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A szerző írja kötetéről:

Mint a föl-földobott 
kő, ahogy visszahullik, 
úgy vagyok én is a Ti- 
szatájjal. Bárm erre vi
gyen is utam, a parti 
gesztenyefák elkísérnek, 
bármerre éljek is, a  
part, a csöndes utcák, 
a gyerekkori álmok, ko
mor iskolák, az első sze
relem, mind visszavár
nak.

S  a híd! Oda karcol
tam a piros vastraver
zekre Zöldszeműnek a 
szavakat, a rímeket, a 
virágokat. A tintaceru
zával leírt sorok ellen
álltak a szeleknek s az 
esőnek is, s  ott szuny- 
nyadnak most is bizto
san az ú j zöld festék 
alatt.

Ismerős arcok tűnnek 
fel, lassan lépkednek a  
hosszú Tóparti utcán, 
vagy a Népkert felé. Bó
lintunk. Köszönünk egy
másnak.

Melegen.
Ahogy a Nap süt, ha 

tavasz közelít.
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akár egy asszony 
csak szemembe nevetett 
aztán elfordult

az ígéret 
a szorongás 
a szerelem 
a gyógyíthatatlan

most szorít a torkom

keserű mosollyal ülök mellé 
a Tisza-partra
a gesztenyesort szívembe ültetem 
hogy virágozzék minden napján az

esztendőnek

mellettem ül
lábunkat halkan mossa hüsre a víz 
hallgatunk
s nekem mennem kell

akár egy asszony 
most a másé

de mindig ilyen is volt 
fiai szeretői 
idegenek
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Okrznu me pogledom 
i osmehom 
i kao íena neka 
okrenu mi leda

obećanje
čekanje
voljenja
neizlečiva

i grlo se steie

sa gorkim osmehom 
sedam kraj nje na obali Tise 
u srce posadim aleju kestena 
ti svako dóba godine da cveta

ona samo sedi pored mene 
hladno nas zapljuskuje voda 
i ćutnja
ja  odlaziti moram

kao íena neka 
tuda je i sada 
uvek je i bila takva 
strand su jo j 
sinovi i ljubavnici
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más éke mindig fényesebb 
már annak idején
olyan akart lenni mint a nagyobbik

testvér
hamis fénye
nem ragyogta a vizet
és ki tudja
hányszor zúgott el fölötte 
a hideg pusztai szél
mert kunyhói és emberei földbe bújtak 
de mindig kizsendült a fü tavaszkor 
és gyorsan nyíltak a virágok is 
s akár egy asszony 
fejére rakta a virágokat

megnézte tükrét a vízben 
nevetett
s hervadt virágokat vitt a víz tova
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nakiti tudi njoj su sjajniji 
zelela je kao brat stariji biti 
njen lažni sja j 
ne blesnu po vodi 
i da li iko moze znati 
koliko su nad njom hujali 
vetrovi pusti
kolibe i ljudi u zemlju se skrili
a trava u proleće uvek zazeleni
zanjilu se cvasti
kao u íene neke
venac jo j kosu krasi
ogledalo takne
osmehne se vodi
i svelo cveće niz reku plovi
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a csöpp kunyhókban kivirágzott a
boldogság

hogy a  száguldó lovaknak 
legyen mit letiporniok 
eltűnt a hit a fehér mész alatt 
és már az esti harangszó sem szólt

senkinek
hegyes karók sikoltottak ijedten 
meglátták a papot parasztot 
könnyező koldust

de újra tavasz jött

karók tövén virágzott a május
fehér mészfálakon újra megfeszítették a

megváltót
ünnepi harangok zúgtak

akár egy asszony 
megrázta magát 
s elcsábított szeretőit 
messze röpítette őszi széllel

de újra tavasz jö tt

14



i bi proleće

iz malih koliba niču klice sreće
za razjareni kas
konjice tude neke
pod belim krečom nestade vere
večemja zvona bez odjeka krešte
krik kolaca oštrih do neba seze
nad mrtvim glasom
seljaka
prosjaka
i mantije eme

i bi proleće

u podnoíju kolaca 
máj se razlista 
na belini zidova razapeše 
opet spasitelja 
i svečano zakliktaše zvona

i prenu se 
kao íena neka 
u jesenji vetar posla 
osvojenog ljubavnika
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apró virágokon zsongtak a méhek 
valahol dalolni kezdtek 
éneket zúgták a Tisza hullámai is

de felhördült
vér csorrant a száján
fiai idegenek lettek
fiai ellenségek lettek
rémület huhogott a házak kéményein
zuhogott a sok-sok kalapács
nehéz bilincset
leverni kezekről
akár egy asszony
szemébe nevetett fiainak
s az elcsábított szeme vérbe borult
nagy kiáltással letörték bilincsüket
s megindultak
görcsösen kapták él
a másik csuklóját

de újra tavasz jö tt
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nad cvastima se rojile pčele
tálasi Tise njihali
pesme
što se negde zaöéle

aV zakrklja tada 
pena krvava 
obli jo j usne 
porod jo j posta tudi 
neprijatelj —  sinovi 
strava nadimaše dimnjake 
i zveknuše čekići 
da okove sa ruku 
raskuju
i kao zena neka 
podsmehnu se porodu 
zakrvavi pogled osvojenih 
okovi u kriku puknuše 
u grčevitom maršu krenuše 
članke drugih da stegnu

i opet bi proleće
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hiába volt a kalapács

a fiák száján szitkot virágzott az este 
súlyos lépésű nehéz szavú 
fényes kaszák éle villant 
nyár eleji zivatar közepén 
s talpon állt a búza 
talpon maradt a kenyér 
a száraz 
az élet

fényes tetejű asztalok fölött 
remegni kezdett a toll 
lefröccsent a tinta róla 
magasztos piszok-pecsét 
örök időkre

gyárak jöttek
de el is rohantak más égtáj felé
raccsolva dörgött a rend
és hahotázott örömében
mikor halálos táncba vitte
a kapásokat
meg a halkszavúakat
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uzaluđnih ti zveketa

noć procveta u psovkama 
na usnama 
u teškom batu 
i rečima
zablesnu oštrica kosa 
ustade pšenica 
pobuni se hleb 
i bahati 
zivot

mastilo šiknu 
zadrhta pero 
iznad uglačanih stolova 
u slavnchstrastan pečat 
za večna vremena

i stigoše fabrike 
odjurivši u druge krajeve 
a pod kosama grmelo je klasje 
grohotom se smejalo 
zarazivši plesom mrtvih 
kopače
i Ijude reči tihe
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s akár egy asszony 
riszálta magát az idegen előtt 
lefeküdt mocsok-vér ágyába 
kéjesen lihegett 
öt forró nyáron át
fiai szeme ott fordult ki a fenyvesekben
s az izzó béke
gyenge szele
babrált a fűben
emlékekben
gyermekkönnyben
asszonykönnyben

a kaszák nyele simára csókolta 
kérges tenyerek sóhajtását 
ringó táblák között 
aranyban nyílott az emberség

kaszák mellett szuronyok fénye csattant 
rács mögött énekelt hajnalt az ég
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i kao zena neka
đahćući nada mnom
njihala se pred stranicama
u krvavo-sparnim posteljama
a pet leta gubiše oči
sinovi njeni
i blagi dah
zarkog mira
taknu travke
uspomene
dečije suze
suze zena

glatko Ijubiše kosé 
uzdahe okorelih dlanova 
čovečnost u zlatu svenu 
u beskrajnom iitnom talasanju

i kraj kosa 
zaurla sja j bajoneta 
nebo iza rešetaka 
zapeva o zori
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ökölbe szorult kézzel 
sajgó sebekkel 
nehéz jajokkal 
tiszta szemekkel 
mentek vándorútra 
az édes egyfiak 
az igaz szeretők 
a piszkos bútorüzem nedves

fűrészporában
csíra serkent
vígan sikkant a fűrész
és petróleumlámpa mellett
a sárba süllyedt messzi tanyán
nyomtatott szót nyögnek boldogan
vagy nehéz ekeszorítású
földszagú
ujjakkal
papírra írják az első számtanpéldát

dörmögik 
majd kiáltják 
a kamatot 
és kamatos kamatot
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stisnutih pesnica
u vrelim ranama
teškim jaucima
bistrim pogledima
mili jedinci
pravi ljubavnici
pođoše na pút
po vlaznoj piljevini
zagušljive fabrike nameštaja
aV šiknu klica
pila laka siknu
i kraj petrolejki
srećno zastenju štampana slova
po dalekim salašima
u blato utonulim
i prsti
sa mirisom zemlje 
brazdama od pluga 
pišu po prvi pút 
zadatak iz računa

brundaju 
i urliču kamatú 
kamatú na 
kamaté
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de a sárból is 
fényesen üvölt a szurony

napsugaras húsvétreggelen 
mosolyogva
dobogó szívvel ölelte keblére 
a szabadság fehér ruhájába 
öltözött rongy-ringyót és 
csöpp leánykák szórták az illatos 
fehér békét sugárzó békét váró 
virágokat 
amerre járt 
s a templomból kijőve 
a katonazenével feltámasztott 
megváltó emelte arcát az égre 
sűrűn gomolygott a lila tömjén 
mindenki énekelt

pedig a szabadság-húsvét 
beléfojtotta és belébotozta 
az igazságot 
az igaz fiúkba
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iz blata
blještavi bodezi 
naviru

u sunčano uskršnje jutro 
kao zenu neku 
uličarku 
u haljini belőj 
razigranim srcem 
sloboda prigrli 
deca prosuše 
pregršt cvetova 
slobodu belu mirisnu 
i vaskrsnu spasitelj 
izašavši iz crkve 
okrenu lice nebu 
i gusto se valjao 
Ijubičasti tamjan 
i svi su pojali

uskrs slobode 
uguši istinu 
u sinovima istine 
u istinskim sinovima
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Szintarév lehajtotta fejét 
akár egy asszony 
könnyei lassan gördültek alá

a fiúkat önként hurcolta 
önként hajtotta messzi havasokba 
kezük lefagyott 
lábuk lefagyott 
csontjuk megfagyott

a szabadság
est hajnalcsillag
októberi tavasz
a fiúk megfagyott végtagjaiba
negyvennégy telén tért vissza a vér
Baranya földje
szívünk darabja

pattogva zsendült a vetés 
új barázdák felett 
s a nap
fehérre dagasztotta kenyerünket

csöpp viskói messze élszeleitek 
a mesében élnek csupán 
kérges tenyerekbe simul a toll
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i kao zena neka 
glavu svija 
tiho
nadire suza
dobrovoljno 
sinovi njeni 
u dalekim smetovima 
borili se 
belih ruku 
belih nogti 
kostiju smrznutih
oktobarsko proleće 
zornjača 
četrdesetčetvrta 
i zima
krv je šiknula
iz promrzlih véna
zemljo
Baranjo
srca naših
deo

nad novim brazdama 
usevi bučno niču 
Sunce mesi belő 
beli naš hleb

razvejaše se kolibe 
preseliše se u baj ke 
zuljevitim rukama 
blago se privija pero







akár egy asszony 
büszkén boldogan 
tartja fejét a napra

de fiait 
szeretőit 
két kezéből 
hátrahagyja

keserű mosollyal ülök mellé 
a Tisza-partra
a gesztenyesort szívembe ültetem 
hogy virágozzék minden napján az

esztendőnek
mellettem ül
lábunkat halkan mossa hűsre a víz 
hallgatunk
s nekem mennem kell

akár egy asszony 
most a másé

de mindig ilyen is volt

messze megyek 
szorítóbb a szeretet 
szomorúbb a szerelem
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i kao zena neka 
u sunce gleda 
srećno-ponosna sad

odagnala je davno 
ljubavnike 
svog poroda

sa gorkim osmehom 
sedam kraj nje na obali Tise 
aleju kestena posadim u srce 
neka cveta u svim danima godine 
ona sedi pored mene 
hladno nas zapljuskuje voda 
i ćutnja
odlaziti ja  moram

kao zena neka 
i sada je tuda

uvek je bila takva

mene već pleni daljina 
voljenje puno strepnje 
i ljubavi tuznije
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A szabadkai Veljko Vlahović 
Munkásegyetem és a Szabadkai Városi 
Könyvtár kiadása
Izdavač: Radnički univerzitet
„Veljko Vlahović” i Gradska bibliotéka,
Subotica

Felelős kiadó — Za izdavača:
Ilija Burzan, Nikola Knežević

Szerkesztők — Urednici:
Urbán János, Petar Vukov

Megjelent 400 példányban 
Tiraž 400 primeraka

A VSZAT Oktatás-, Tudomány- és Műve
lődésügyi Titkárságának 41343/1973. II. 7. 
sz. véleményezése alapján mentes az álta
lános forgalmi adó alól.

Na osnovu mišljenja Pokrajinskog sekre- 
tarijata za kulturu, nauku i obrazovanje 
SAPV broj 41343/73 od 7. februara 
1973. godine na ovu knjigu se ne plaća 
porez na promet proizvoda.

Készült a szabadkai Pannónia Nyomda
ipari Munkaszervezetben.
Štampa: Štamparska radna organizacija 
„Panonija”, Subotica.





Autor o svojoj knjizi:

Kao što se kamen, ba- 
čen uvis, vraća uvek, ta- 
ko se i ja  vraćam Po- 
tisju. Ma kuda me pút 
vodio —  prate me ale- 
je kestenova s obale, 
ma kuda iiveo  —  oče- 
kuju me obala, tihe uli- 
ce, snovi detinjstva, su- 
morne škole, prva Iju- 
bav.

I most! U crvene tra
verze urezao sam reči, 
rime i cveće Zelenookoj. 
Mastiljavom olovkom 
zapisani redovi odoleli 
su i vetrovima i kiši, i 
sigurno jó s i sada dre- 
maju pod novom zele- 
nom bojom.

Pomaljaju se poznata 
lica, lagano koračaju  
dugom Obalom jezera, 
ili ka Narodnom parku. 
Klimnemo. Pozdravlja- 
mo se.

Toplo.
Kao što Sunce sija, 

proleće kad se pribli- 
Žava.
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