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REDŐZÉS I.

Homlokodon vándormadarak 
teijesztgetik szárnyaikat 
(északra száll a viharmadár). 
Darwint és a menetrendet 
tanulmányozod.
Nyaktörő 
a kerülő út.

Töprengsz, 
s közben
az alkonyatba olvadsz 
(egy elhagyott liget kegyével) 
a rozoga kispaddal.

Egyedül az ólszagú alkonyaiban, 
a kocsma felé lejtő 
síksági kisvárosban, 
ahol immár 
a balkáni zűr 
az úr.

Minél előbb el kellene innen
sompolyogni,
de te csak töprengsz,
s közben
átkígyózik rajtad
az út.
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REDŐZÉS II.

Homlokodon még mindig 
azok a sebzett, sötét 
vándormadarak 
teijesztgetik 
a szárnyukat.
Börödző vizeken, 
miközben szerteszét 
redőzik 
a hiány.

Valaki távolról feléd kiált.

Tétován töprengsz tovább.

A gyorsvonat késik 
vagy kisiklott, 
üres az állomás, 
és az idő nélküled fut... 
Töprengsz, csak töprengsz 
a hideg alkonyatba 
merevedett kisvárosban, 
ahol már áttaposott 
rajtad az út.
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A NYESETT HALOMNÁL

Töpörödötten is még 
az aljra néző 
nyesett halomnál 
mintha kibillenne 
az út...
Bevakult, törött tükörként 
hályogosodik 
a lebontott tanya 
omlatag fala.
Rá vagy felé 
ugyan ki néz?!
Mintha az út 
kibillenne, 
s közben 
a lebontott tanya 
fala
mindjobban pókosodna, 
és pereg róla a mész.
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A KAJÁN KISVÁROSBAN

A fegyelmezetten lehangoló 
ünnepre készülődő 
kaján kisváros 
macskaköves utcáján 
régi rozoga
babakocsiba gyömöszölt 
batyu közeleg 
egy hajlott hátú 
öregemberrel...
A tarka kacat terhe 
a kifordított zsebü 
ócskapiac felé 
vonszolja, lökdösi 
a szélütötte, félvak 
öreget.
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ADHATNÁL ARANYHALAT

Adj a maradónak 
maradéktalan nyugalmat, 
hitet, évelőt.
Adj a tetőnek mohát, 
a mohának meg zilálatlan háztetőt.

Hozd hozzánk közelebb 
a varázslatos 
Krassó-Szörényt, 
és adhatnál 
a Karasba aranyhalat, 
a Temesbe meg éneklő szirént.

Adj a vörös vonalon
inneni Bánátnak
egy magyar lapot
(a Torontál helyett
új arcút, serényt),
hogy ne vesszen el a szavunk
és a zenénk,
hogy ne irthassák ki génjeinkből 
a maradék reményt.

Adj, hogy magunkat mi is 
jobban adhassuk...
Adj, vagy
legalább legyél a közelünkben, 
ha már nem fordulsz felénk.
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JÖSSZ-E VAGY MÉSZ?!

Ha távolról nézlek, 
nem tudom azonnal 
megállapítani, 
hogy jössz-e vagy mész?! 
(Gyüszmékölsz és kész...) 
Ám ennek ellenére 
az élősködők mellett 
a korhadéklakókat is 
számba vehetnéd,
Te ügybuzgó
s a kitépett nyelvű
harangokat kongatva
elbuzgó
haver.

2.
Bámulatos
(ahogy a színfalak előtt 
vagy mögött) 
hirtelen fölemeled 
a hangod
(a félrevert harangot), 
ha ver 
a balsors, 
haver.
És hát mért ne verne, 
ha már ott felejtettek 
a fejfák között 
a keze ügyében?!
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EPERFA ÉS SZOMORÚFŰZ

A BEJÁRATNÁL

Az eltüntetett 
bánáti kis 
település: 
Erzsébettelep 
(amely Illancsként is 
elillant) 
bejáratánál 
valami csoda folytán 
még ott áll
a göcsörtös és fészkes 
nagy eperfa 
amelynek perzselt 
odúján 
át lehet látni 
a múlt századba

MEDDIG

Meddig csüggedsz 
a fölgazlott, lapályos 
udvarban.
Te szárnyaszegett 
szomorúfűz, 
szép nevű 
Salix babilonica?
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HA NAGYON AKAROD

Ismét panaszkodsz 
(sorstársam a bajban), 
hogy túl nagyra nőtt 
utánad az árnyék, 
és akadozik, kihagy 
a lélegzeted; 
rossz ez, de ha 
a szíved félre is ver, 
ám még bíija.
(Nem oda, Buda!)
Meglásd, ha nagyon akarod,
elűzött híveidért
képzeletedben
ismét megkondulnak
azok a kitépett nyelvű harangok,
de csak ha nagyon akarod.
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ÉJFÉL UTÁN

Zaklató naptalan nappalok. 
Éjfél után sem kerít 
hatalmába az álom; 
a gyötrődés meredélyeit járom, 
s háttérzeneként macedón 
népdalokat hallgatok.
Akaratos és fájdalmas 
szöveg és dallam:
„Koj ga sztiszka... 
raszparaj szrceto... 
miadata neveszta...”
Továbbra is a bánattól 
vagy hatalmas, 
te titokzatos Karavlaska!
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VÁLASZLEVELEK

1.
Kerülővel ugyan, de 
megkaptam a leveled 
egykori sorstársam, 
áttelepült haver, 
írod, hogy ha rólunk 
bármit is hallasz, 
a szíved erősebben ver...
(Mit mondjak, van ilyen!)
Kérdezed, hogy 
összecsomagoltunk-e már.
Hát... képzeletben egyszer-másszor 
már elvégeztem a nagy válogatást, 
de mindennek ellenére 
maradunk, 
habár
nekünk itt már
csak a maradék maradéka maradt! 
S közben a part tovább szakad.

2.
Viharmadárként északra szállt 
ifjú barátom, 
felbontva ugyan, 
de megkaptam a leveled; 
dőlt betűkkel írott soraid 
még nem sikkadtak el, 
sokáig pihegtek a kezemben...
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Itthon, most, napjaink 
hínárosának a partján 
fölfénylett a barka, 
közeleg a kikelet, 
de mintha háborúra 
szaglanának a szelek, 
s a vémyirkos hegykoszorúk körül 
tétován kóvályognak 
az atlanti légtömegek.

3.
Azt írod, hogy álmodban 
leégett a házad... 
és kérdezed: mi van a kutyáddal 
meg az eperfával.
Nos, a házad még áll, 
igaz, egy kicsit magába 
roskadt már, s alaposan 
kikezdték a repedések, 
hályogosodó ablakszemein 
le vannak eresztve a redőnyök.
A kutyád ugatását nem hallom, 
elkószálhatott egy őszi alkonyon... 
Az eperfát kivágták 
talán, hogy nehogy 
túl sötéten
bólingasson a lombja; 
huzatos a helye, 
és pünkösdkor mézgásan 
könnyezett a tuskója.
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FÉLSZ?

Félsz?
Hűvös remegés 
a kezed.
Az alkonyat lepi 
így be
az apadó vizet.

Félsz?
Remegsz, remegsz... 
Mint rettenet-csatában 
kölykét vesztette, 
nemes vadállat.
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MIKÉNT

Miként a látáskárosult 
matat
a vakablakban

Miként az elhagyott 
tanyaudvaron felhorkan 
a vadkan

Miként a harangszó 
téved el 
a ködben

Olyképpen kérdezem, 
hogy hol vagy?
Hogy már vagy még jössz-e?
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PUFFANVA HULLANAK AZ ALMÁK
Németh Istvánnak

A már megboldogult öregapámtól 
kapott göcsörtös fáról 
puffanva hullanak 
a férges
szentiváni almák, 
és hullásuktól sajgón 
visszhangzik a Bánát.

Beárnyékolt ablakom előtt 
puffanva hullanak, 
és az egyenetlen talajon 
szerteszét gurulnak 
a férgek martalékává vált 
almák.
Nem fényezi gőmbölyűségüket 
a megtisztító tűzugrálás...

2.
Bosznia-Hercegovinában 
régen meggyújtotta a tüzeket 
az ármány; 
füstölnek a temetők, 
a völgyek, az utcák.
Mostar városában 
(zulum uíinio) 
vannak-e még ilyen almák?
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Még minket is kifustölhet, 
alánk gyújthat az ármány...

Hullanak, egyre csak hullanak 
a szíjas füvek, gazok közt 
hagyott,
férges szentiváni almák...



KÉPEK A KÍSÉRTETFALUBÓL

A romok közt egy 
ismerős ablak; 
bezúzva a pusztulásból 
a pusztításba bámul

Mi maradt belőled,
Szentlászlónk,
az emlék, az elárvult?

A néprajzi múzeum 
évszázados bölcsőjében 
gránátszilánk és falomladék.

Robbanásoktól ring, 
álarc fölötte az ég.

Irgalmatlanul lerövidült itt 
a bölcsőtől a koporsóig 
vezető út.
Az emlék s a gondolat 
taposóaknára fut...

Borongó romok, 
üszők, vész 
és gyülevész.
Az ismerős, bezúzott ablak 
a pusztulásból a pusztításba 
néz...
Úgy.
mint korábban, 
magyarul
álmodnak-e itt még?
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HIRTELEN

Hirtelen jött álmomban 
(talán utoljára) 
szegénylegény ősapám 
ugratott, vágtatott 
hurkos határokon át 
hamiskásan fütyürészve 
és vörösre alvadó 
alföldi alkonyat 
volt a kalapjára tűzve
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KIPÁNYVÁZOTT OLVADÁS
(Néhány pillantás Sáfrány fotogramjára)

Csak a márciusi alkonyat 
ereszén lógó jégcsapok 
válhatnak ilyen 
átlátszóan 
hideggé.
Csak az elhúzódó tél
nyűheti, nyújthatja
ilyen kínosan képlékennyé
ideghúrjainkat,
miközben
karikás karóhoz
pányvázzák
az olvadást
éjszakába ülepedő
tekintetünkben.
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ÜRES ÜVEGEK

Hajdani keresztelőre 
-  vagy torra -  
hozott italos üvegek 
üresen és porosán 
ásítoznak 
az elhagyott tanya 
szétszórt félhomályában.
Ha még egy kicsit
itt maradnék enyészetükben,
talán koccintanának velem.

Elhagyott tanya, 
üres üvegek, 
kihörpintett gyötrelem.
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LÁTOMÁS

A selyemrét 
hűvös holdfényén 
kakukkfüves csöndjén 
és
viruló harmatján 
olykor még 
táncra kél 
az a
Seruzád-szerű lány 
aki hajdan tán 
a vad Vaffaüak 
előtt táncolt... 
Bronzbama teste 
parázsló 
levetett ruhája 
sistergő 
és
aranyfüstben lángol
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HOVÁ LETTEK A HATTYÚK?

Hömpölyög, szüntelenül hömpölyög 
a szélnek eresztett tömeg 
sok-sok eltájolt és eretnek 
léptük távoli 
gyászharangként zúg 
alattuk egyre kátyúsodik 
és sajog az út

Borzong és zihál 
a varangyosodó város 
a bűnözéstől viselős 
és a bűnhődéstől vásott

Ökölbe szorult itt 
a
szív és a kéz 
kavarog
vész és gyülevész

A máz immár lekopott 
amorffá váltál te 
föllengzős, fölpuffadt 
város
kósza tömeged 
koszos cipőivel 
emlékeimen törtetve 
átgázol...
Céltévesztve sodródok 
reményem a ködben 
teljesen szétmállott 
s a rám egykor szelíden
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mosolygó dióbama szemű 
végképp elpártolt 
de hova, hova tova?... 
Nélküle ostobán 
meddő a ma
és vetélni készül a holnap 
Mondd csak
brácsaidomú mesterséges 
tavadból ki 
szedte össze 
s falta föl
a hóhátú hattyúkat?
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SZILFAKERESZT

Elárverezett falum 
elvadult temetőjében 
újabban már 
egy szép nagy 
napsugaras 
szilfakereszt áll 
(Kósza szelek és 
repülésben elfáradt 
madarak 
bálványozzák)

Elhagyott temetőnkben 
távolba tekintő 
szilfakereszt 
révedez
Körülötte gyomok közt 
vergődő dísznövények 
kopott koszorúk 
és hüllőként szétcsúszó 
gyökerek

Elhagyott temetőnkben 
újabban már 
télálló bálványsúlyú 
szilfakereszt áll 
átöleli az enyészet 
megköveti a magány

Napsugaras szilfakereszt 
Lesz-e még itt föltámadás?!
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OLYKOR MÉG

Olykor még 
évszakos éjszakám 
nyitott seb 
ablakán 
veremmélyről 
kopogtatsz 
Szavaid szétszáradt 
magok
beömlő kútba 
hullanak
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DELEJEZNEK

Egyszer régen 
talán kincset keresve 
talán az elmúlással 
feleselve
pajkos csitriként 
az aracsi templomromra 
vésted a neved

Most a sejtjeinkben is 
visszhangzó őszben 
emiatt hajtom szét 
az enyészetet

Elhiheted 
még nem hegedtek 
teljesen be 
a karcok és a 
vésetek

Delejeznek

A pusztító hideg őszben 
azon a helyen 
melegek az aracsi kövek
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BALLADA

Aki arra járt láthatta 
Amit délig raktak 
délután leomlott

Szép fehér hamvát 
a mészbe keverték

Aki arra jár 
láthatja 
áll még
s északánként lebeg 
a csúcson a vár 
ott fönt
az elhagyott magasban
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FEHÉRRE MIKOR MOSSÁK

Ánlzsosan frissítő 
fényes eső 
helyett 
záp
golyózáporok 
hullanak rád 
S a századokon 
átívelő 
hidad 
félholdívét 
széttördeli 
a duSman 
Hangulatzsúfoló 
gránátalmáid közt 
gránátok robbannak 
most már 
s romos rondód 
letarolt piros 
virágai közt 
véredet ontja issza 
az ármány 
Mostar
Simogató szubmediterrán 
mosolyod 
vészes vigyorrá 
torzították
Mosdathatnak a ciklonok 
szikláidat a gyalázattól 
fehérre mikor mossák... 
már csak emlékeimben 
ismerek rád 
bolan Mostar
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AKÁR

Akár a vadkutyák 
kollektív gyomrából 
visszaöklendezett 
táplálék, 
úgy bűzlik 
a sánc, az utca 
és a nyáivég.
Se menni, de 
maradni sincs kedved, 
mert mi várhat rád, 
itt még?!
A fonnyadt őszutó 
és a csikorgó tél...
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RIADALOM

Az égő erdőből 
a sziklás part 
felé fut 
az ekrazitfejű 
lány
és alvadt vér 
alkonyul 
a hasán
Tőle kissé arrébb 
meg a maradék 
fák között 
rőt hajú alkonyat 
legeli a páfrányt
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MIKÖZBEN

Sivatagtapintású
szél
botladozik 
a redőnyön 
az öklét rázza 
Évszázadok tömény 
zűrzavara 
tombol benned 
miközben 
(vigasztalód 
tompít és nyomorít) 
a holdfényt 
és legszebb 
emlékeidet
kizártad az éjszakába
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FULLÁNKOK

A váltás után is 
szenvtelen hajtás 
fáradt árnyak 
imbolyognak a gázos 
vasszálkás gyárudvaron 
fölöttük bevakult csillagok 
és denevérszámyakon lebegő 
korom

Fáradt árnyak 
nyakukon a 
színesfémöntöde 
parázsdarazsai 
sistergő fullánkjaikkal 
távol még a váltás 
mély lélegzetet vesznek 
a hőgutából 
s forró izzadságuktól 
szaglik a rét 
és az egész síkság

Imbolygón osztódó árnyak 
örvénylő lángnyalábok előtt 
szikkadnak a pusztulásba 
s közben pusztító gyilkokat 
öntenek
gömbölyded formákba.
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HIRTELEN FELLOBBANT

A téli áramszünetben 
hirtelen fellobbant, 
majd vakítva eltűnt 
az emléked, 
mint a hajdani 
nagypajta sarkán 
az éjszakai szélbe 
mártott gyufaláng.

Lúdbőröztető böjti
szélnek
kósza
csillagává váltál...
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KI

Ki kérdezi meg 
ott, a férges 
felszín alatt, 
hogy mit éreznek 
a gyökerek, 
amikor a fa 
koronájáról 
hullani kezdenek 
a levelek?
Ugyan ki?
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HALLOTTAM
G. L.-nek

Én is hallottam 
utóbb 
(al-dunaian 
góbés ecsém), 
hogy ismét 
kutya nagy köd 
ült
a tatai (öreg) tóra...
De hát 
akkor már 
az órádnak 
nem volt mutatója!
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KÖNNYŰ-E AZ ANYAFÖLD? 
Podolszki halálának 10. évfordulójára

Halálod óta barátom 
elhatalmasodott az enyészet 
megsokasodtak az útvesztők 
s tetőzni kezd a tehertöbblet 
amitől talán 
a fejfád is 
meggömyed

Már egy évtizede... 
de számonkérésed 
nyugtalanságod 
elevenen 
itt motoszkál 
megtizedelt sorainkban 
hiába gondolták 
elföldelni veled 
immár egy évtizede

Már tíz éve a feketicsi 
temetőben 
sírod körül 
mind több a barna 
barnára sötétbarna 
elenyészik a zöld 
Hát akkor barátom 
hogy lehetne 
neked könnyű 
az anyaföld?!
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HÚSEVŐ VIRÁGOK 
Egy gyilkos virágvasámapjára

Ápold,
csak ápold,
te fenevadként
jámbor képmutató,
jelzőlámpaszirmú,
h ú s e v ő
virágaidat,
hiszen ma
az ítélet napja
helyett
virágvasárnapja
virrad.
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AZ UTCASARKON

A műanyag kandliban 
fél liter tej (lötyög), 
azzal ballag 
e kergekóros korban, 
marhavészes időben 
az egykori határvadász; 
s a csődbe jutott bolt 
ürességtől maszatos 
kirakata előtt 
félszegen megáll.
Úgy áll,
mint akinek se menni, 
de maradni sincs kedve... 
Kényszeredetten 
lépked tovább, 
ám az utcasarkon 
egy fiatal munkanélküli 
szobafestő képében 
elsikkasztott ifjúsága 
kérdőn elébe áll.
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MÁSODVIRÁGZÁS

A nyár derekán
kegyetlenül megcsonkított
vadgesztenye
a nyárutón már
csak azért is
kivirágzott
és most
a virággyertyák között 
hétköznap is 
ünnepélyes 
a szétzilált 
gerlefészek
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NYIROKMÉLYEN

Szép ez a föld, 
bánáti föld.
De ha nem is... 
poliposan jól 
ideköt.

Jó ez a föld,
repedezett
bánáti föld.
szikesekkel,
dérveréssel,
égzengéssel.

Érdes e föld, 
lázas és zöld, 
bánsági föld. 
sóvirággal, 
nádasokkal, 
gyötrődéssel, 
és majd csöndben 
nyirokmélyen 
elrejtenek benne...
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RÁBÉ 740. ÉVFORDULÓJÁRA

A hármas határ rozsdás ollójában 
agonizál a falu, 
s görcsei közt emlékezik 
az elaknásított határsávra, 
amikor a szomszédos Kübekházáról 
a harangszó is félve 
hangzott át.
S az Újsor ablakait bedeszkázták.

- Határhelyzet -  
mondhatnánk.
A famózus kőkarót a harmadik ház 
bejáratánál ásták le...
Rajta nemzeti színek alatt
mélyre vésve
elevenbe vágó dátum áll:
1920 -  VI -  4-e
s az ebek harmincadjára jutók 
fájdalomérzékenysége.

A hármas határ vészes 
ollójába szorítva 
(kegyetlenül kinyírva) 
szótlanul fogad 
a foghíjas falu 
már csak egyetlen utcája, 
a főutca...
Kebelén, az egykori népes és hangos 
iskola helyén gaz és fairtás 
lézeng.
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(Vajon érdemes-e eltöprengeni azon, 
hogy csaknem ezer éve 
Szent Gellért Csanádi iskolájában, 
hány növendéke volt ennek a vidéknek?)

A hármas határ nyeszlett ollójában 
egy ernyedt délelőttön 
földön felejtett szemmel 
megyek céltévesztve, 
a pókhálós ablakkal 
és a pusztulással szembe.
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FÉSZKEK

Itt a már alig lélegző 
létező Arankánál 
gyorsan hullani 
kezdtek a levelek 
közülük mindjobban 
kicsomósodnak 
a fészkek 
és bennük már 
az ősz fészkel

Nálunk már az alig lélegző 
létező Arankánál 
nagyra nőtt 
a parlagok 
csöndje és csődje 
már-már az álarcként 
feszülő égig ér... 
lomha madarak 
redőzik, csőrözik 
az enyészetet 
égaljnyi madár 
s a kivesző fákon 
kihűlt fészkek 
vajon jövőre is 
azok költenek itt 
akik az idén 
ide rakták 
sikerítették őket?!
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BORONG

Az elfutó vonatból 
nézem fellegábrázatod 
Aracs
vészjóslóan borong 
sűrű árnyékot vet 
a bánáti föld 
szurkára 
félredobottságára

Aracs
romos falaidról 
nyúzott bőrként 
hámlanak 
az évszázadok 
Elsüllyedt szentélyed 
fölé koszorút 
burjánzó gyomokból 
az enyészet fon.

Már csak elhagyatottságod 
daca éltet?!

Az elszálló időben 
makacsul felborongsz 
makacsul magadba roskadsz 
Aracs

A vonat elfut 
az évezred
mindjárt legömbölyödik 
de te sűrű
árnyékodba takarózva 
még maradsz 
Aracs...
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NI

Ni csak
pironkodó pajtás 
azok ott túl 
az eróziós 
lankán 
még mindig 
lefelé görgetik 
azt a bizonyos 
sziklát

48



IMMÁR

Pokoli vigyorral 
immár beárnyékolt 
ablakomhoz 
közeleg
a sírokon dübörgő
ezredvégi
„diadalmenet”
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KUSZA LEÍRÁS

Az idegenné züllesztett 
nagyképű város 
ragacsos állomásán 
a várakozásában megalázott 
tömegből 
elébem állt 
egy tagbaszakadt, 
mankós alak, 
és töredezett tekintettel 
néhány mélyen 
devalválódó dinárt 
kért
(félremarkoló karmok 
remegtek a kezén).
Majd távozóban 
fölcsattanva hadarta, 
hogy ifjúságunk bálványa 
volt ő valaha...
Talán akkor, amikor balgán 
azt hihettük, 
hogy szépséges jövő 
áll mögöttünk.
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FÖLFELÉ

Micsoda szédítő szakadékba 
csúsztunk koma?!
Innen már 
csak fölfelé 
menekülhetsz 
Föl
ahol az egek 
egekbe érnek 
ahol a sugár 
sugarat 
a lángok meg 
lángokat nyelnek 
Innen már csak 
fölfelé menekülhetsz...
A lángok mindig 
fölfelé égnek
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KÉRDÉSRE KÉRDÉSSEL

A sátorfánk szedésére 
vonatkozó kérdésedre 
csak kérdéssel 
válaszolhatok, 
a gyalázat kiütésekor 
világgá szaladt 
egykori sorstársunk. 
Képzeld el, 
hogy mi lesz 
Bánáttal, 
ha mi is 
továbbállunk!
Illetve ahogy azt régen 
a mélyen parázsló szavú 
dalnok írta:
„Ha minket is elsodor 
a sors zivatarja...“
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EMLÉK

A hosszú kert alján 
az egykori nagy 
pajtánál 
tavasztól őszig 
jó szagú csönd 
lapult...

A sövényen túl 
pedig
pántlikaként 
tekergett 
a gyalogút

félérett gyümölcsöket 
a kötőjében lóbálva 
szülike szokott 
kocogni ott
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KIBUGGYANT

Megérkezésemkor az ősz 
szemérmetlenül 
ráfeküdt a városra 
verejtékezett a csönd 
városa
Te, te Aranyhalas 
Kanizsa...
A tarkán hámló
Tisza-parton
hivalkodva
kibuggyant a
rózsabogyó
pirosa
(vérző bogyóraj) 
és majd besurranóként 
rálopakodik 
Remete mester 
hóka vásznára
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MÉG MINDIG

Ha a már 
vakbarázdált 
Csanádi útra 
vérvörösen 
fölkapaszkodik 
a nap, 
az elhagyott 
teijáni rét 
fűszálaira 
szétszórt emlékeim 
még mindig 
gyöngyöt hamisítanak.
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FAKULÓ

Féregnyúlványként kezelnek 
Immár
és létezésedről maholnap 
talán egy szemérmes 
vágásheg árulkodik csak 
fölszívódó heg 
mint időszítta zászlókon 
a fakuló csillag... 
féregnyúlványként kezelnek 
immár
és gyulladásoddal 
a kutyák szétszaladnak
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ÜDVÖZLET
G. J. -nek

Jóskám, 
ez itt már 
(alighanem) 
a karó vége.
Araszolni tovább?
Fuss el véle...

Te, Jóska!
Mi volna, ha 
most, a hatvanon 
egy kicsit hetvenkednél, 
feltűnően őszbe csavarodva?

Jóska,
Egyszer egy esőeres ajtóban 
álldogálva hallgattam, 
ahogy jőssz-mész, 
távozol távoli 
üdvözletként...
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FEHÉR ÁRNYÉKÚ MADÁR

A teijáni rét 
tisztásán 
villgova járkál 
egy fehér ámyékú 
madár

Az apadó vízben 
úgy kaptat 
mintha 
régen elillant 
gyermekkorom után 
kutatna
a mocsár kecses 
csodája

De rezzen a szél 
a nádasban 
és szárnyra kap 
messzire elszáll 
ez a fehér ámyékú 
madár
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HONVÁGY
Ez ugyan nem valami modem verstéma, 
de mégis írok róla, mert én már itthon 
is honvágyat érzek...

A késve érkezett levél 
rikító bélyegén 
ugrásra kész 
a kenguru

A levélben meg 
hétmérföldes 
honvágy hánykolódik -  
borúra ború
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AMINT
( Verstőredék 98-ban, 4 fokon, 
amikor legsűrűbb a víz)

Amint azt a bölcs
kissé szórakozottan mondta:
„Az éjszaka után
mindig jön a nappal...”
Meglehet, de ugyebár
évszakos éjszakák
is vannak...
és hogy azoknak
a mélyén,
bénító,
harapós fagyban 
a lappok lappangnak 
(tovább, tovább), 
s mélyen belélegzik 
a szűnni nem akaró, 
érdes éjszakát.
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NEM TUDHATOM

Fagyba merevedett, ködös, 
havas tájaidat 
lapozgatom, 
szomorúan szép 
szülőföldem,
Bánát!
És nem tudom, 
nem tudhatom, 
hogy jeges lapályaid 
alján
a tavasz vár-e még, 
vár-e majd rám?
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LAZÁN

Kilazult foggal 
és fajfönntartó 
ösztönnel 
azért még 
követlek 
egy zsák
utcán át 
kissé botladozva 
lépkedsz
kacérkodva, cédán 
jársz
és csípődön 
majdnem 
úgy ring 
a nyár 
mint ahogy 
egykor
ifjúságunk csónakja 
ringott
a virágzó Tiszán
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TALÁN I.

Egyedül ülök 
az újabb 
lombhullásban 
(mi mindent 
takar
a tarka avar!), 
és folyton 
arra gondolok, 
hogy Ágika 
sistergő kérdéseire 
már az ősz 
válaszol valahol 
a Hargita 
túlsó oldalán.
Talán
a tekintetéből 
nem vesztek még ki 
a dérrel vert 
őrfák. Talán.
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TALÁN II.

Éppen hogy csak
megjött, és
máris
továbbállt
az Ady által már
megénekelt, időtlen
„szép vad barna lány”,
aki talán
Erdély csúcsain,
„erőst messze” 
lépked immár, 
és a szivárvány havasán 
kacagva sziporkái - 
talán.
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VÉGRE

Végre a roncsok közt 
kivirágzott a mandulafa 
Szagos szelekben színpompázik 
százezer szirma 
Ilyen színdús blúzt 
álmodhatott egykor 
a kamasz tollforgató 
a bronzbarna Borbálára 
Ezekért a csodaszép 
szirmokért érdemes volt 
dacolni a téllel 
faggyal jéggel 
dérmintás dermedéssel 
Mert ni csak 
a roncsok közt 
kivirágzott a minap 
s most önfeledten 
pillangózgat a vén 
mandulafa.
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ÚGY KELLETT VOLNA

Mint aki könnyű 
szívvel
kosarat adott 
Attilának

Mint aki 
a hideg sínre 
hajtott fejjel 
a vonatot várta 
S közben körülötte 
a levegő zakatolt-remegett 
Úgy kellett volna 
megírnom ezt a verset
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VIRÁGZIK AZ ALMAFA

Csóka felé 
az út szélén 
megtépázva, 
tüzhegesen 
és a kacat 
közé kivetetten 
érdes szélben 
pillangózva virágzik 
egy elárvult, 
csapzott almafa... 
Erről tudtam meg, 
hogy nálunk 
a Tisza mentén is 
tavasz van.
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ÁRAMSZÜNET

Szurkos sötétség 
súlya alatt 
ernyedt
sárkányütőerek
a távvezetékek
kihűltek
az évszakos
szélben-éjben...
Fenyegető
sötétség
neszez
kígyóként
sziszeg
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„Meglásd, ha nagyon akarod, elűzött híveidért ismét 
megkondulnak azok a kitépett nyelvű harangok, de csak ha 
nagyon akarod" — olvashatjuk Cs. Simon István legújabb, 
Ahol a part szakad című verseskötetének egyik érzékletes 
darabjában {Ha nagyon akarod). És mivel e gyökereit
jelentő, de a történelem embertelensége folytán gyászolni
kényszerült világ újraélesztését a költő valóban „nagyon
akarja", mélyről fakadó életre hívási kísérlete nem marad 
meddő, kitépett nyelvű harangjainak hangját gyakran
valóban halljuk. Vádlón, panaszszóként hangzón, orvoslásért 
kiáltón. Akkor is, ha „nem akarjuk nagyon", vagy 
éppenséggel menekülnénk eme elsüllyedt, sőt továbbra is 
süllyedőben lévő világ elől, ha közönybe zárkózva nem 
tudomást venni szeretnénk inkább pusztulásáról — arról, ami 
a magunk pusztulása is egyben. Bármennyire híjával legyünk 
is annak az öngyötrő vissza- és szembenézésnek, ami 
alapvető jellemzője Cs. Simon István mélyen tájhoz-sorshoz 
kötődő költészetének. Öltsön formát akár röpke, akaratlan
nak tetsző „vers-sóhajokban" (idézzék bár ezek a gazdátlan 
fákról hulló túlérett almák puffanásait vagy az aracsi 
templomrom köveit), akár pedig jelenlegi szorongatott 
helyzetünket közvetlenebbül érzékeltető, valóságos vagy 
képzelt barátokhoz, „haverokhoz" íródott terjedelmesebb 
levélversekben. Olyanokban, amelyek az „egykor volt” tetem
re hívó siratásán túl, a maguk eszközeivel a „még menthetőt" 
is tudatosítják, alkalmasint (mert jó lenne ilyet is hinni) a 
feltartóztatás jegyében késztetve mindannyiunkat „nagyon 
akarni".

A z Ahol a part szakad című kötet a Híd-díjas szerző 
mély megéltségről tanúskodó állomását jelenti költői 
pályájának.

VARGA Zoltán


