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Negyedszázada nem jelent meg az 1972- 
ben elhunyt Csépe Imrének verseskötete. 
Pedig költőnek indult, első két könyve, az 
Üzen a föld (1949) és a Májusi mezőkön 
(1952) is lírai termésének javát tartalmazta, 
ezt követően azonban egyre több karcolatot 
és elbeszélést jelentetett meg. Csaknem egy 
évtizednek kellett elmúlnia, amíg ismét ver
seskötetet publikált (Termő porban, 1961). S 
bár továbbra is látszólag a próza állt ekkor 
munkásságának előterében, verseket is rend
szeresen írt, amelyeknek egy részét közzé is 
tette. Ezeket gyűjtötte most össze jóbarát
ja és alkotásainak legjobb ismerője, Urbán 
János, akivel együtt válogatta ki költészeté
nek legérettebb darabjait annak a gyűjtemé
nyes kötetnek a számára, amelyet a szabad
kai Minerva szándékozott kiadni.

Az öt ciklusba sorolt nyolcvan vers mind
egyike megjelent lapjainkban, de egyik sem 
olvasható Csépe Imre köteteiben. A gazdag 
anyag igen változatos: a táj leíró és hangu
latfestő lírai sorok mellett megtalálhatók ben
ne a nincstelenek sanyarú sorsa ellen láza
dó strófák, az életmű legértékesebb darab
jainak tartott balladák és a sokak számára 
bizonyára a felfedezés erejével ható szerel
mes versek, amelyek éppúgy a szerző ösztö
nös tehetségéről vallanak, mint azok a költe
mények, amelyeket a kritika költészetünk 
kiemelkedő művei közé sorol.

Csépe Imre művészete sajátos színfoltja 
a jugoszláviai magyar irodalomnak, olyan, 
amilyen sem megjelenése előtt nem volt, sem 
a jövőben nem lesz. Éppen ezért a Szorul a 
nap is minden bizonnyal megnyeri az olvasók 
tetszését és dokumentumértékénél fogva jó 
szolgálatot fog tenni mindazoknak, akik be- 
hatóbban foglalkoznak munkásságával, tanul
mányozzák sokszínű, változatos életművét.
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Bácskai róna

Álmokat dajkáló lágy ringatás,
Itt minden mozzanat egy ősrege, 
Szellő, fuvalom, halk buggyanás, 
Lelkemet zokogom zenének bele.

Eget tartó sudár jegenyék,
Lángoló pipacs, kéklő virág,
Csillogó káprázat, messzeség,
Az ég feszíti fölé fátyolét.

Tücsökhegedű, pacsirtatrilla,
A lombok közt éneklő kakukk, 
Muskátlik közül kacsintó pilla, 
Faluvég, legény, kútgém és daruk.

Ti vagytok az én élő színeim,
Lelkem paláján mennyei rúzsok, 
Toliam hegyén daloló rímeim, 
Szárnyatokon a végtelenbe úszók.

Ülök, nézem ezt a kacagó rónát,
Ezt a százszínű, tarka mezőt, 
Megállítom véremben a múlást, 
Kifogom belőle a száguldó időt.

Szívemmel mély áhítat incseleg, 
Felettem lassan beborul az égbolt,
A tanyánál asszony áll, integet, 
Karjára hajtja, fűzi a távolt.

A rét alján legelésző libák,
Kacagó lányok, maszatos gyermekek, 
A mezőn daloló parasztdaliák, 
ösritmusban mozduló emberek.



Fölkapják fejük az asszonyhangra, 
Lassan megindulnak a tanya felé, 
Gágogó libák jobbról és balról 
Szállnak szaladva a hívó hang elé.

Susog a nádas, felhős az alkonyat, 
Az ég alján villámlik a vihar, 
Bizsergő izgalom rázza a lombokat, 
S jön bömbölve az esti zivatar.

Ó, te versbe ötvözött bácskai róna! 
Táj, mely alkotni késztetett,
Van-e még náladnál szebb vidék?
A szem nevető szépségekre ébred.



Éjhez

Ó éj, mondd, miből van fátylad, 
Balzsamos csönded puha kelleme? 
Fényszomjas lelkemre mi ad szárnyat,
Ha érinti arcom a hold szelleme?

Mondd, mi a mélység, mely szédítve húz, 
Ha szemem meríti csöppjét az égnek? 
Szólj, ki az a sárgalámpás kalauz,
Ki útjait járja a végtelennek?

Honnan kelt fel, és hová tér el?
Mely államnak szolgálhat őréül?
Ki az, ki útnak indította az űrben,
És mily hazát szólíthat övéül?

Vagy távozó lelkeket vezet talán,
Kik meg könnyűitek minden kíntól,
S most új otthont keresve, újjongva 
Szállnak el a földi horizontról.

Nem tudom, de sokszor mintha hívna, 
Úgy látom, rám várva olykor megáll, 
Botjára dőlve már árnyat vet elébem,
Míg szívem vérezve, vágyón kalapál.

Ülök a pádon és bámuljuk egymást,
Én, az utolsó őre itt a szépnek,
Ő egy marék felhőbe törli homlokát,
S szívemben a messzeség hívásai égnek.



Itt a tavasz

Újból megjelentek a felhők, 
Kapával szaggatva az égen,
Mint nagy, tarka madarak, 
Tollászkodnak a faluvégen,
A (jegenyék hegyére ülnek,
E világjáró, örök vándorok,
Fekete begyükben növekszenek 
A langyos, tavaszi záporok.

A fákon borzongás fut végig, 
Lúdbőrösen várakozó rügyek 
Minden apró gallyon ezrivel 
Hintázva, csöndesen illegnek, 
Felettük fürge villám cikáz,
A neszét még elnyeli a mély,
De a barackvirág már csönget, 
Amint bujkál közöttük a szél.

A völgyben még pára porol,
De a dombokon már buja a zöld, 
Ekék tükröznek széjjel a mezőn, 
Most fordul meg álmából a föld. 
A barázdában vén varjú kullog, 
Több száz éves a színe után. 
Lehet, hogy egykor a dédapámat 
Kísérgette a fényes eke nyomán.



Vallat a mező

Tücsökmuzsikás májusi reggel,
Állok a rét illatos közepén,
Nézem a kék szárnyú pillangók táncát 
A harmatos pázsit puha szőnyegén.

Színes virágok fölköszöntik egymást, 
összekoccintva mézzel telt kelyheik, 
Pacsirta szíve dobog fent a légben, 
Hív, ölel a táj embertől emberig.

A lombok között gyümölcs virít,
Termő szőlők ülnek a dombokon,
Lent hűs szárnyú felhők legyeznek 
Az izzadó paraszti homlokon.

Hereforgató lányok kacaja hangzik, 
Perdül munkájuk a viMláik ágán, 
Csordultig csurran vággyal szívem, 
Bronzbarna idomuk igéző láttán.

Mindegyikük egy külön virág,
Mezőkön rózsák, kalapok ékei,
Mézízű hittel hisznek a jövőben, 
Szemük csillogó öröklét fényei.

Megbabonázva állok előttük,
Bennem a jövő össze van keverve,
A hallgatás kínosan vallat,
Égek szemük bilincsébe verve.

Majd lassan felém közeleg egyik, 
Hozzám ring, s egy lépésre megáll, 
Eget nyit rám börtönnek szemében, 
Míg vergődő szívem vadul kalimpál.



Éjszakai eső

Fen a kaszás, azúr réten, 
Szikra fut a kaszaélen,
Felhőt kaszál, gyűl a boglya, 
összevissza tornyosodva.

Jön az újhold, hegyes szarvval, 
Boglyáknak ront vad haraggal, 
Mint legyes bika, széjjelhányja, 
Farkas-csHIag fut nyomába.

Észak felől sugár villan, 
Karikással mennykő durran, 
Szélparipák prüszkölt nyála, 
Nagy cseppekben hull a tájra.

A virágok szomjas ajkkal 
ölelkeznek májusi arannyal, 
Kóstolgatják csókos vággyal, 
Ingnak-ringnak boldogságban.



Felhő

Alig egy kalapnyi nagyság,
Úgy dörög, mintha ítélni jönne,
Ide csap, oda csap, s a nap,
Miint tallér tűnik el mögötte.

Mintha csak zsebbe tette volna,
S most rázza, csörgeti, csapkodja. 
Mint tengerzúgás, hegyek moraja, 
Olyan fenséges, nagy a hangja.

Úgy ül ott fennen a magasban,
A napsugárral övezve körül,
Mint hadúr, kinek lábai elé 
Sok-sok bárányfelhő tömörül.

Apámat sem kímélte, ki kapált,
S mert fel sem nézett rája,
Úgy csapott le mellé a földre, 
Hogy menten elszállt a kapája.



Tündéri éj

Langyos homályt teriget az este,
Az éj takácsa mindent besző,
Ibolya csattan kelyhét repesztve,
Fent fényt virágzik az azúr mező.

Millió kis csillag remeg a szárán,
A végtelen ölén ködük, hunyorog, 
Csillogó poruk áthulliik a párán,
S az ég arcáról a veríték csorog.

Halk dallam virraszt itt a tájon, 
Sebzett szív dobban a csöndben, 
Egek könnye csillog a virágokon,
S fáradt bogárka álmodik a rögben.

Mily csodás és mély vagy ma, éj! 
Mennyi tündöklő világ vásznadon, 
Bombáz, aknáz az emberi szenvedély, 
Hogy elérjen, érted az űrön áthatol.

Elnézem a csöndködös messzeséged, 
Félve merengek az élő ég alatt; 
Körülöttem a vakbuzgó szenvedélyek 
Százarcú tűzzel halált gyártanak.



Pipahuja közben

Ülünk a kévéken egymás mellett, 
Körülöttünk pezseg a szőke nyár, 
Pihenünk egy hüvelykujjnyi hosszat, 
Míg álmosan szörtyög a pipaszár.

A nap és az éj már a csatáját vívja, 
Utolsó sugarát döfi a szívébe,
Véres rongyok az alkonyi felhők, 
Szétszórtan hevernek az égi mezőben.

A keleti égről bámész csillag nézi 
Ezt a lankadatlan lankás messzeséget, 
Hol sellőhangú daliák verik föl 
A virágszerelmű esti csöndességet.



ítélet

Talárt öltöttek az útszéli jegenyék,
Maguk előtt nézik a régi keresztet,
Gondok lökdösnek előre egy utast,
Kit vallat az idő, hogy lett eretnek.

Felette fényes öklét rázza a felhő,
S mély hangon döröd rája az ég,
Akasztott homályt 'lóbál a szellő,
Villámfényben csillan a faluvég.

Valami készül az országút mentén,
Összesúgnak, tanakodnak a nyárfák,
Egy száraz akácfa lángra lobban,
Éles villámpallossal tarkón vágták.

Nagy szemű könnyeket sírnak a felhők,
Mintha az akác sorsát szívből szánnák,
S megszeppenve pipiskédnek a füvek,
Hogy az áldozatot jobban lássák.

Az utasban majd megdermed az élet,
Nedves félelembe pólyázza a lelkét:
— Bűngyűjtő lettél — szól magának,
S két ököllel döngeti a mellét. . .

— Bocsáss meg, uram — fordul az egekhez —, 
Feledd el nekem e két zseb cseresznyét,
Szép asszony fáján jutottam el idáig,
Hogy elnyerjem érette a szerelmét.



Madárhalál

Az árok poros ravatalán fekszik. 
Haragvó végzete ilyen módon akarta, 
öklével szálltában ütötte le, s most 
Bő szájú dongók zokognak rajta.

Befagyott élettükrök a szemei,
Zöld legyek fésülködnek benne, 
Komor jegenyék állanak mellette, 
Vállukon mintha gyászfátyol lenne.

Apró gyertyácskák a fűszálak, 
Hegyükön csillogó harmatok égnek, 
Egy öreg akác susog búcsúzót,
S rádobja árnyát szemfedőnek.

Tetemén milliónyi lárva furkál,
Vézna csontjáról húsát leszedik,
Az atomok titokzatos útjain 
Új élettel a magasba emelik.

Megindulnak vele a hűs légben 
Időkön, korokon, tengeren át,
Fénylő szárnnyal röpülik körösztül 
A halál vaspántos, fekete kapuját.



Szélhez

Fekete felhőket terel a szél,
Ez a söprögető égi szolga,
A házak sarkán megáll, zenél,
S lombokat szór az ablakokba.

Égi postás, szeretem zenéd,
S a leveleid mit ide hordasz,
Mikor az elmúlásról regélsz 
ősszel, s amikor a mezőn forgasz.

Szeretem látni szilaj táncodat,
Mikor kedvedben a fejedre állsz,
A viilágot az ég kékjébe mártod,
S félelmesen, zúgva muzsikálsz.

Utánad tisztán ragyog az ég,
Dalban ki az, ki felérne hozzád? 
Fönn a légben pillog a levél,
S fölemelt a porból szőtt honvágy.

Dudol'j nekem, te nyugtalan vándor, 
Táncolj, pergesd lombjait a fáknak. 
Csitul a szív e csodás szerenádtól, 
Neked tengerek hulláma az ágyad.



Vidék

Felhős és szomorú az égbolt,
Hull belőle a lomha este,
Tört nád sír a víz fölött,
Mintha őseim szelleme lenne.

Itt-ott hangol benne egy béka, 
Unott gém les szét a vízen,
Tompa csönd ül a táj fölött, 
Rongyos alkony hunyorog az égen.

Amott sovány, nagy szőrű tehén, 
Vérző nyelvvel torzsát legel,
Sápadt asszony fejni indul,
A hold vállára felhőt emel.

Sírból kelt árnyék ma az este,
Ijedt sikló néz fel a porból,
Nem csurran, csak csöppent, 
Vérharmat csillan a dombon.

Vén ember lesi a fal tövéből,
Ujjai között átfolyik az idő,
Kezéből régen kihullt a kasza, 
Feléje intett az őszi temető.

Ülök egy avar sír fölött, nézek, 
Körülöttem utak s piros pöttyök, 
Alattam ősi álmokat fogannak 
Néma, hideg, noszai göröngyök.

Ujjaim hegyéből a vér csorog, 
Lassan kaparom az idő vén falát, 
Háttal a rémisztő, vad jövőnek 
Átérzem a megveszett szagát.



Befalazva ülök jelen, múlt között, 
Jövőből már csak halált lesek, 
Visszafelé baktatok az időben, 
Hol emberek voltak az emberek.

Halott a vidék, halott az élet,
Amii élt itt, már régen megholt. 
Felzokogok, s a náddal sírok,
Míg betakar az álmodó égbolt.



őszi hangulat

Mint szomorú, bús magyar nóta, 
Mely halkan hallatszik az éjben, 
Hulló lombok sárga gyászán 
Deres fejjel ballagok a télben.

Hitem fáját, mit égig nőttem,
A kétség fúrja, rágja tövön,
Ülök liitt, mint bús pacsirta 
E határszéli mezsgyekövön.

Hátam mögött sóhajt a nyár, 
Szél viszi az ökörnyálat, 
Nézegetem a naplementét,
S eltűnődöm, merre szálljak.



Őszi könnyek

Csönd csillog az őszi tájon,
Mintha az azúrok hét határa 
Hullt volna a földre,
Aranysárga csillagok a fényszemek, 
Belegurulnak könnyes szemembe.

Nem látom tőlük a vidéket,
Mint homályos üvegben a cukor,
A nap is szerteolvad;
Őszi szellők sziszegnek fölöttem, 
Deres fejem a mellemre kókad.

Fülembe égi muzsika zendül, 
Régből font holdfény-szonáta,
Lassú ütemű első tétel.
Lelkemben virágok nyílnak el,
És meghalok az őszi vidékkel.



Halkan dúdol ablakom alatt,
Édes borzongásba szőve álmomat, 
Angyalpihét szór szanaszét,
Mely betemet minden lábnyomot.

Belefásul tan, ülve hallgatom 
A hűs zene tiszta zsongását, 
Lelkem kiszáradt poharát tartom, 
Hogy gyűjtse az égbolt zokogását.

Toliam ereszéből tinta csöppen, 
Míg kint gyűlik a hó szüntelen, 
Fehér békességbe vonva a tájat, 
Velem szelíden őrködik a végtelen.



Dohánykupec töri a havat,
Hátán púposul íze a „szűznek” , 
Gőzöl a szája, s a csípős szelek 
Bajszára jéggyöngyöket fűznek.

Már aliig-alig bírja szusszal,
A fúvások között hónaljig süpped, 
Fényes a hó, tüsök a sugár,
Harap a nap, s ujja püffed.

Még egy kicsit, biztatja magát, 
Amott egy tanyát takar a hó, 
Fehér vásznon fekete sáv, 
Ecsetvonás a tanyafolyosó.

A többi mind egybeolvad,
Csak a kémény gőzöl, párolog, 
Mint elejtett sapka a havon,
Hever, kékes füstje ácsorog.

Sehol senki nincs a pusztán, 
Mozgó élet nem hagy lábnyomot, 
Mintht befagyott volna a világ,
Hó alatt alszik csíraálmokat.



M Ú LTIDÉZŐ





Régi utakon

Valami nagy parasztisten,
Túl a rossz s a jó fogalmán,
Utamba állt egy hajnaltájon,
Hogy üljek le e halom alján.

Várjam meg, míg feljön a nap,
Ne siessem el a sorsom,
Az ekeszarvát, bivalyostort 
Kikerülni úgysem tudom.

Vár a bocskor e halmon túlon, 
Ispán, parancs, vei la, szekér,
Üres konyha holdvilágnál.
Hogy verset írtam, vajon mit ér?

Ugyan k»i az, ki kíváncsi rám?
Ha nyom a sors, magamból nyögök, 
Erre a nagy vesztő lápra 
Én újból csak cselédnek jövök.

Minek ide költő, ki dalol?
Itt nincsenek nagy álmodások,
Apró kis egerészés az egész, 
Meghaltak itt a lázadások.

Feljött a nap, utamat folytatom,
A sár hideg, mint máskor,
A tüsök sem kegyelmesebb,
Szúrja a kékre fagyott lábom.



Koldusfohász

Kenyér, te áldott mezei manna, 
Szeretlek, mert mindennel jó vagy, 
Hagymával, tökkel, krumplival, 
Nyerssel, főttel, vízzel és sóval.

Békülj meg velem és legyél ma 
Koldus nyelvem lázadó titka, 
Karomban, inanban rugalmas erő, 
Hogy ne verjen az üres tarisznya.

Add, hogy tőled óriássá nőjek,
Égbe lebbenő sámsoni hajjal, 
öklömbe vasat önts, életerőt,
S megküzdök miinden bitanggal.

Velük, kik ősi vérünket isszák,
S lomhán meghemperednek benne, 
A vetést beszedik, falvaink falják,
És sárgalyibánk dobálják szerte.

Add, hogy elérjem azt az oszlopot, 
Mely az áruló védetteket tartja. 
Derékba roppantom velük a világot, 
Hogy vesszen az úr apraja, nagyja.



Ballangók sorsa

Sorsunk a száraz ördögszekereké, 
Melyeket tűzre ítéltek az egek,
Az őszülő ugarok vak barázdáján 
Nyargalásznak raijtunk a szelek.

Időnként megpihenünk egy kicsit, 
Egymás panaszába kapaszkodunk, 
Karóra akadva, mélyebb árkokban 
Lemondásban zúg a fél nyarunk.

Nem tudunk mást, mint panaszkodni, 
A zöld színben kevés a részünk, 
Röpke a nyár, hosszú a téli szél, 
Tiszavirág-álmunkkal kergetőzünk.

Elröppen az idő a fekete ugaron, 
Elhullnak tüsköt termő magva'ink.
(gy leszünk új tápjai a tűznek,
Lássák halálba vivő lázadásaink.



Utcai kép

Az utca árnyas oldalán,
Hol a lomb titkokat rejteget, 
Kristályhanggal az ablakon 
A teríték ezüstje kinevet.

Porig pirul tőle az utca,
Csengése, bongása szinte gúnyol,
A húshegyek párolgó tetején, 
Aranyfény csillan a csúcson.

A fal mellett vén koldus lapít,
Az étel szaga orrába mar,
Nyíló szemében lobban a láng,
S keze görcsösen a zsebébe kapar.

Kés után kutat, mert szúrna,
Ilyenkor a kéz gyilokhoz ér,
A világot őrli odvas agyarán,
S szemét befutja vastagon a vér.

Majd lassan önmagát vallatja,
Arrébb egy asszony a szemétbe túr, 
Sóhajjal hívja lejjebb az eget,
De messze van tőle a kéklő azúr.



Gyártelep

Szilaj szelek szántják az utcákat, 
Barázdákat húznak a hóban,
Mint súlyos nagy dunyhák, úsznak 
A felhők, s megakadnak a holdsarlóban.

Omilk belőlük a sok fehér pöhöly,
A póznákról 'imbolygó fény szitál,
A gyár kéménye, mint sapkás őr,
Fekete subában vigyázva álldolgál.

Körülötte apró házak nyögnek, 
Ablakukból fáradt láng lobog,
Mielőtt kihunynának sorban,
Mélyükről a kín felzokog.

Mint láncos ökrök a jászol előtt,
Úgy fekszenek el a havon.
Hosszú sóhajban fújiják ki lelkűket 
A papírral foltozott ablakon.



Munkásinduló

Mit nem csak a sorsunk szidói vagyunk,
Ha éget bennünket tüzével a nyár,
Vagy ha a tél szobánkban jeget termel,
És elszakad egy-egy életfonál,
Mi kibírjuk ezt is, azt is,
Minket nem győz le könnyen a halál.

Mi a mélyből jöttünk, az örök kohóból,
Hol furcsa nagy lángok tüzében edződtünk 
Keménnyé, szilárddá, kéklő acéllá,
Hogy kibírjuk a századok viharát felettünk,
Melyek új történelmeket írnak
Dübörgő nyomunkban, mit idáig megtettünk.

Mindig előremegyünk új fények felé, 
Kaszáink élén fordul a világ,
Rendek dőlnek előttünk halomba,
S ránk köszönti kelyhét a harmatos virág, 
Ha izmaink acélpengése süvítve 
Lecsap ott, ahol veszélyben az igazság.



ígéretkoszorú 
(Anyák napjára)

Szavakat, szavakat adjatok nekem! 
Legyen súlya a gyermek szavának, 
öntsétek szét kincseteket, betűk,
Hogy méltón köszöntsem az anyákat.

Segítsetek, múzsák és szótárak!
Jöjj, ihlet, hozzad a csillagokat, 
Szépsége, ami csak van e világnak, 
Tegyük naggyá, szebbé az álmokat.

Ma átnyújtom minden édesanyának 
E legékesebb, igaz ígéretkoszorút, 
Esküvel fogadjuk néktek, anyáink,
Hogy elűzzük e tájról a háborút.

Fonj koszorút, lelkem, halk hálával, 
Békesség közé ékességnek a szívem,
A szeretet tenyerén nyújthatom át 
Féltő könnyeimből tiszta ígéretem.

Elűzzük a bánatot s a könnyeket, 
Megvigasztalunk minden szomorút, 
Pokolra üldözzük a vad rémeket,
A múlt nehéz napjain már okultunk.

Mi a békesség gyermekei vagyunk, 
Látjuk a célt, hová utunk vezet,
Ránk a teremtő ifjúság feltekint,
S felénk a boldog élet integet.

Drága jó anyáink! örüljetek velünk, 
Nézzétek a holnapért dolgos kezeink,
Mi újjáépítjük az avult világot,
S békesség fényében szépülnek éveink.



Jaj azoknak

Mi megértjük egymást, emberek,
Mert vagyunk, krk aratnak és vetnek,
Jaj azoknak, kiket nagy szélrostánk 
Közülünk mint léhát kiperget.

Jaj azoknak, kiknek sosem volt 
Közös célja, gondja velünk,
Kik titkos utakon öncéllal járnak,
És nem fogják görcsösen építő kezünk.



Az ingyenélőkhöz

Utam sarában, hol mezítláb állok,
S talpamat szúrja száz tövis,
Hol szánalomra már hiába várok,
Mert elhagyott az ördög, az isten is,
Itt szeretnék találkozni veletek.

Találkozunk is egyszer még, tudom,
Mert a dolgozó nép egy mozgó rosta, 
Mely kiráz magából minden ocsút; 
Találkozom én még veletek a porban, 
Honnan felfelé munkával visz az út.

De addig is kiáltva üzenem nektek:
Ne higygyétek, hogy ti vagytok a minden, 
Hogy alattatok nem mozdul meg a föld, 
Láttam én már éhhalált rézkilincsen,
S olyant is, kit a gőg fenéje megölt.



Utolsó próba

Halk húrját húzza föl a búnak, 
Girhes gebéje ropogva feszül,
A beteg barázda lázas szélén 
Szájtól elvont burgonya ül.

Sovány asszony sápadva görnyed, 
Krumplit ültet az eke után,
Felette szárazon hallgat az ég,
S könnyet csöppent a magok után.

Utolsó próba ez a régi jusson,
Hűtlen a föld már ötödik éve,
Éhes az úr, vészes a város,
A menny sem volna elég a bérbe.

Még egy év, és nem bírják tovább, 
Hóhér az adó, kínpad az élet,
Csalja a szó, húzza az ág 
E szelid türelmű falusi népet.

Én magam sem vagyok közöttük, 
Látnoknak hívtak ócska kis örömök, 
Ravatalos éjben lelkemen táncolnak 
Tűzlábú, furcsa kis rímördögök.



Halál a nyomortanyán

A falon kövér poloska tévelyeg, 
Vámszedője a csöppnyi vérnek,
Vén ember morog a rongyokon,
Mert foga nőtt a háztetőnek.

Fonnyadt öklét keblébe rejti, 
Szemében gyilkos láng lobog,
Kint lihegve rág, tép a tél,
Foga közt a napsugár csikorog.

A tűzhely szája éhesen tátong, 
Fagyos szél ásítgat benne,
Zenéjén megborzong a lélek is, 
Mintha a nyomor sóhaja lenne.

Az egész odú dértől tündököl, 
Pókfonálon egy kép függ sután,
A nyirkos falon óra csikorog,
Sántít, biceg az elmúltak után.

Az ágyban vén asszony párolog, 
Csukott szemén remeg a héj,
Az idő mindjobban közeleg,
Valami furcsát a halálról beszél.

Kínos nyögések hullámzanak benne, 
Mélyről forr, buggyan a való,
Az ember bősz bambán nézi,
Hogy ülepszik mellén a takaró.

Az asszony lassan megadja magát, 
Üveges szemmel utolsót hörögve,
Az ember ökle görcsökbe rándul,
S bajszára ül hintázni a könnye.

Nyolcvan évig mindig csak hátrált, 
Szorították telek, urak és gazdagok, 
Lelkében villan, robban a kín,
És kiüti a jégvirágos ablakot.



Öregkor

ősz pásztor mereng a tűz felett,
Nézi az apró táncoló lángot,
Szomorú szemében roppant idő,
Tört tükre csillant régi világot.

Sok viharral küzdött a pusztán,
Hol a villámok fürge lába táncol,
Mint májusi alkony a hallgatása,
Ül a hanton és mélyről krahácsol.

Mellette vén pulija hever,
A nyáj, ki tudja hol legel, merre?
Az urával őszült bele ő is,
Fehér a bajsza, deres a szőre.

Amott egy jegenyét csóvál a szól,
Sötét zászlóját a foszló fénynek,
Integet jobbra, integet balra,
Mintha utána intene a tűnő időnek.

Fenn az égen régi csillag gyúl ki,
Ki tudja, miért más már a fénye?
A hold sem világít, miint máskor, 
Sápadtan mászik a könnyben úszó égre.

A puszta mélyén emlék mozdul,
Lomhán lábra kapó árnnyal,
Súlyos talpát a tűzre teszi,
S mindent bevon sűrű homállyal.



A dongó veszte

A szoba penészes sarkában 
Pókot kölykedzik a homály,
Tört pipa, limlomok tetején 
A nyurga fény talpra áll.

Lassan motoz, hajlong, leng,
Majd benyúl a szekrény mögé, 
Mint szorgos bába a ládafiába, 
Hálót terít az újszülött fölé.

Egy ideig nézi, csodálja, 
Körülragyogja aranymosollyal, 
Majd nesztelen feljebb lép,
S behinti légfinom porral.

A nyitott ablakból dongó száll, 
öblös hangon a fülembe köszön, 
Körüldörmögi párszor az ágyam, 
S leül egy pettyes köcsögön.

A pókanyókának szeme csillan,
A fény még a sarokban vibrál, 
Kerül-fordul, s a buta dongó 
Kötött lábbal végsőt muzsikál.



Gödörszéli gondok

Nézem ezt a két hólyagos, 
bütykös, nagy kezet, 
s a karcsúra kopott kemény, 
akácfa lapátnyelet, 
mellyel tenyérbe írom a kínt, 
hogy szenvedek.

Karjaim, mint odva-s fák, 
eresen tartanak öt-öt ágat, 
vérbimbókat olvasok 
rajtuk, tizenhármat, 
míg a gödör szélén ülve 
szívom a pipámat.

Kubikolok. Kell a kenyér.
Éhes az asszony s a gyerek, 
kezeim, a fáradtan remegők, 
belőle szegni alig mernek, 
mert minden karéjnál 
a több napok fenyítenek.

Fejemet lehajtom rájuk, 
túrja szél piszkos tincsem, 
mélyről pattan a könnygöröngy, 
s megdobom vele is az istent, 
mert teremtett szegényt, 
nyomort és nincsent.

Lábam is a repedt sarkammal 
mindig a sarat tapossa, 
ruhám is csak egy rongy van, 
az asszony rajtam foltozza. 
Hogy mindig így legyen, 
ki az úristen akarja?



Bocskorokban jártam iskolában is, 
kapunktól az orra odáig ért, 
apám sapkája alól lestem: 
a háború csak tőlünk szedi a vért, 
s mi szó nélkül csorgattuk 
lidérces álmokért.

Akkor és most is bűnös vagyok? 
Nyomomban a fájdalom szisszen, 
hitem létráját égnek dőltve, 
térden kerestem az istent, 
ha van, szóljon, merre van, 
vegye el a n incsent.

Jóllakni szeretnék már egyszer, 
mint ott, azok a nagyok, 
kik lefetyelve mondják, 
hogy: hagyok, hagyok . . .
Mint tej felett a kutyák, 
kikre az isten sem acsarog.





ELRÖPPENT IDŐ





Verset írtam a térdemen

íróasztalom sosem volt nekem,
Nem hordta hozzám rádió a hírt,
Ha szikrát csiholt kínom, lelkem, 
Térdemre szorítottam a papírt.

Árok partján vallottam magamnak,
Míg mögöttem hevert a kapám, 
Hantcsíkon ültem, szemben a nappal,
S az úton csiklit szedett apám.

„Gyújtsunk rá, fiam — mondogatta —, 
A porlepte, nyálas bagóvégre.” 
Fölébünk pacsirták röppentek,
Az enyhén kéklő, tavaszi égre.

Éreztem, hogy megértem beszédjük, 
Rólunk csacsogtak odafönt a légben: 
„No ezeknek is több korpa van,
Mint liszt vagy só a kenyerükben.”

Hogy lehetett két ilyen szegény,
Ezen a pipacsdús bácskai tájon,
Hol gyémántfüzér, kincs csillog 
Minden szemdús, aranyló kalászon.

Hallgattam és néztem a határt,
Míg hajlongott apám, fájó derékkal,
Én verset írtam addig a térdemen, 
Vesződve éggel, földdel s parékkal.



Közéjük ejtett a sorsom

Ott is vannak, ahová zuhanok, 
Dobogó, érző emberi szívek,
Talán még forróbbak, tisztábbak,
Ki'k nem adósak bosszúval senkinek.

Lehet, hogy ők az igaz igazak, 
Akikért előre üzentek az idők, 
Megváltásuk bár sokan akarták,
De nem tudták, csak a temetők.

Hiába volt minden harc és háború, 
Jönnek, mint eső után a gombák, 
Korok fordultak vérbe miattuk,
Hogy legyenek, emberek akarják.

Zászlójuk a százszínű rongyuk,
Alatta életük csöndesen elég,
Elsimult bennük e tajtékos élet,
És millióm okával a mindenség.

Néhány garas, kis alkalmi munkák, 
Néha egy enyhébb nesztelen lopás, 
Surrannak, mint a nyári éjszakák, 
Számukkal adós csak a koplalás.

Útjukon nem jár csak szánalom,
Az sem tett, inkább a pillantás,
Ha olykor kifordul sorukból egy,
Nem több, mint szikra, villanás.

Kihűlt helyét a hulló csillagoknak 
Ki tapintja meg homlokán az égnek? 
Ha egy szegény meghal, ki kérdi: 
Éhhalál? Fagy? Mi az oka a végnek?

Közéjük ejtett engem is a sorsom, 
Vagy hozzájuk emelt fel végzetem. 
Hogy kik vannak alul vagy felül?
Erre az idő egyszer majd megfelel.



Tengelyed a föld, vized az ég, 
Folyton csak forgasz, forgasz,
Idő, te nagy, nagy köszörűkő, 
Köveddel mindent elkoptatsz.

Csli’llaghulló nyárestéken látom, 
Mikor ágyamnál az ablakot nyitják, 
Ott, fönt a teremtés műhelyében 
Szállnak, röppennek szét a szikrák.

Sisteregve, forogva, forrva, zúgva, 
Mint csiszolókő, ha acélt koptat, 
Negyvenkét életévemet keresem.
Kín volt, mondd, hová hordtad?

Elébed járulok, mint esett bűnös, 
Tompa eszemet tartom fel hozzád, 
Szeretném ellesni titkodat, idő, 
Köszörüld ki rajtam a csorbát.

Fekszem az ágyon, halkan pipálok, 
Kínos sorsomat aggatom az égre, 
Szívemhez érzem simulni a követ,
S lassan belekopok a messzeségbe.



Szíven ütött szépség

Szeretnék nagyon nyugodt lenni,
Nem tartozni semmivel senkinek,
Sem pénzzel, sem szerelemmel,
S komor lenni, mint a havas hegyek.

Szeretem a szemverte sebet,
Mit szíven üt a szépség,
S a vágyat, ha lágyan muzsikál,
Mikor elveszett minden reménység.

Van-e édesebb a lelki kínnál,
Mikor a szenvedés végső fokra jutott? 
Lehet-e valaki boldogabb annál,
Kit minden és mindenki elhagyott?



Sasfiók

Gyomtól szűz sziliekről,
Mik öltöznek hóba és azúrba, 
Hol a nap delel pMienőt, 
Sasfészekből indultam útra.

Párom a csillogó magasság, 
Lágy keblére hív, ha fáradok,
A napból merít és megitat,
Ha múzsák csókjára szomjazok.

Verébhang nem jut a fülembe, 
Gallyat sem érintett még lábam, 
Föld, tenger csak gőzölgő tócsa, 
Áthúz felettük bolyongó árnyam.



Biztató

ötven év, meg végig nyomor, 
Kín, keresztre kifeszítve,
Ez lett béred, öreg szolga,
S elbotlasz, mint a csirke.

Nincsen erőd, hogy átlépd 
Ujjnyi küszöbét a háznak,
Ami volt, a tarlón hagytad, 
Magva keljen a barázdáknak.

Átlépnek rajtad az ifjak, 
Nyomodból fakadt új erők.
Ne sírj, öreg. Virágillattal 
Üzennek érted a temetők.

Hidd, ez az élet örök rendje: 
Egyformán hazudik a száj, 
Legyen az munkásé vagy úré, 
Mindkettőnek a halál fáj.

Falra támaszkodva menjél, 
Ballagj szépen a megváltásig. 
Közöny, kín, bánat s öröm 
Egyre megy itt a halálodig.



Új költőkhöz

Ha költő vagy, kit szárnyak emelnek,
Kit e világ fölé hívnak vágyai,
Mint madár, rúgd el alólad a földet,
Mit nap felé emelnek bontott szárnyai.

Röpüld át a dicsőség csúcsait,
Suhogjon nyomodban a lenge lég,
Minden földi érdek szennyétől 
Mosson meg a megtisztító messzeség.

Ne azért írj, hogy fényben fürödjél,
Mit másoknak pénzforrása fakaszt.
Ki tudja rejtett titkát a tónak,
S benne kinek az átkai virrasztanak?

Legyél bár szegény vagy nyomorult,
Kire a kor hatalma csak követ emel, 
Felfelé hulló csillag a szerénység,
Fényes útját csak kevesen érik el.

Röpülj a zajtól távolabb és messzebb, 
Fészkelj meg a magányosság bársonyán, 
Költői lelkednek ott lelsz nyugalmat,
Ha nem jársz a hangoskodók lábnyomán.



Hulló csillagokhoz

Szeretnék olyan magasan lenni, 
Mit számokkal meg nem mérnek, 
Onnan azután hullni, hullni,
Hogy földet sohasem érjek.

Csak hullni, hullni mindig, 
Végtelen és örök terekbe esve, 
Érezni az úr örök csodáját 
Ott, hol sohasem volt nappal,
És nem lesz sohasem este.



Bánat az éjben

Komoly útján életemnek,
Oly egyedül járok,
A halott viirágok illatában 
Üldözök egy álmot.

Az elmúlott örömök halotti csöndje, 
Indaként fonódik lelkemre,
Két szememre harmatot hullat 
Bánatom holdas, néma éje.



Mint sarkantyús pillangó,
Mely kristálymézzel terhes,
Mit álmában is üldöz 
Sikongva a gyermek,
Olyan vagy nekem, öröm.

Ha néha el is érem lényed, 
Durva kézzel összetöröm léted. 
Finom fogásra én már 
Nem való vagyok,
Illanó örömök, ne csábítsatok.



Sétálóján már nem hintázik az idő, 
Percei nem peregnek az elmúlásba, 
Ahogy hallgat lejártán, némán, 
Tűnődésre int mozdulatlansága.

Háromnegyed hármon érte el a végzet, 
Kitárt mutatókkal fekszik a falon, 
Rozsda lopakszik feléje a csöndben,
S az őszi ég betekint az ablakon.

Nedves homályban az ágy csikordul, 
Hanyatt fekve eltűnődöm magamon, 
Fogaskerekek törvényét érzem bennem, 
S halált kopog az eső az őszi avaron.



Ha meg kell halnod

Egyre megy, ha meg kell halnod,
Hol szúr át a titkos szeg,
Fára szögez, kapura tűz,
Vagy a ki nem mondott szó öl meg.

A hálái az csak halál marad,
Ágyban, bitón vagy kőfal mellett,
Az igazságért sosem szégyen 
Ha kifeszíted erős melled.



Testhez

Mint kalitkában a madár,
Rab vagyok benned,
Szeretnélek magamról levetni,
Hogy szabadon mehessek, 
Emelkedő szárnyakon,
És a magasba törj,
Mint csúcsok fölött röpülő sas,
Mit a völgy mélye már nem gyötör. 
Szeretnék belőled kitörni,
Mint három hétre héjából a fecske, 
S felszáradt friss szárnyakon 
Beröpülni a holdvilágos estbe.



Játék

Bolondos kis szikrácskák vagyunk, 
Kik összeütődünk vágyakozva, égve, 
Fényiünk, derengünk egy darabig, 
Majd szétfoszlunk a mindenségbe.

A helyünkbe úij emberek jönnek, 
Miként mi, ők is megjátsszék maguk: 
Hulló csillagok, kergetik egymást,
S a végtelen sötétje elnyeli alakjuk.



Indító magamhoz

ősparasztom, menekülj innen,
Fuss, amíg izmos lábaid bírják,
Nem való neked e vesztő városi élet,
Hol a szalonnát is ollóval nyírják.

Sudár árnyad nyúljon el a mezőn, 
Szagolják hajadat karcsú darazsak,
Ne várjad, hogy ébreszd a telefont,
Ezt a nyugtalan, fekete csodabogarat.

Az irodák szagától ősödben irtóztál,
Már akkor gyűlölted a nyegle urakat,
Közös érdeked soha nem volt velük,
Érted nem tettek keveset, sem sokat.

Nézd a nyárfák délceg daliáját,
Mily fenséges erő, eget tart teteje,
Délen a nap megáll rajta pihenni,
Lombdús ágai búgó gerlékkel vannak tele.

Hűsükön kacagó kaszások pihennek, 
Életedzett, daloló, dúdoló, nyers erők.
Kellj fel a bukszusok törpe árnyáról,
Mit maguknak vallhatnak a temetők.

Ne légy senkinek többé irodaszolgája, 
Magaddal számolj, lépj ki és eredj.
Várva öleljen keblére százszínű róna,
S hogy városi voltál, örökre feledd.



Utat engedek

Oly kevés már itt nekem az öröm,
A napom is búsan fénytelen.
Ölelij magadhoz, puszta, gyógyíts, 
Ringasson karod, a kéklő végtelen.

Itt én tovább már nem tudok élni, 
Ujjaim közül kiesik a létfonál, 
Fantomok kísértnek égő tüzű délben, 
Őrjítő a bor s a bukó napsugár.

Karórák zaja közt felsír a lelkem, 
Siratom a rajtuk átbuktatott időt. 
Paraszt magam, jaj hová lettem? 
Gyilkos ujjak fonnak rám szemfedőt.

Már érzem: a hangom is lázas, beteg, 
Karvalyvihogás lett a pacsirtadal, 
Nyelvemre feküdt minden, ami káros, 
Szívem a mezőknek halkabban vall.

Pedig szerettem élő szerelemmel,
S szeretem most is, mint önmagam, 
De kifordított életemből a város,
Mely kigúnyolta minden szép szavam.

A zaj csúcsáról beszélnek hozzám 
Azok, kikre ránő a szürke feledés. 
Karjaik óskavasán mérik, nézik:
Idejük reám sürgős vagy kevés.

Mert én a mezők kócos fia vagyok,
Ki nem tanultam fésült logikát,
Kaszát kalapáltam az akácfa alján,
Míg ők átbuktak néhány iskolát.

Utat engedek nekik, csak menjenek, 
Félreállok, miként a hold az égen. 
Apró, kis bárányfelhők, szánjatok, 
Kalapot emelek felétek a faluvégen.



Fölmondás

Münt amikor verebek 
Oktatnak ki sast,
Hogyan röpüljön a légben,
Vagy trágyabogarak 
Osztanak tanácsot,
Mi a tiszta emberség, 
így teszik ezt velem is.

Inkább túrjanak ki 
Odvas lyukjukból,
Gyalázzanak meztelen fenéken, 
De lelkemet nem hagyom,
E büszke sast,
Szálljon tovább maga az égen, 
Ahová csirip, bogárszag nem jut



„Barátaimhoz”

Ám legyen, meghajtom térdemet,
Ha értéketek így lesz hiteles,
Bár hajlongni apám sem szokott,
Ki nem volt koldus, sem nemes,
Csak egyszerű vellás paraszt,
Mint fia, kiben a csont egyenes.

Ha kell, meg is aláznám magamat,
Ha így lesz bölcsebb, átütőbb a szó. 
Hajoljon a nyárfa a kóró előtt,
Mit nyáron lep a por, télen a hó,
S motyogjon magáról imát a ladik,
Míg hátán ringatja a szelíd folyó.

Megadom, mit adhat koldusnak az ember, 
Mit nem tagadhat már el a szánalom, 
Köszöntse a halált fényével az élet,
Nem lesz tőle szűkebb a homlokom,
Én kilátszom az időkből akkor is,
Ha térdemmel a homokot megnyomom.

Bár recseg bennem a szálfagerinc,
A büszke délcegség tiltó szót emel, 
Lelkemben pusztázó őseim sírnak,
Ha látják, hogy utóduk térdepel 
A váltópénzek alázatának kövén,
Mikor a gond nyája a tarkóján legel.

De nem bánom, vállalom a sorsomat,
Az időm elfut úgyis, immár hamar,
Nevem élni marad, a jövőbe nőve,
Titeket e század örökre eltakar.
Lehetek szolgátok testben, rongyban,
De az ezred a síromból is kikapar.



Emlékezet

Dacos, meleg magyar vérből 
Nemzett apám, Csépe Mihály, 
Valahol a tarlók hátán,
Nyári délben, ebéd után.
Onnan tudom, hogy ez így volt, 
Mert megolvastam ujjam hegyén, 
Kilenc hónap nyárra esett, 
Júliusnak úgy elején,
Akkor pedig aratás volt,
A búzatáblák dűlő rendje,
Ezer virág derékaljból 
Volt az anyám kerevetje.
Tiszta volt a látóhatár,
Pacsirta szállt magas égen, 
Búzavirág integetett,
Susogva a dűlőszélen.
A szultánnak nincs olyan ágya, 
Mint amilyen anyámnak volt, 
Amin engem megfogamzott,
Míg fejük felett pacsirta szólt.



Apám szekere

Falverő volt az édesapám,
Bizonyítják ólak, házak,
Tavasztól őszig verte a földet,
S most elhívták az égi tájak.

Bandájából ő volt az utolsó,
Akiért befordult hozzánk a szekér, 
Négy Göncölcsiílag csikorgott vele,
S hatan várták, hogy odaér.

A falu széléig kísértük sírva, 
Elbúcsúzott tőle pap és a kántor, 
Szombaton vissza már hiába vártuk, 
Nem szaladtunk elébe, mint máskor.

Könnyes szemmel néztem utána, 
Amint elködlött a mélység porába. 
Ásója, lapátja a haranggal pendült,
S talicska zötyögött a szekér farába.

Azóta nrKinden este lesem a szekeret, 
Hal tűnik föl az égi utakon.
Látom a messzeségek mélyén,
Szikra üt át a pipakupakon.

Mintha apám jönne vissza,
S míg lötyög vele haza a szekér, 
Vígan pipál a saraglyán,
Felfő úszik utána az ég peremén.

Néhol eldob egy-egy fénylő ezüstöt, 
Mit felfog az éj sötétkék köténye, 
Lelkemen átcsillan régi jósága, 
Szívemet kitárva szaladok elébe.



Ihlet nélkül

Ketten bóbiskolunk,
Egy kis fehér szobában,
Egy rozoga asztalnál,
Én meg a faggyúgyertya lángja. 
Mindkettőnknek 
Sápadtan inog a fénye, 
Meg-megbukunk az 
Álmosító csöndben.
Nékem emlékek hátán 
Nyargal fáradt agyam,
Míg a gyertya tüzes nyelve 
A hajamba nyal.
Magtalan a virrasztásunk,
Alszik a toll, álmodik a tinta, 
Nyugodni tér az ihlet is 
A lélek mélyére vissza. 
Papírágyukon álmosan 
összebújnak a betűk.
Térjünk hát mi is nyugodni. 
Elfúvom a gyertyát,
Nyugalom legyen velünk.



A reggeli temetőben

ötvenkét évem küszöbén állok, 
Mögöttem viharszagú idő,
Előttem kékezüst homályból 
Felvirradt már a temető . . .

Hosszasan elnézek rajta,
Arra, hol a fény behúzza sávját,
Fürge szelek csomózzák hajamat,
Míg hallgatom a bukszusok imáját.

Mintha suttognának félve, halkan, 
Águkról néha lehull egy bogyó. 
Darabos sóhajjal csörren,
Mint vénasszony kezén az olvasó.

A tüskükön lila harmatok égnek,
Mint izzó könnyek a pillák hegyén, 
Szálára fűzi őket a napsugár,
S játszik velük az ég peremén.

Ezüstfelhővé gyúrja őket,
Majd űzti, hajtja messzi délnek, 
Tornyokat, bérceket sikál velük,
Hogy kékebb kékje legyen az égnek.

Újév van, ezerkilencszázhatvanhat,
S én mámoros fejjel a temetőt járom, 
Fölemelem szívemet, e poharat: 
Békesség legyen szerte a világon.



Bácskai ékszer

Szálas szép paraszt volt,
Kaszafenő szilaj erő,
Elbúsult egy magyar nótán,
És megölelte a temető.

Szívéből már nem buggyan több nóta, 
Kndve visszhangra már nem talál.
A honi rozsda foga elől 
Fekete tokba zárta a halál.





NYUGTALAN VÁNDOR





Ha szólít a mező

Feleségemnek, Ilonkának

Ha egyszer újból szólít a mező, 
És beüzennek értem a hajnalok, 
A nyári sugarak aranyhuzalán 
Fülembe súgják, hogy ki vagyok, 
Akkor te is felkelsz majd velem 
Miként párjukkal a csillagok.

Aratni megyünk majd délcegen, 
Dalolunk, s villan a kaszám,
A dombokról szétcsillan éle,
Mint szurony a sziklás vár fokán, 
Mikor az őr fordulva szétles,
S a fény megtörik a homlokán.

Előttünk harmatos táj tündököl, 
Mögöttünk szürke köd gomolyog, 
A kanyargó dűlőket láng veri,
A völgy telt kotlaként párolog, 
Míg a nyárfák hegyéről az ég 
Tükörként szelíden ránk ragyog.

Csintalan szellő szalad elénk, 
Hajunkba túr, zümmög, hízeleg, 
Nyakadba dobja babos ruhádat,
S előttünk a porban hempereg, 
Míg nyomában az ijedt virág, 
Elejtve a harmatát, megremeg.

Telt kalászok csókolnak arcon,
A mezők virága minket ünnepel, 
A kék magasságok enyhe fátylán 
Csordul a szív, pacsirta énekel. 
Zengő dala édesen ránk csorog, 
Míg mellettem a porban lépkedel



Piros kendőd lobog a rónán,
Mint hajnal fátyla kelet egén, 
Nyakig merülünk az érett búzába, 
A ringó rendek széles elején,
S a boldogabb jövőbe evezünk 
A kalásztenger szőkülő vizén.

S a munka szent lázában égve, 
Hajad kibomlik a játékos szélben, 
Mint telt virágra ocsúdó méh 
A verőfényes nyári délben,
Úgy szédülök meggyszín ajkadra 
Új emberként, újult reményben.

S a déli pihenőn, a nyárfák alján, 
A galambok búgó beszéde között, 
Fészektervező gonddal hallgatom 
Szíved verését a melled mögött, 
Míg megidézem a rónaság lelkét, 
Mely hullámzik, lebeg a táj fölött.



Csábítás

Hajad selymét bontsd ki a szélnek,
És repülj velem e légen át,
Ints búcsút magasnak és mélynek,
Rúgd el alólad a föld mámorát.

Ne nézz vissza a fénylő útról,
Hagyd mögötted minden vágyadat,
Ne kérj szánalmat koldustól, sem úrtól, 
Sosem osztották testvérként károdat.

Mindenki magának él e földön,
Hisz ez örök törvénye itt a létnek,
Nézd a darázs önzését a gyümölcsön,
S öndíszét a szivárványos égnek.

Tiéd mindebből csak a bámulat,
A szépség bírásán megtörik jogod,
Míg nem késő, bontsd hát ki szárnyadat, 
Bennem kétkedni nincs okod.

Én a múzsád vagyok, ki hívlak,
Titkos hangod és mély zengésű szavad. 
Jöj'j, vár bennünket a végtelen, 
Kiterjesztem alád szárnyaimat.



Szemeidhez

Eretnek sorsom üldözött hozzád,
Hogy megmentőm légy e vészes alkonyon, 
Fekete szemeid ígéretes fénye 
Vonzott magához, isteni asszonyom.

Mint éji lepke a fény körül,
Keringek én is; szelíd világokat sejtve 
E csodálatos feketegyémánt,
Ismeretlen mélyű, titokzatos szembe.

Üdvöm hónát hiszem e tükörben,
Melyben álmosan ring a végtelen 
Puha csöndek bársonyos mezején,
Engedj élnem örökre e szemekben.

Engedd, hogy mindig bámuljam,
Hisz oly szédítőn vonz a mélye,
Hullni szeretnék e csillagtalan űrbe,
Hogy hullásomnak sosem legyen vége.
rí" -- .
Fáradt vagyok, megpihenni vágyom 
Nedves pilláid árnyal alatt,
A lelketlen világtól rejts el, asszonyom, 
Szemeid egében, mélyen, alant.

Majd csukd rá a födelét,
E csillogó hófehér márványt,
És karöltve lelkünk szárnyain 
Szálljuk át az álmok tündéri világát.



Egy rózsához

Szeretnék ezüstös harmatként 
Rád hullni lágyan az esttel,
Mint bíboros égi táj,
Homlokod érinteni csókom tüzével.

Szeretnék kebleden pihenni,
Mint mezőkön a nyári alkony, 
Pilládon könnyekben égni 
S hullni rád a roppant magasból.



Ha velem jössz

Ha velem jössz, én átveszem a terhed, 
És elviszem az életedet túlra,
Ha új formát ölt szelíd lelked,
Árnyban, fényben veled leszek újra.

Követlek a sorsod útján végig,
Bárhová visz, pokolba vagy mennybe, 
Mint enyhe lég az égtől égig, 
Simogatva kísérlek a végtelenbe.



Szemem a tükröd

Állj egy arasszal közelebb hozzá,
Fénylő hajadat bontsad ki benne,
Míg kezedben muzsikálnak a fésű 
Fogai, barázdát szánt a szívemben.

Én közel tartom hozzád e tükröt,
Hogy lásd meg benne rideg magadat, 
Mikor márványkarod lágy ritmusa 
Szellőként babrálja hullámos hajadat.

Ebben a tündérek irigy szép álma vagy, 
Fejeden mintha gyémántkorona lenne,
A sugarak mennyei fénye közt te vagy 
A legszebb e bánatos szemekben.



Égi villamos

Piros villamos a szívem, 
Bíborral bélelt a belseje, 
Földtől az égig száguld 
Dalos négy kereke.

Plüssülésein tündérek 
Ülnek égkékszín ruhákban,
Lila fátyoluk meglebben 
Az alkonyos homályban.

Messzi tájak ködlenek elébük, 
Hajuk fényportól aranyos, 
Csillagról csillagra röpülnek, 
Fut velük a villamos.

Vénusz a legelső állomás, 
Kalauz az örök szerelmem. 
Haijtsd szívemre álmodni 
Szőke szép fejedet, kedvesem.



Vallomás

Nem diákos vággyal 
És nem is szerelemmel,
Szeretlek az örök megtartás 
Véres féltésével.

Szeretlek pokoli kínnal 
És égi gyönyörrel,
A szívem máglyáján 
Könnyes közönnyel.

Szeretlek vak ösztönnel,
Fénylő öntudattal,
Kéjes gyűlölettel 
És titkos paranccsal.

Szeretlek, mint formát,
Mit az élet tölt meg,
Mikor az alkotás csodája 
Vágyó testeden áíremeg.

Szeretlek, mint istent,
Az élet akarását,
Ki túltermed a halál 
Szörnyű aratását.

Szeretlek, mert kezdet és vég vagy, 
Kettőnk egyje így akarja,
Hogy a halálon is túl viruljunk,
Te, a virág, és én, a magva.



Halódó múzsa

Konyult virágok között fekszik, 
Szívében a gyilkos tőrrel,
Mit markolatig döftek bele az idők 
Újra büszke, teremtő gőggel.

Megbomlott szerelemmel élesztgetem, 
Mint legyilkolt felét a párja,
Ki mázsás súlyú keservek között 
Bosszút esküszik a világra.



Szívemhez

Nem könyörgök hozzád, mert minek? 
Hisz itt vagy bennem és az enyém,
Ha pihenni vágysz, szálj, lehet,
A nap is lenyugszik az ég peremén.

Megkínoztalak kegyetlenül, tudom,
Ezzel a lomha gyermeteg aggyal,
Most már az időt reád hagyom,
Mérd évvel, hóval vagy nappal.

Rád bízom jövőmet és sorsomat, 
Ugrálj, repdess, félj és örülj.
Hogy meddig melegíts, én nem kérem, 
Sem azt, hogy életemért könyörülj.



Éva

Édenének tág ablakán, hol lestem, 
Vékony fényt csorgatott a rés,
Mint átkozott angyal álltam ott,
Kábultan tűrtem a bűnhődést.
Éva a tükörnél ült,
Villanyfényben fürdött a teste,
Ember még szebbet nem látott,
Mint én azon a lucskos őszi este.
Fekete haja nyakába csörgött,
Fehér bőrén gyöngyözött a kéj,
Kemény kis mellén a bimbó,
Mint lángoló szegfű, itta a fényt.
Formás alakján futkosott a szemem, 
Rózsás térdeit a vágyam ölelte,
Térden állva esengtem magamban: 
Bűvöld el, isten! Itt állok mögötte.
Ó, ha észrevehetne lángoló vággyal, 
Hogy mily kín látni őt a szemnek,
Hogy nem súghatom kicsi fülébe 
Az őrült, bolond, nagy szerelmet.
Ó, ha észrevehetnél, Éva, hogy nézlek, 
Puha ágyékodban meggyúlna a tűz, 
Ádámod lennék talán örökkön örökre, 
Kivel almát felezhetnél, te szende szűz, 
Ö, ha bejuthatnék hozzád,
Én, a számodra vad idegen,
Jöhetne lángoló karddal az angyal,
Nem hagynálak magadra oly hidegen, 
Mint amott az a másik a biblia mélyén.• 
Éva, gyújtsd fel magadban a vágyat, 
Tekints felém e parányi résen . . .  
így fohászkodtam magamban az utcán, 
Míg Éva ült meztelen a széken.



Aszott mező a szívem

Mint egy buja istennő,
Ki félig hanyatt dőlve 
Jön le az égi létrán,
Míg fátylába szellő nő,
Hogy villogjon combja,
A vakító márvány,
Ügy ereszkedik közénk 
Tündérvárából a tavasz.
Arca sikolytól piros,
Szemében új öröm tüze ég, 
Hajában hold, homlokán csillag, 
Óriási magvetőként jön közénk, 
Hogy szívünkbe szórja kincseit.
A létra legalsó fokán állok, 
Kezemben tartva a szívem.
Aszott mező ez, istennőm, 
Megáldani már nem tudod te sem. 
Hiába tartanám elébed,
Hogy vessed be szerelemmel, 
Fölverte ezt már a gaz 
Tüsökkel és közönnyel. . .
Pedig úgy szeretnék még egyszer 
Fiatal lenni, kezedet fogva, 
Visszafelé menni ujjongva oda,
Hol örök az ibolya illata.





EMLÉKKÖVEK





Baka Ákos

Mért szidjátok Baka Ákost?
Nem volt ő a falu rossza,
Hogy haragjában koponyát tört, 
Eszét vette a csiipkés szoknya.

Olyan volt ő, mint a többi 
Lucskos, sáros béreslegény, 
Engedelmes későn, korán,
Csak ökle volt egy kicsit kemény.

Nem dughatta a zsebébe 
Bősz haragját, s kínját nyelve, 
Mikor látta menyasszonyát 
Az ispán úrtól megölelve.

Nem akart ő nagyot csapni,
Csak egy kicsit, hogy megijessze, 
Mint a legyet szokás néha,
Ha orra száll a szemtelenje.

Ki az oka, hogy ökle kemény? 
Hogy föltörte a szerszám nyele? 
Arról meg aztán nem tehet,
Hogy az úrnak van vakszeme.

Oda talált legyinteni,
Bocsássa meg a bírája,
Az ispán úr csak kettőt rúgott, 
Majd átlépett a másvilágba.

Ákosra meg ajtót zártak,
Húsz év vége bi'ztatgatja, 
Rozmaringos kiskertjében 
Selyem Sári siratgatja.



Klapka Pista

Hej, de elmúltak a múltak, 
Bátyámuram, öreg Klapka, 
így jár kit a halál kímél,
Csöppent annak minden csapja.

Nyolcvan évnek fele is sok, 
Lépten-nyomon ha nyomor kísér, 
Kanászélet a falu alján 
Vöröshagymán biz nem sokat ér.

Mert mi is volt a dudán kívül 
Kendnek egyetlen vagyona?
Kanok között a községházán 
Jött fel minden virradatja.

Asszony nem volt, gyermek nem lett, 
Úgy élt kend, mint völgyben az ér, 
Hátán hordott minden szennyet,
A bíró úrtól ez volt a bér.

Most, mióta öreg lett kend,
S kisántult ke így is, úgy is,
Új a kanász, új az idő,
Más a disznó, más az úr is.

Pedig dudát senki nem fújt 
Kenden kívül szebben, jobban,
Milyen sorsot szabtak kendnek,
Meg volt írva a csillagokban.

Tarisznyát hát a nyakába, 
Dicsértessék csöndben, szépen. 
Jutalmát a szolgálatért 
Megkapja kend a temetőben.



Potyó Misa

Most, amint megnyílik előttem a távol,
Ezen a levélhullató ősz végi reggelen,
Rám szállnak emlékeid egy sereggel,
S kárognak rajtam, mint varjak az ágon.

Te régen halott vagy, alszol a mélyben, 
Elvetetted minden gondodat, el a búdat, 
Azzal sem törődöl, hogy ki ássa a kutat, 
Lesz-e víz, meg hogy mit kapsz majd bérbe.

Mert hát kútásó voltál, Misa barátom,
Ki csikorgó csigán szálltál a mélybe,
S ahogy leértél, pipázva a fenékre,
Mindig mondtad: — Ez lesz a halálom.

Úgy is lett, ahogyan jósoltad nekünk,
Jól emlékszem arra a csodakútra,
Ahol megindultál az utolsó útra,
Hogy itt hagyd mindennapi kenyerünk.

Adtak a sötét sarat, mi pedig húztuk 
Nagy favödrökkel fölfelé lentről,
Hideg eső porolt ránk az égből,
S a munkát csak kínoztuk, nyúztuk.

Egyszer aztán — van-e kegyelem az úrban? 
Társam lába megcsúszott a deszkán,
Mint aggott öregember a faklumpán,
S a vödör visszahallott rád a kútban.

A fenékről nyögés bugyborékolt elő,
Mintha a mélység sóhajtott volna,
Vagy mintha elátkozott angyal dobolna 
Borzalmas indulót, s meghívott a temető.



Mire lecsúsztunk hozzád, rád ült a vég, 
Véres pocsolya ringott a kútfenéken, 
Sáros társunk a kút szájánál, szegény, 
Térdelt, fölfelé hajolva, mint az őszi ég.

Fejedre esett a vödör, teli halállal,
Melytől koponyád, mint a bádogfazék,
Úgy lapult össze, s egy jó félmarék 
Agyvelő örökre találkozott a sárral.

A kútból kihúzva az ágas mellé tettünk,
S néztünk rád, szánk nem nyílott szóra,
A kútgém, András és én álltunk zokogva, 
S az ég lassan sírt tovább felettünk.



Süli Jóska

Süliéknél gólyát lesnek,
Nem is egyet, talán hármat, 
Pedig bőven van belőlük,
Teli ülnek minden ágyat.

A bölcső alján is van kettő, 
Csalánzsákkal letakarva,
A kenyérkének ébredését 
Kék lábakon lesik sorba.

Kemencénél vedlik ősük,
Tört szárnyait tollászgatja, 
Tenger nyomort röpült már át, 
Hazát lel majd lenn a sírba.

Volt már délen, volt nyugaton, 
Keleten is hullott vére,
Ezen a rossz sárgalyibán 
Nem szerzett mást életébe.

Ebbe is csak gyermekeket, 
összevissza tizenhármat. 
Sorsuk széjjelszórta őket.
Ki tudja, hogy merre szállnak?

Itthon csak a Jóska maradt, 
Apja nyomán görnyedezve. 
Gyepmester a falu szélén,
Tíz gyermek a jövedelme.



Mogony Mátyás

Hová, hová, Mogony Mátyás,
Kajla bajszú vén kötődő?
Talán megint szóra gyúlt kend 
A faluszéli emberekhő?

Mert csak azok értik kendet, 
Beljebb már az istennyila,
Kicsinyt, nagyot nem kímélve, 
Csapkodna be a faluba.

Gazdák lakják a közepét,
A templom körül télen, nyáron. 
Nem változott itt a világ,
Maradt minden a régi lábon.

De most aztán vigyázzon kend, 
Húsz év hosszú, és kemény a zár, 
Szögi Pista lisztet kapott,
S tátott szájjal a szavára vár.

— Dejsz ahova én most megyek, 
Nem árul el ottan senki,
Mert lazítom a temetőket,
Szögi Pisták éltét venni.



Izsák Fábi

Fábi bátyám, most már mindegy, 
Bevalljuk az egeknek,
Sok szép pálinkás fityókot 
Beprémezett bajsza kendnek.

Szerette kend a kilincset 
Lenyomni a kocsmaajtón,
A templomot meg papostól 
Kiűzte kend bősz magából.

Vallotta kend, mint a pintyet:
— A kútásó vizet igyon?
Fürdik benne egész héten,
Már csak nem bolond az bizony.

Megtagadni azt, ami jó,
Egy-két dinár ide-oda.
Kend keresi, nem ő kendet,
Törje ki a rossznyavalya . . .

Törte is a Sári nénit, 
Csetlett-botlott szegény pára,
Azt súgták, hogy száraz békát 
Lopjon a kend italába . . .

Attól megáll a malma kendnek,
S a giliszták sem pipiskédnek, 
Szegény öreg Sára néném, 
Nekivágott a vészes érnek.

Fodros szellő nyalta körül,
Fű hajolt a papucsára,
Békazene ütemére 
Lépett be az ingoványba.

Úgy találták meg a réten 
Fejkendőjét harmadnapon.
Most kend is szépen utánament 
Bocsánatért a kéklő havon.



Rapos Vince

Kora tavasszal a lankák alján,
Mikor száját kitátja a pince,
Mint rétről a délibáb,
Felködlesz bennem, Rapos Vince.

Bő szárú gatyás, pendelyes koromból 
Emlékszem reád, sánta varga, 
Lyukakban éltél, tüsökbajszú,
Bús rokonom, m'int a róka.

Az omló pincék torka előtt 
Látlak a letűnt időbe állva,
Mint kiöntött ürgét a napon,
Az élesztő szél szőrödet cibálja.

Rügyek fakadtak az ágak karján, 
Gyapjas felhők úsztak az égre.
Mint csiga, ha kidugja szarvát,
Úgy bújtál a langyos fényre.

Körülszimatoltál a szelek felé,
Mint darázs, mely szomjas a meggyre, 
Nyakadba vetted szerszámos zsákodat, 
S elhagytad odúdat, mint a medve.

Lassan bicegtél a falvak felé,
Mezítláb, pálinkás reménnyel,
Hátadon csörgött a zsákban 
Két kaptafa, félmarék faszöggel.

Minden vagyonod csak ez volt,
Három ár, melyek lyuggatták zsákod, 
Pár öreg féltalp, kalapács, tű,
Fonál, meg a szűk világod.



Úgy emlékszem, nrtintha látnám 
Görnyedt alakod a szélnek dőlve, 
Amint sorba járod a házakat 
Munkáért, belepólyázva az időbe.

Most itt ülök, átnézve az időn, 
Kutatom bús ballagó emberséged. 
Apámnak öccse, rád fogom ceruzám, 
És lefejtem rólad a messzeséget.



Gúnár Lukács

Ejnye Lukács, Gúnár Lukács,
Hát itt kell hogy rád találjak? 
Semfűk között hanyatt fekve 
Lengeted a virágokat.

Nem fértél meg a bőrödben,
Bicskás, csárdás, szilaj legény.
Féltek tőled, mint a tűztől,
Most itt hamvadsz a gödör ölén.

Hat csendőr sem bírt el veled,
Ha kiáltottad a haragod!
Hiába volt bivalyerőd.
Lefogtak lám a tarackok.

De le ám, úgyhogy soha többet 
Nem mozdítod meg karodat,
Azt, amivel fejem búbján 
Táncoltattad meggyfurkódat.

De vigye ördög, elmúlt régen,
Tudd meg, hogy én nem haragszom, 
Itt a kezem ceruzával,
Az utókornak szót szalajtok.

Nem hallgattál a jó tanácsra,
Vrtt a kocsma, vitt a csárda,
Véred vették Tóth Marosáért,
Mert mindenkinek akad párja,



Hajdú Márton

Bizony elcsengettek kendnek is, 
Félhold hátú Hajdú Márton,
Egy-két könny meg miatyánk közt 
Kiemelték kendet is a házból.

No de vert már elég gyalogutat, 
Zavarta ispán, kurrentálta Vác is, 
Hetvenéves vén talpait 
Szúrta tüsök, repesztette sár is.

A Krisztus sem görbült meg jobban 
Mázsákat nyomó keresztje alatt,
Míg elérte, mit most kend is,
Ki sorsa sarába nyakig leragadt.

Pedig Szekics is közeire esett,
Volt ott munka, filléres, bőven,
Hagyma, krumpli került is néha,
No meg polozsa is a serpenyőbe.

S olykor néha, ha egy-egy kakasláb 
Véletlenül a lábasba hágott,
Szél fúvta farkát egy másiknak,
Amitől kenden a gatya is fázott.

ilyenkor a módosak röhögtek,
Hogy csendőr szaglász a kert tövében, 
Hogy lakat kattan, s Mári néni 
Szégyent sírt a kötényében.

Nem vallották, hogy út az sok van,
S hogy valamennyi giirbegörbe,
Egyik ezen, másik azon csetlik- 
Botlik, tántorog a sírgödörbe.

Én a szívemre teszem kezemet,
Hogy nem csúfság e vallomásom.
Hogy így állítok követ kendnek,
Szóljék majd a másvilágon.



Cigány Péter

Jó kupec volt Péter bátyánk, 
ízig-vérig cigányfajta,
No hogy az volt, tőröl metszett, 
Ki vitatkozna el rajta?

Szerette a kehes lovat,
Hat falut is feltúrt érte,
Tudta, hogy a bugyellárist 
Az tömi meg java részbe.

Tudja fene, hogy mit csinált,
Mit tömött a jószágbélbe,
Milyen isten kotyvalékát,
De elállt tőle a köhögése.

Mire vásár napja eljött,
S vevőt látott közelében,
Lógó tüdejük beszívták 
Szegény párák idejében.

így éldegélt Péter bátyánk, 
Köpött markokba csapkodva,
Hat kis rajkó nőtte körül,
Míg eljutott az öregkorba.

Azután csak fúrót árult, 
Járogatott házról házra, 
Mihozzánk is be-befordult 
Néha egy-két miatyánkra.

De már mostan régen henyél, 
Kutyánk többet nem ugatja.
Én ástam meg új putriját, 
Meghalt, devla nyugosztalja.



Varga Áron

Áron sógor, de elment kend,
Klára néném hiába várja,
Nem buffog a csizmája kendnek, 
Egy fej alatt süpped be a párna. 
Az is csak hogy éppen szundít, 
Félig ébren, félig alva,
Nagy részét az éjszakáknak 
Imádkozva átsóhajtja.
Kicsi házon gyönge kémény,
Nem állta a gólya lábát,
Család nem volt, magja sem vész, 
Nem hívattak sosem bábát.
Ketten éltek, míg élt Áron,
A halált most csak maga várja, 
Böjtöt tart a serpenyőbe,
S szentelt vizet a csutorába. 
Változott a világ, nagyot fordult, 
Mióta kend, sógor, nincsen, 
Támaszkodik a kerítés is,
S a házfedél is csurog, cseppen.
A kutya is csak néha vakkant 
Egy árva jajt a kapu felé,
Sovány macska félszemével 
Várón ül a küszöb elé.
Mintha ő is kendet várná,
Az egykori délceg Áront,
Ki magán hordott, ráncba szedve, 
Hét és fél rőf gatyavászont.
Hej, de más volt itt az élet,
Mikor még kend füttybe vallott, 
Klára néném ifjan, vénen 
Szerette, mint boldogságot.



Kalmár István

Itt nyugszik Kalmár István,
Ki nem kalmárkodik többet, 
Kifáradt és elaludt,
Élt hetvenhat évet.
Baltával faragott fejfáját,
Fejétől az évek kitépték,
Hogy nem élt, hanem égett,
Ezt a sírkövek mesélték.
Béres volt, amire vihette 
Tisztes tudásával,
Eldörgölt egynéhány vakarót 
Az ökörpucolásban.
Szerették is a gazdái,
Dúsan megfizették,
Mikor meghalt, a sírba 
Egy ingben, gatyában temették. 
Most itt nyugszik csöndben 
A feltámadást várva,
A délceg sírkövek 
Sötét árnyékába.
Mert aki szegény volt,
Szegény maradt itt is,
Becsurog a háza,
Mindegy az, ha sír is.



Simon Panna

M'inden szentek megóvjatok,
Most mulat a Benkó Elek,
Bosszú kapar a torkában,
Szép az asszony, de nem meleg .

Bicska nyílik, hegye villan,
Jaj neked most, Simon Panna, 
Térdelj le a bűneidért,
Elhűtött a Csillag Pista. . .

Sokat kongat a nagyharang, 
Elbúvik az öreg hold is, 
Felhő-rongyot ránt magára,
Éjfélt lépett át már úgy is.

Zúg az ajtó, recseg, ropog, 
Szertemállik minden szála,
Mint a bimbó szára hegyén, 
Panna ébred a nyoszolyába.

Teremtő ég, m van veled?
Én jó uram, drága férjem,
Kék szemei tágra nyílnak,
S haja bomlik, mint az éj jel. . .

Elek nem szól, kése nyomán 
Mintha egy szál rózsa hullna, 
Úgybbukik le Simon Panna 
Véresen a szobaporba.

Ajkán enyhe mosoly rezdül,
S végerővel csak ezt súgja:
— Szerettelek, édes párom,
De bár megcsaltalak volna . . .



Sulyok Eszti

Nagy a te mély búbánatod, 
Fejfaálló Sulyok Eszti,
Zivatar lesz, este is van,
Jó lenne tán hazamenni?

Úgysem hallja meg a hangod, 
Az, akinek jöttét várnád,
A feltámadás még odébb van, 
Vár otthon rád három árvád . . .

Embered, kit most siratgatsz, 
Nem becsülted gatyájában, 
Megcsaltad, ha félrenézett, 
Evésben és nyoszolyában.

Gyere onnét, hagyd nyugodni, 
Zúg az idő, villám vészel, 
Lemetszi a fák ágait, siess, 
Siess, míg el nem késel.

Sulyok Eszti csak nem mozdul, 
Haja lobog, leng a szélben, 
Karja között a fejfának 
Villám érte a temetőben.



Nagynéném

Élt, mint a többi fehércseléd,
A jövő biztatta, hogy reméljen,
De elunta, kibukott az időből,
Hogy valahol tovább is éljen.

Úgy látta jónak vasöklű sorsa, 
Hogy boruljon arccal a földre. 
Eldobta kegyelmi kérvényét,
S elszenderült ágyán mindörökre.

Mire hozzá értünk, már halott volt, 
Átlépett rajta nesztelen iz idő, 
Búcsú nélkül lett halálfalat,
Kire szájat tátott az öreg temető.





JEGYZET

Köztudott, hogy ma már sokan megérik a hetve
nedik életévüket. Csépe Imre 58 éves korában, 1972. 
május 18-án hunyt el most még gyógyíthatatlan be
tegségben.

A munkában „bikaerős" volt. Küzdelmesek, nehe
zek voltak a napjai, de szenvedélyesen szerette a szü
lőföldjét. Szenvedett a nincstelenekért, de szemében 
megszépültek a mezők virágai. Ismerője volt az időjá
rás titkainak. Az őszinteség, a szókimondás, a tiszta 
szeretet közlegényeként zabolátlan ihletséggel írta, sza
valta valóságot záporozó, színekkel áramló vagy a kol
dussors ellen kiáltó sorait.

Az olvasók szerették és szeretik verseit. Olyan em
bernek tartották, akit homlokon csókolt a múzsa, és 
aki, amikor novelláit gyakrabban közölték, mint a ver
seit, hűtlen lett hozzá. A külvilág előtt igen, de verset 
egész életében írt. A kordivatot nem akarta kiszolgál
ni, lehet, hogy nem is tudta volna. A maga világában 
élt; hitte, hogy szükségszerűség, sorsvállalás az, amit 
ír, bízott meglátásaiban és szemléletében.

Életében, novelláskötetei és regénye mellett, három 
verseskötete jelent meg: Üzen a föld (1949), Májusi me
zőkön (1952), Termő porban (1961). Az utóbbi megjele
nése nem örömet, hanem kiábrándulást hozott, mert a 
leadott anyagnak csak a fele került bele. A közölt ver
sekből szavak, sorok, versszakok maradtak ki. Elége
detlenségét baráti körében nyilvánította ki, az olvasók 
pedig egy ideig hiába keresték a lapokban verseit. 
Az akkori és a későbbi kritika Csépe Imre balladás 
verseit tartja értékeseknek. Amikor látszólag hallga
tott, akkor folytatta az Emlékkövek című sorozat 
darabjainak az írását. A Termő porban megkezdett bal
ladák folytatása ebben a kiadványban jut az olvasóhoz.

A szabadkai Minerva, a mi viszonyaink közepette 
szokatlanul nagy példány számban megjelenő novelláskö
tetei után, arra ösztönözte Csépe Imrét, hogy gyűjtse



egybe legjobb költeményeit. A költő és e sorok írója 
száz verset válogatott össze. A kiadóban történt személyi 
változások miatt azonban ez a könyv nem jelent meg.

A kiválasztott versek között voltak olyanok, melyek 
már az előző három kötetben megjelentek, olyanok, 
melyek újságban, folyóiratokban láttak napvilágot, és 
közöletlenek. A költő halála után publikált versek leg- 
többike ezek közül került ki. Hogy hol és mikor jelen
tek meg az elmúlt tizennégy évben, szinte lehetetlen 
megállapítani, annál is inkább, mert a lapok között 
külföldiek is vannak.

Ebbe a gyűjteménybe olyan versek kerültek, me
lyek kötetekben nem szerepelnek, de amelyeket a szerző 
is meg akart jelentetni. A válogatásnál ez volt az elsőd
leges szempont: érvényesüljön a költő akarata. A hagya
ték többi darabja kiadásra vár. Előbb-utóbb azonban 
az is hozzáférhetővé válik. Mert Csépe Imre bízott az 
emberben:

„Előttem tiszta távlatok hullámzanak, csodálatos 
összhangba ömölve, amely betölti a lét határait.

Látom az emberi józanságot a naphoz hasonlóan 
fényleni, mely minden csöpp harmaton visszatükrözi ön
magát. És hallom az idő szavát, mely megreszketteti a 
mikrokozmosz világát, melyből milliárd csírája indul el 
a tökéletesedésnek .. .”

URBÁN János
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