészkébe, kutyaház,
Lánc nyakában, szemben puska pokla.
Robbanás röpítette végtelenbe,
Kremenyák titokrejtő gödreihez.
Szárnya nőtt négy is, mint a 
Keruboknak, borzas szőrét
Móra Ferenc simogatta ásatások közben,
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Becézgette őt, babusgatta,
Legősibb ősök regéltek tüzüknél.
Jól látszik minden maradék agyában:
Valaki puskát szegez lógó füle mögé,
Láncra vert alázat, tudatos áldozó,
Csóválja farkát szerelmetesen,
Megnyalni készül ravaszt rántó kezet.
Nyitva áll már lelke kiskapuja,
Szárítja vérmocskát Kremenyák jó szele.
Hétszer kering alkonytájt házunk tetejéről, 
Göncölt megugatja, holdba beleharap,
Apró üstökös villan, cikázik, ficánkol.
Milyen szép most! Csaholása
Hajnalt ébreszt Hajnal utcánkban.
Szerencséjét dobta, ki őt elvetette.
Azzal éledt kertünk,
Egyszer csak megjelent.
Nyüszítne, nyafogna,
Kifolyt szeme gyémántként
Ragyogna rám, hasa földön,
Csúszik-mászik, álla hideg fűben,
Fogadj be, fogadj be!
Gyere, mondom, kiskutyám,
Kicsinyke kerubom, társam,
Gyere, gyere, hazádra találtál.

2003

ROBeRT LOuIS SZíNeS ceRuZÁI

Eljöhetne hozzám egy szóra bár
Dr. Jekyll, hajóként ringana jó batár,
Előtte lovacska lépdel, papucs lábán,
Megállna mélyzöld ajtóm előtt.
A kocsis kalapját két ujjával bökné
A tiszta ég felé, mely tükre lelkemnek.
Menny vizében lubickolna Mr. Hyde,
S megtalálná szemem tavában
Az aranyhalacska ficánkoló 
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Három legszebb csodáját:
Árusítja tüstént Luckenbooths piacán,
Közben beles egy ruhaboltba,
Ahol David B. nadrágot próbál,
Nem túl előkelő ruhák közt válogat.
Mr. Hyde inkognitóban kitapintja 
David B. ütőerén a szólamot:
Nem leszek koldus lóháton,
Szolganépség pökhendien ne beszéljen velem!
Jaj! 
David B. megérzi, hogy valaki figyeli, 
Behúzza nyakát két válla közé.
Ám föloldja szorongását a ringó batár,
Mely hullámot vet az utca kövezetéből.
Dr. Jekyll körülröpdösi a piacteret,
Mr Hyde kurjantana, de recsegni kezd
Torkában a horpadt trombita,
S az ördög ott vigyorog hóna alatt.

Templom keresztje mellett, nap aranysugarában,
Zengeni kezd Stewartok harci indulója.
Dudabőr testéből égnek kavarog 
Száz sípon át a mécsvirág halovány lelke!

2008. január 22.

ALTATóDAL

Lágy volt a kő Tisza-tájon,
És a farkas hófehér.
Álmaidban, kisbojtárom,
Minden bárány hazatért.

Denevérek, ördöglepkék
A lelkünket mind ellepnék!
Szellő futkos jó fák alatt,
Tiszta szívből forrás fakad.
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Bízzál bennem, kisbojtárom,
S minden bárány hazatér.
Lágy lesz a kő Tisza-tájon,
A farkas meg hófehér.

2007. május 27.

MÁRIA KÖTéNyKéje

Egekből földre leszakadt
Apokrif pocsolyadarab.
Szél gyűrűzi Gábriel arcát!

Kandúrom kunkorítja farkát,
S orron nyalintja vezérlő szentet:
Úristen által Messiást nemzett.

2007. december 9.

SZILVeSZTeR éjI FOHÁSZ

Édes Teremtőnk, 
Jó Uram add!
Szabad mezőnkön
Boldogan fusson a Bak!

2007. december 29.

ZeNTÁRóL ÁLMODOM

Vörös lovak zendülő patavágása
Érleli búzám minden kalászát.
Elfelejti árva nefelejcs nászát
Két rózsaszín lepke.
Tenyerembe feledve
Fészkel tudatosan a gerle:
Szemét lehunyja tojását keltve.
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Vörösből barnuló táltos 
Kéményünk körül szálldos.
Kommunikáló kényes füst
Égre kiáltja színezüst
Áldozati bárányunk álmait.
Tudom: rám találna itt
Minden születő árnyék.
Biztosan hazatalálnék!

Zendülő vörös lovak sörénye:
Tűzláng égre lobban!
Ki bírja jobban?
Fölugat valamely akolban
Erősebb kutyánk szent törvénye.

2008. július 27.

VíZTüKÖRBeN RéTI VIRÁGOK

Ős víztükör a mennybe szállt,
Ráterítette szűrét az űrre.
Nem vacog már istennek fia,
Villám káromlást legyűrte.

Dédapám Csész-tónak furulyál.
Birkái legelnek az égen.
Körben táncolnak csiborok,
Tücskök: talpig feketében.

Az a tó egyszer kitárja karját,
Himnuszt dalolnak néma halak.
Álmomban szelíd hullámok, 
Ingecskét mosnak Tópart alatt.

2008. december 21.
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ZeNTA

Szerelmem
Szecessziós cseresznye
Úristen fiának fülén,
Úristen fiának fülén.

2007. február 18.
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