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Vagy bolondok vagyunk 
s elveszünk egy szálig 

Vagy ez a mi hitünk 
valóságra válik.

(Ady)

A kévekötő az olvasóhoz
Nem, semmiesetre sem szerkesztés volt az a munka, 

amelyet ennek a könyvnek a kiadásánál végeztem. Nem 
szerkesztés, hanem sokkal inkább kévekötés, széthullott 
és szertehúzó erők egybefogása, időben és világszemlé
letben is más és másfajta életet élő emberek, értékkalá
szok megnyilatkozásának egy könyv lapjaira való tömö
rítése. A vajdasági kultura annyiszor elsiratott szikes 
talajáról gyűjtöttem össze egy kévére való termést, kötöt
tem őket együvé és nyújtom át azoknak, akik nemcsak a 
nyelvükön, hanem a szivükben is viselik egy nép kultúrájá
nak ügyét. Senki ne csodálkozzék azon, hogy formában, 
gondolkozásban és Írásmódban, a dolgok meglátásában és 
megérzésében mennyire különböző Írásokat talál itt egymás 
mellett, talán sehol másutt nem lehetett volna ezt ilyen bé
kés megértéssel megcselekedni, mint itt a Vajdaságban, 
ahol a maroknyi közönség nem bir ki még egy irodalmi 
lapot sem, nemhogy elbírná azt, hogy irodalmi irányok 
szelektálódjanak és ellenségesen meredjenek szembe egy
mással. Mikor néhányon, baráti beszélgetés közben elha
tároztuk, hogy dokumentumot kell adni a jugoszláviai ma
gyar Írásról, természetesnek találtuk, hogy ezt a dokumen
tumot úgy adjuk, hogy valamennyi irodalmi irányhoz 
tartozó iróember megértően adja a kezét a közös munká
hoz és megértse egymás irányát is. Az emberi hiúságnál 
nagyobb volt a jótakarás, az irodalmi irányok elválasztó 
falánál erősebb volt a közös veszedelem: a vajdasági kö
zönség álmossága és sokszor bizony prüdsége is, amellyel 
itteni értékeket nem akar észrevenni, csak azért, mert itt 
vannak, egy levegőt szívnak velük és a mindennapi élet
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szürke harcaiban százszor találkoznak egymással. Ez ellen 
a nemtörődömség ellen is hites összefogás a Kéve, biztató 
parti lámpás, amely reményt üzen a küzködőknek, csak 
össze kell tartani és adott körülmények között annyi cse
lekvő munkát kell végezni, amennyit csak lehet, de cselekvő 
munkát végezni és nem hallgatni, nem tespedni, élni, mo
zogni, mert a mozdulatlanság halál, a mozdulatlanság 
pusztulás. Az sem volt akadálya ennek a munkának, hogy 
az egyik versiró talán bizonyos szempontokból, irodalmi, 
vagy egyéb megítélésből értékesebb, a másik kevésbbé 
értékes, nem, a mi zsinórmértékünk csak az volt, hogy a 
vers, amely ebbe a kötetbe belekerül, a legáltalánosabb 
költészeti szempontok kereteibe beleállitva megüsse a mér
téket és tegyen hitet a szerzője mellett— vagy éppen ellene. 
Ha vannak itt a Vajdaságban kezdő irók, igyekeztünk azo
kat is szeretettel és megértéssel kézenfogni és bevezetni 
arra a porondra, amelyen eddig mi annyiszor szenvedtünk 
megaláztatásokat, súlyos sebeket, megnemértő és csökö
nyösen elzárkózó gazdagoktól, — mert bizony a szegény 
ember a gondolkodóbb és kulturális dolgokért mindig lel- 
kesedöbb, ezt le kell itt szögeznem minden időkre — és a 
baj talán itt a Vajdaságban abban van, hogy túlságosan 
sok a köznapi jólétben élő és kimozdithatatlanul begyöpö
södött ember és velük szemben a kulturára költeni nem 
tudó, de érző és gondolkodó nincstelen. De jaj, az élet él, 
a vér lüktet és mi itt vagyunk, érzünk, szivünk és lelkünk 
kitárva, mi felfogjuk az idők viharát és mi itt vagyunk 
kongatókként, figyelmeztetőkként, , őrzőkként a strázsánu 
ahogy Ady mondta, vagy ha úgy akarják, a lélekharang 
rángatóiként. Vagyunk és ime, megnyilatkozunk, mindany- 
nyian egy kévébe kötötten és most lássuk az itteni közön
séget, amely itt él körülöttünk, jazzbandra táncol, vagy 
cigány mellett búsul, robotol, vagy nézi a kelő és nyugvó 
napot. Vájjon mit ért belőle ? Mi szólunk, ml hívunk, mi 
zörgetünk. Hiszünk abban, hogy megnyittatik nékünk és 
ezt az első kévét követni fogja a többi is.
Noviszádon, 1928 május tizenötödikén.

Csuka Zoltán
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Celle d’ autrefois — Gregoire Le Roy —

Én vagyok az a régi nő,
Aki egy este elhagyott.
Zokogni, sirni nem szűnő.
Nincs testem. Élő nem vagyok.

Oly szép bőröm volt, oly finom, 
Sápadt szine olyan csodás,
Alig emlékszel már bizony,
A helyét elfoglalta más.

Ó mikor a földön valék,
Hogy szerettem az életet!
Láttam milyen magadban élsz, 
Hogy szerettelek tégedet!

Mégis az emberek között 
Hurcolva széttört éveid,
Szeretlek, mert hisz mi vagyunk 
Csókjaink bús emlékei.

Vagyok igazi életed,
Vagyok a régi szeretőd,
Kiért a gondod elveted 
S kit álmodban imádsz. A nőd.

Apám imádkozik
Az utca éli hangos létét 
A villamos vigan szalad 
Egy társzekér dübörgve gördül,
A föld remeg a ház alatt,
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A kofa friss gyümölcsöt árul 
A hangzavar nem változik 
S egy üres udvari szobában 
Apám imádkozik.

A természet hullatja díszét 
Halk hervadásba hull az ősz.
A színjáték vége felé jár 
Nemsokára meghal a hős.
Tavaszra nyár jő, őszre tél lesz 
A műsor mást már nem hoz itt,
S egy csendes udvari szobában 
Apám imádkozik.

Hazáját odahagyta régen 
Kis faluja tűnt messzeség 
Mi szép volt oda vesztett mindent, 
Ott hagyta a házát hitvesét, 
Házában most más úr kormányoz 
Ágyában most más álmodik 
S egy csöndes udvari szobában 
Apám imádkozik.

Sok ember küld sóhajt az égbe 
Van kicsi, gyönge, nagy, erős,
Az isten meghallgatja mindet 
Van nem tetsző van tetszetős 
A jövendőtől jót remélni 
Sok büszke fő alázkodik 
S egy csöndes udvari szobában 
Apám imádkozik.

Az én szám rá nehezen fordul 
A könyve nekem idegen,
Nézem törődött, sárga arcát 
Által az ablaküvegen;
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Ha van Isten ott fenn az égben 
Ki tudja ki mit áldozik 
Tudnia kell, hallani kell, hogy 
Apám imádkozik.

A szent halott
Még egyszer Párisba kimenni: 
Most már nem lesz belőle semmi, 
Szegény halott.

Szent Mihály utján vig zenével 
Találkozni az ősz szelével 
Ó bús halott.

Fiatalon piros sapkásan 
Megállani a ragyogásban 
Ifjú halott.

öklével a végzet, röhögve,
Szép életedet összetörte 
Nemes halott.

Lelked mint csipkebokor égett 
Az öröklét szentelt meg téged 
Te nagy halott.

Szived gazdag, gőgös bibor volt, 
Amely egeket ostromolt volt, 
Gazdag halott.

Nyugtalan hangját messze küldte 
Fölöttünk az aetheri űrbe 
Büszke halott.
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Mi voltál? Furcsa, pogány szentség 
Kit eljegyzett a végtelenség 
Pogány halott.
Nem pusztul el, amit csináltál,
Mert erősebb vagy a halálnál 
Te szent halott.

Ősz
Sárga levél hull le az útra 
A nap szakaszát gyakran futja.
Fut, nem időz:
Az ember szeme könnybe bágyad, 
Veti már veti a nagy ágyat 
A szelid ősz.
Szedik a szőlőt garmadával,
Megcsípte már hűs harmatával 
A szürke köd.
A lélek sírva jajveszékel:
Hát te magadnak mit tettél el?
Nincs örömöd.
Hull a levél, hull le a fárul,
A kofa friss gesztenyét árul 
Az utca zeng:
És mégis bucsuzás az élet,
Pár régi arc eszedbe téved 
A többi: csend.
Nem látri már úszni a hattyút,
Az égen halkan húz a vadlúd 
Hűvös a lég ;

Mért ád az ősz ily fájó gondot?
Mi lesz, ha majd egyszer azt mondod 
Elég!
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ha elmegyek
Ha elmegyek e bús földi terekről, 
oda, hova az egek kékje hiv: 
elvész közül etek, ó jámbor lelkek 
egy árva sziv.

Egy ember, aki szerette az estét, 
mikor kék párák szállnak a vizen; 
ha elmegyek, hát eltűnik a földről 
két méla szem.

Ember, aki titokban hallgatózott, 
mikor a szél a fák közt dudorász: 
ha elmegyek, hát eltűnik a földről 
egy halk sirás.

Valaki, aki hattyút várt dalolni, 
mikor a vizek halk gyűrűje lágy: 
ha elmegyek, hát eltűnik a földről 
egy vérző vágy.

Dicső véget nem jósolok magamnak. 
Ki égre néz, az földön nem arat; 
a hervadt csokor sorsa az én sorsom, 
eltűnik, de az illat megmarad!
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Hajnalok siratója
Az ég csillagszemeibe becsúszott a bánat, 
fénypászmák szaladtak a homlokára és lepergett 
az éjszaka róla.
Először csak a felhők hegye pirult ki
aztán a fák csúcsa is lángrakapott és a határok
alján
megnyilt a hatalmas pilla.
A sápadt hajnal tejszagu bőrén
feltárj agzott az ezertorku kakaskukorékolás
lomhán görögtek előre a falombok,
mély álmok ködéből felmerült az erdők válla,
a házak elkezdtek tapsikolni,
fehér színekben, pirosban, meg halvány kékben
és szivszorongva éreztük, ahogy
négy suta fal között kimúltak a fájdalom sikolyai
kéményeken át a könnyek kiszöktek a tiszta
mezőkre
és a házak szeme rémülten fölfigyelt a kettésza
kadt égre.
Erjedő élet,
halotti csendből csírázó napmag sziv rohanásba, 
csirák áradása 
friss testek áradása
tör feléd és zúgja az élet sirató danáját 
ilyenkor
naptámadés idején
forró nagy életkapaszkodásban
jó lenne
fejünk leejteni a kedves ölébe 
s dicsérni sirva, sirva, örömben, őt meg a hajnalt.
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llj pünkösd kitöltetése
Az uccakeresztjén feküdt,
szemének tava mélyült, egyre mélyült,
fekete szigonyát már beleszurta az örök éjszaka.
Szive még dobta a vért az ucca kövére,
egyre dobálta
és adta riadó rádiójelzését a világnak.

ő  csak feküdt az uccakeresztre vontán, 
fölötte feleseltek a rendőrpuskák, 
a Ringen előre-hátra imbolygott a tömeg, 
ő  csak feküdt
és szemében halkuló lánggal virrasztott az élet 
leomló láng volt, 
sápadt és reszkető,
fel-felnyult az égre, mintha az erejét próbálgatná, 
belecsimpaszkodott az elfutó felhők szegélyébe, 
föl sirt a levegőben búgó motorokhoz, 
átugrott a világűrbe és a láthatatlan csillagokat 
amelyek zengve vonullak a térben. [kereste, 
Gyökere még ott volt a vibráló szemben, 
a szenvedő arc fölött, 
a kék munkásing fölött, 
a láz vészharangját kongató koponyában.

Parányi fényesség, benne a világ értelme: élet, 
ott világitott még a pupilla közepén 
és ahogy elszakadt a kihűlő testtől, 
egyszerre izzó máglyává nőtt, amely 
öt világrészre hintette a fényét.
Kiugrott a szemek kutjából, 
szikrázva suhogott végig a fekete földek fölött, 
vizek fényes taraján csuszkáit, [ken,
átrohant határokon, sziklákon erdőkön és tengere-
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mindenfelé, amerre a munka véredényeiben 
parázslóit testvére, az élet 
és amerre nedves szemek figyelték 
a rádiószikrák véres üzenetét.
Szétáradt élőn a messziségben,
szétvált ezerre, millióra,
kettős tüzes nyelvvel rohant előre
és ahol látta felényilón a tiszta homlokok virágát,
leszállt
és szelíden megcsókolta őket.
Akkor már csönd volt az uccakereszten, 
ott feküdt az ember, szétvetett, bénult karokkal, 
szemében, mely az égre nézett, hidegség, 
tekintete oszloppá merevült, amelyen a menybolt 
és az oszlop csúcsáról [nyugodott
boldogan áradt szét a világba hatalmas kupolája.

Benzin és embervér
Himnuszt búgott a menybolt csigaházában, 
felhők fényes taraján táncolt, 
elbújt és előkerült, 
vásott gyerek,
előtte csikorogva nyíltak az égi kapuk 
és a hajnali nap vére 
szétfreccsent a láthatár arcán.
Szállt. Szállt.

Szállt. Szállt.
Szállt.

Nyitott könyv alatta a föld, 
szántóföldek zöld lapján élő ige a mozgás, 
fenn a motor dalolt, 
huj j ázott,
szárnyai alatt engedelmesen
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örvénylett el a végtelen levegőtenger.
A benzin a motorban égett, 
a vér az ember szivében.

Lenn egy tömegbe olvadt
ház, állat, ember, erdő, rét, [tornyok.
folyók és szántók, nyugodt hidak és hisztérikus
határok egymás mellére borultak
és barnán zsolozsmázott a mélység:
hahó a vihar
hahó a madár ^
hahó az anyag o,
hahó a motor Z
hahó az ember

A nap piros szemaforja intett, 
megállj, megállj,
a motor szive már félrevert fcarang volt, 
messzi ködök ronggyátépett teste felvonaglott 
hirtelen fölágaskodtak a hegysörények 
a motor elé bolond másodperc rohant, 
megbotlott a szárnyakban, 
és zuhant a gép 
körben zuhant a lázadó anyag, 
elnyúlt a szántón, vonaglott, zihálva, 
anyja mellén a haldokló gyerek.
Szétnyílt sebéből csörgött a benzin, 
piros embervér csurrant elő, 
és egybekaptak,
megindultak részegen, támolyogva 
együtt
hogy ezer hasadékán a földkéregnek 
az örök életringató testébe 
eggyéforrottan fölszivódjanak.
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Kérdőjelek
Két sínpár gyulladt vörösre a mozdony előtt, 
két lángoló kés az éjszakában 
a vonat fölött az éjszaka himbálódzott 
és részegen tántorogtak a csillagok, 
futottunk.
Mögöttünk még Berlin villanyniagarája ködlött az 
valaki szolt; száz kilométerrel megyünk? [égnek,
— Jawohl! — felelte a német kalauz 
és már a szomszéd kupéra köszöntött.
Kinéztem és láttam a pettyes nagy üvegburát 
ahogy ránkterült és velünk szaladt előre, 
a csillagok is mind velünk nyargaltak 
és velünk futottak a tarjagos estifelhők, 
tudtam, hogy nincs kiút 
minden rohan velünk
s velünk szalad emberevőábrázatu kulturánk is.
Hiába rohan ez a vonat
és hiába rohan a föld is
a messze messzije rá is igy néz le,
mint reánk a velünk loholó mennybolt
széles vigyora elömlik
s gúnyosan kísér a sorsunk,
a pirkadó hajnalokban
hiába intenek a száguldó vonat felé
a dértől gyöngyösre mart keresztfák.
Reggelre Prága futott elénk,
uccák keresztje fölött robogtunk
az esőtől mocskos félhomályban
munkások áradása hömpölygött az éhes gyárak felé.
Lám, fájdalmasan elcsattognak a kerekek,
kanyarok nagy kérdőjelei fénylenek utánunk,
vonaglanak, fájva és zihálva,
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miért, hová?
ezt sikongják a hegyek, ahogy közöttük jajgat 
a megizzadt gép 
és ki tudna felelni?
Csak a kerekek énekelnek
karban és jókedvűen,
hatalmas rohanó kórus
az uj mitológia távolságokat faló énekesei
akik döngő ritmusban kisérik
a mellünk mélyén piros dalt éneklő
szívmotort.

Az eggyékapcsoló kenyértelenség
Kenyértelenek tengerének dagálya jajgat, 
arcukon sárga virágba bomlott az éhség, 
lábuk nyomán tavakba gyűlik a felhők bánata, 
mert mély és nehéz a lépés, amit tesznek, 
ki látja őket, hiszen millió a számuk, 
száradt fa lombján
ki látná meg az életet esdeklő levelet?

A technika korában élünk, 
rádiószikrák égnek az agyunk mélyén, 
átröpülnek rajtunk
mint az emberi közösség hiies üzenései. [béke 
Nagyjaink száján mindennap egyszfr kivirágzik a 
csak a költségvetésekben érlelődnek a fegyverek 
és sötét éjszakáink mélyén rémit az eljövendő 
Nemcsak zümmögő motorokból, [tömeghalál, 
a milliók testéből is kiröppen a szikra, 
korgó gyomrok riasztó SOS jele pattog, 
tiprottan és fagyottan megnézzük olykor egymást 
és érezzük, hogy vérünk forró keringése,

Csuka Z o ltán : Kéve ^
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minden órában körüllükteti a Földet.
Igen, uj nagy közösség rádiószikrái rohannak, 
átcsapnak a levegőben meghúzott határokon, 
időn és téren át az embert kiáltják, 
hidakat iveinek közénk
Dózsától Robespierreig, Barbussetől Majakovszkiig 
Petőfitől Tollerig, [érnek
Kinától Marokkóig,
nincs halál és nincs határ, mert bennünk az élet. 
Minden éhes ember a vevőállomás, 
kinek agyában forró virágot nyit a hit, 
és minden ember lázas leadó 
és eggyékapcsolódik minden érzés.
A Föld csak rohan, és üstökén 
erdők lobognak rémülten az égnek, 
karok zászlója int: hahó, hová?
Komisz tudósok fejében
gáztámadások és bacillusháboruk embriója nő, 
vegyészek megerőszakolják a tudományt 
tengerek vállán ágyuk borzalmas nyaka nyúlik, 
békés búzaföldek háta összeborzong, 
ahogy a lövészárkok mély sebe felsajog álmaikban.

Földből a föld, csatakos tömegember, 
szemét a föllegekbe rejti, 
felelni nem tud,
de millió testét eggyékapcsolja az éhség, 
áldott és biztató, 
örök korbácsoló,
viharban intő, biztató parti lámpás 
és már tör elő az ének a föld alól, 
ki énekel? ki bizik? 
a föld dalol, vagy milliók üzennek? 
ki sokasodik? ki terjed?



KÉVE - CSUKA ZO LTÁ N

ki itt a ma, 
és ki a holnap?

Egyek vagyunk mindannyian, mi 
és miénk 
a kenyértelenség.
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Hétfejű sárkány
Hét gondtul terhelt bánatos fejét 
Ne féljétek. Simogassátok rendre, 
Nézzetek tizennégy fátyolos szembe 
Kénkövet nem fú, tüzet nem okád! 
Miért félitek hát? Az okát, az okát!

Erdőben nem lakik, nem rémit 
Félős éjfélen lévedt gyermeket 
Se jámbor utast, olvasós nénit 
És nyavalyatörősre se tátog.
Soha, soha, eohase láttátok.

Soha, soha, sohase láttátok: 
Tizennégy szeméből könny patakoz, 
Tizennégy füle hangokat szomjaz.
Ó ha tudnátok micsoda szomj az!
Jaj úgy szeretné hét szegény fejét 
Egy ölbe hajlani, bársonyölbe,
Mert jég most fekhelye s e jég 
Megitta vérit, kedvét megölte.

Kedvét megölte, el is földelte 
Holdfogyta hiába, hiába holdtölte 
Ügy fekszik hagyottan messze bárkán 
Tengeren, éjben veszte vártán 
Szegény sárkány, hétfejü sárkány.

Szolgaság
De jó a hónak null alalt 
De rossz nekem a hó alatt

De rossz nevetni vagy ami 
Csak egyre megy: borongani
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De jó felhőnek, faragott 
becézni Isten szép napot 
és felölthet száz alakot.

De rossz nekem, becézni nincs kit 
Se lányt se selymes pincsit,

De jó erdőnek gond nekül 
Más dolga nincs: festőknek ül.

Toronynak is jó, lát eget 
És vándort állni domb megett.

És rossz nekem, kit némelyek, 
hogy minden izem émelyeg 
domb megett megfogva tartnak.

Csengőnek jó, mert nesze van 
Istennek mert oly messze van

És rossz nekem, mert nincs neszem 
a kenyeremet itt eszem 
és elmúlásom itt leszen.

Apróhirdetés az „állástkeresők" rovatban
Szép mint a naplemente,
Daliás levente 
Fürge, akár az evet 
De tegnap óta nem evett.

Jó mint egy falat kenyér,
Jó mint a komlókenyér,
Mint Bolyai olyan okos 
És most csak: henyél, henyél.
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Ismeri Shawot és Franceot 
Beszél németül és szerbül 
Megveti a táncot a flancot 
És most a gondtól gerince férdül.

ír gépen, könyvel, levelez 
Elmélyedésre nevel ez.
Készit jelentést, mérleget 
És mostan kölcsönt kéreget.

Végzett kurziut és főreált 
De most hogy fejtetőre állt 
E bús világ, e fénytelen 
Állást keresni kénytelen.

Pro domo
Versem e hattyús dereglye 
Ringat-e élőt a hátán,
Ringat-e élőt a hátán?
Tavaszidőbe s nyármelegbe

Jár-e az ajka utána 
Reszkető ajka fiúnak 
Reszkető ajka leánynak 
Mintha e vers helyén kút állna

És irtak-e versemből verset 
Emlékül emlékkönyvbe párat, 
Kétkapcsos emlékkönyvbe fáradt 
Betűkkel s fájóval, mint a mellseb

Amint én irtam, túl a durva 
Lármán, életen messze túl 
Életen, testen messze túl 
Egy kopott vak asztalra borulva
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Babona
Sovány a nyáj, pásztortól hallom 
Nem bírja már az őszt e vér 
A pásztor mond, ki közte él 
A nyáj azért oly ösztövér.

Gyengül a szem, a csillagász 
Ki ül s leseng toronyszobán 
Azt mondta és a léghajós,
Hogy tömlőnkből már ill a gáz.

Hogy itt a vég, a vég, a jós 
így mondja, vérző hírhozót 
Kapunk az égből mihamar 
S város helyén majd nő bozót.

Volt egy barátom is, vegyész,
Ki mondta: furcsanyelvü láng 
Szikráz olykor a göreben,
Valami készül meglásd öregem.

S a viz is vérét mind kiadta 
S hegyen a hó, minthogyha gézből 
Egy fájó főre lenne unt kötés. . .

Nincsen tovább e vers. Ne haragudjanak 
S ne higyjenek szót sem az egészből, [miatta
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Vassal és fohásszal
Föltámadást bugyogtak
előszökött nedvei a völgynek és a hegynek.
Gátak roppanva énekeltek,
amint átnyargalt rajtuk győzelmes morajjal
a tavaszi ár. —
Fecske a fészkét tatarozta 
s bátor Íveléssel 
a gólya
hasogatta ujkék egét a messzi mezőknek.
Kunyhók falait
tervek feszegették
s az ember, —
az első napsugárban,
vassal
és fohásszal
köszöntötte a kipihent fekete földet.
Inak feszültek, veríték csörgött a friss barázdán 
s kemény ajkakon nótába fütyürödött a remény. 
Ekék villogtak lángos vassal 
s szent tűz gyújtott fel embert s barmokat...
. . .  És az első este, — lomhán, 
elcsigázva,
ahogy eregette haza a békés nyájakat, 
fehér fénnyel millió csillag 
s a harmat esőzött.------------

Hangos-röhögve s fütyürészve
Testvérekhez szóltam; 
olyan forrón szóltam, hogy tüzes szavak 
égették a nyelvem, mert szeretetről szóltam. 
Jóságról is szóltam, de olyan forrón szóltam, 
hogy fagyos fájdalmak remegtették ajkam
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mikor testvérem közbeszólt: ne mond tovább, 
szavadat nem értem, téged nem ism erlek!...
. . .  Azóta elfelejtettem beszélni és már nem 
is tudom a nevemet. — Csak a csillagokkal 
magyarázkodom esti imagyujtó különös 
jelekkel, vagy néhanapján jámbor állatokkal, 
akik az igatartó ember rabságába estek.
Különös is, — mig éltem együtt az emberekkel 
s szomorúakat vigasztaltam, elesetteket 
felemeltem, a szomorúakért szomorú lettem 
s az elesettekért magam elestem, mig ők 
tovább mentek hangos-röhögve s fütyürészve. 
Hol kilincsek felé nyúltam, ajtók bezárultak, 
ha kertek alatt daloltam szurós szederinda 
felvérezte nótám s befonta a lábam. —
Hangos ebet csititottam, meg is simogottam, 
kenyeret vetettem, de alig vitt odább utam, 
magát rámvetette s megszaggatta gúnyám. 
Tolvajt szökni láttam s útjából félre álltam, 
mégis rámkiáltott, hogy szemem kiszúrja... 
Különös is, — mig éltem együtt az emberekkel, 
a szomorúakat vigasztaltam, az elesetteket 
felemeltem s a szomorúakért szomorú lettem, 
az elesettekért magam elestem; mig ők tovább 
mentek hangos-röhögve s fütyürészve.-----------

Gonosz cselédek házai
Minek nevezzem: bérház, kaszárnya,
hullaház, hangár, hambár?. . .  Emberek laknak
Csak olyan [benne.
áldatlan emberek,
mint akiket szivesen kerülünk
el az uccán, mert gyilkol a leheletük.
Hát olyan, — emberek laknak benne . . .
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A számon sápad szégyenében a szó: ember, 
hát emberek ezek? —
Akik úgy laknak ebben a kisértet-
házban, mint patkány az omló siket falak közt.
A kórus az ötödik emelet, 
a távolesett istenhez közel.
Odvas, roppanó garádics, amin úgy citerálnak 
nádszál lábai a Szegényék eladólányainak, 
mig ellihegik: 
m-á-s-o-d-i-k e-m-e-l-e-t.. .
Aztán folyósók.
Amiken, mint orgonasípokon litániázik a homály; 
(a pokoltornácát erről írhatta Dante a komédiában) 
s csak a halál elvesztett ékszerei 
csillognak a kopott köveken: a köpetek; 
a tüdő vész vércseppmadarai, 
mik leszálltak
a fonnyadt szájak szirmairól
a mindenttürő békés kövekre. . .  Ez — és ilyenek
a gonosz cselédek házai,
amikben bennégett élete azoknak,
akiknek egyetlen vétkük1: a munka!
Hát ilyen emberek laknak benne. . .
Akik ha állnak útrakészen, 
a belülről zárt ajtóra kiszegzett búcsúlevelük 
szerényen ennyi:

jóemberek, ne zavarjatok: az örök nagy éhség 
fényeskedik nekünk: haldoklunk.------------

Jeltelen állomás
Néha üresen állok mint egy kaptár 
amiből szétrajzott a méh.
Ilyenkor megszűkültem tervben, tettben 
és gondolatban. — Csak a felém robogó

26



KÉVE - F E K E T E  L A J O S

fekete mozdony, az élet sistereg, 
prüszköl egyforma kedvvel.
Ilyenkor kicsit félre állok s úgy nézek 
fel a roppant kerekekre, mint pusztai 
gyermek a magas töltés mellett, 
aki vonatot először lát és kendőt 
lenget a kedves idegennek. —
Elment az é let. . .  S csak mikor messzi 
felhőzik lenge füstje, nézek egy kicsit 
szerteszéjjel és látom, hogy olyan árván 
maradtam itten, mint szomorú társam 
a végtelen országút. — Pedig mi ketten 
messzebb megyünk a vonatoknál; messzebb 
tartunk mint Nap s a Föld — s számunkra 
örökös folytatás van. Csak egy kicsit 
néha megállunk. Ilyenkor persze 
gúnyolódva morog felénk a vén Idő: 
gyerünk^!... gyerünk!!. . .  öcsém mit bámulsz?... 
tán nem láttál még karó hegyén varjú t? ...
Mert üresen állok néha mint egy kaptár, 
amiből szétrajzott a méh 
s ilyenkor megszűkültem tervben, tettben 
és gondolatban. — De: egyszer valami nagyot 
csinálok s olyat gondolok, aminek a magva 
kemény lesz s bátor és hogyha ráfut 
a kehes élet, — halálra zúzott kerekekkel 
megáll! —

Egy csendes tavaszi hazafelé
Letört virágos ággal a kezemben 
járok a tavaszba szenderedett 
szelíd dombok hátán
s csak a kabátom húzom egy kicsit össze.
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Úgy itt maradnék fedéltelen 
ígérete alatt a kékszem márciusnak, 
de gondviselő fáradt anyáskodással 
arcul cirógat a hűvös naplemente 
s csendben haza küld. —
Letört virágos ággal a kezemben — : megyek..
Először a szánt-vett paraszttól
búcsúzom szótlan, akit a két sovány
gebével, ekéstől-emberestől
ebben a pillanatban nyelt el a homály.
Aztán szép sorban a messzi jegenyéktől
a fáradt országúton;
először a távoliaktól s a közeliektől.
Majd falúm első-utolsó házait köszöntöm, 
akik egymásért úgy kiáltnak 
erre a végen, mint fehér özvegyek 
az első férjtelen estén . . .
S ime, — hol ismerős házsorok a hű cselédek 
süvegtelen alázatával várnak, itt már 
fényét a sarki lámpa is vállamra ejti 
otthonosan és cimborásan. . .

Tavaszi reggelek hálójában
A föld milliárd csirával terhes.
A Nap a pattant rügyeket meleg ölébe 
rejti, úgy, hogy a támadó élet számára 
alig tör'ént csoda: a sarjadó élet 
csak átszökött a föld-melegből 
a nap-melegbe. Csodák csak az ember 
számára esnek, ki titkos ellesője 
a színnek, alaknak, hangnak 
s illatoknak. — Magam is, úgy tűnik, 
mintha rejtett ember-melegből
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a tavaszi reggelek langyos harmaíu 
hálójába esnék; de számomra csoda 
van, mert színeket fogok fel: fehéret, 
kéket, zöldet s nyárvégén az elvérző 
rózsa sötétpirosát.
Szememnek csoda történt: mert a parányi 
magvakat látnom adatott viharzúgatta 
lombos sudarakká nőni.
Fülemnek csoda adatott: hallani 
fatörzsek rimánkodását a szélben, 
felhők robogását magosságos égben, 
vizek csobogását folyókban, záporokban.
Csodák csak az ember számára esnek, 
ki titkos ellesője a színnek, alaknak, 
hangnak s illatoknak. — Pedig mi sem 
lehetünk több: színek, alakok, hangok; 
de e csodák csak Isten számára 
esnek, aki végtelen szemlélője 
az embert-termő gyümölcsös kertnek.
Az Isten a pattant rügyeket meleg 
ölébe rejti, úgy, hogy a támadó élet 
számára alig történt csoda: a sarjadó 
élet csak átszökött ember-melegből 
isten-melegbe.------------

Találkozásom Józsefekkel
Ki tudja, — vagyunk előtte, vagy vagyunk utána?...

*
Ma még szunnyadó erdőknek vesszük reggeli útjainkat.
ha néha zavaros álmok után meghasonlottunk
renyhe ágyainkkal.
De holnap, ha az álmok nem múlnak,
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egyre telnek s mezők és erdők torkig rekednek
álmunkból kiszökött csahos jajokkal:
hová menekszünk? . . . hová menekszünk?? . . .
Boldogok, akik még szenderegnek
s nem sejtik jöttét
a szakadt záporoknak, amik múlását
majd várjuk, egyre várjuk
s hökkent falukban, éhes városokban
ájult harangok vacognak: bim-bam! . . . bim-bam. . .
Boldogok, akik még szenderegnek
s nem látják a féltett nyugalmak portáján
lángra lobbani a sövényeket.
Boldogok, akik 
napközben járva-kelve 
még nem találkoztak
a kókadt-magukban álmokatfejtő Józsefekkel, 
kik
számot adnának
hamar jövendő hét esztendőkről.
Jaj, holnap, ha az álmok nem múlnak, egyre telnek 
s mezők és erdők torkig betelnek 
álmunkból kiszökött csahos jajokkal: 
hová menekszünk?. . .  hová menekszünk ? ? . . .
És ha valaki parazsas száján,
(uram bocsás,) majd kihull 
a szó: öl!! . . .
már megint öl, újra öl az ember! —
Lesz-é majd köztünk, ki példának állna?
Valaki én, valaki más, — ki szólna: elég!! . . . 
én nem kivánok már semmit se látni: döfjétek ki 
a szemeimet! . . .

*
Ki tudja, — vagyunk előtte, vagy vagyunk utána?.#.
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Csókbontó szavak a lányhoz
Tudom, hogy boldogabb sejtetlenül 
cipelni terhét jövendő asszonyságnak, 
de hiába,
látod én mégis kimondom:
húgom a márciusi ibolya már kinyílt a szemedben. 
Tudom,
hogy egyedülsétádban a napos folyóparton 
még nem tudod, mért hajolsz 
mélyen, kíváncsin a csobbanó vízre, 
de én kimondom mégis: 
orcádon a május kipirult rózsái nyílnak . . , 

Tudom,
hogy szende szemlesütve
még nem érzed súlyát a férfiszavaknak,
amikor szólok: húgocskám, édes! — -------
S még nem tudod, hogy mekkora tűz van 
szép kármin-lázában a félignyitott szádnak; 
még nem sejted,
hogy micsoda észbontó játék a blúzodban 
a fel és alá sétáló kebled
s látod hiába, — ki kell, hogy mondjam: hugocs- 
te már megtudnál csókolni engem . . . [kám, 
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Én a vers
Esztelen versenyfutás az Élet, 
s mint zöld gyepen telivér paripák 
kétségbeesetten szaladunk egy cél felé.
A mezőnyben olt futok én, 
a cél — a Nő.
Ott szaladok Én a vers,
a végtelenné kiszélesedett forma,
kit nem köt már esztergált rács. [valóság
Reményem a valóra válás, részem a küzdelmes
Állj meg te Hold, s ölelkezz össze a Nappal,
zengjen pokoli Himnuszt a Föld.
Boruljon térdre minden ami élő,
s perdüljön vad táncra a Halál,
boruljanak virágba a cseresznye-, meg a barackfák
üljön örömünnepet a Dal:
kinyilt a Sziv, hogy magába zárja
az öröktüzzel égő, igaz szerelmet.

Az álarc mögött
Hallottátok emberek? Farsangkor fekete selyem

[lárvát raknak arcukra 
azok, kik vidámra akarják sminkelni 
mindennapi, megszokott szomorúságukat. 
Mesterséges álarc kerül arra az álarcra, 
amit egész életünkön át viselünk.
Miért az álarc, amikor úgysem ismer
Senki
Engem,
Amikor úgyis elrejtem minden gondolatomat, 
mert ez senki, senki másé, 
csak az Enyém, 
egyedül az Enyém.
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És miért rajtad ez a csúf, 
fekete álarc?
Miért akarod elrejteni ragyogó szépséged, 
álomba illő fiatalságodat?

De vagy!
Ha te nem lennél, nem volna pompa, 
Nem úszna fényárban a nagyvilág,
Ha te nem volnál, nem lenne szépség, 
Kelyhet nem bontna százezer virág.
Nem koronázná zöld lomb az erdőt,
Nem hömpölyögne az a vén Duna, 
Templomokban nem zengnének zsoltárt, 
Pap ajkáról nem hangzana ima,
S vad tengerárban dölyfösen, vadul 
Nem hadakozna a pogány Hadúr,
Ha te nem volnál, ha te nem lennél.

Ha te nem volnál, nem lenne álom,
Vadul szomorú lenne az éj,
Ha te nem lennél, nem volna szépség, 
Nem űzne engem szent szerelmi kéj. 
Nem szeretnék többé tombolva, vágyva, 
Szivemből vad tűzzel olyan nagyon,
Nem tennék esküt, hogy egy csókodért, 
Az életem, a lelkemet adom.
A földre nem áradna fénysugár,
Tavaszt nem követné többé a nyár,
Ha te nem lennél, ha te nem volnál.

Ha te nem lennél, nem volna semmi,
A Világűrben meghalna az élet.
Ha te nem volnál, nem lenne bánat, 
Akkor nem vágynék boldog lenni véled.

Csuka Zoltán : K év * 3
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Nem lenne tánc, nem volna muzsika, 
Nem volna vágy, nem lenne vigság, 
Hitvány, gyarló lenne az élet, 
Elpusztulna a bűnös nagyvilág,
S a természetnek százezer csodája,
Ki lenne az Isten legszebb alkotása, 
Ha te nem volnál, ha te nem lennél?

......................................... De vagy!

Metamorfózis
És jöttek, mentek, tovatűntek az esték,
Ismét itt állok egyedül,
Néma daccal, vad, bús akarással,
Elmúlt a múlt, elmúlt a volt,
Minden ami múlt vissza sose tér.
Egyedül vagyok, ismét enyém minden,
Enyém a világ, pezsgő, asszony, a csók.

Legújabb vers
Átkot kattogtak zúgó ördögmasinák, s fekete szén fes-

[tette vörösre a kazán oldalát. 
Az acél sinpántlikák szótlanul szaladtak a kerekek

[alá, eltávolodó
kilométerek raktak le kinai falakat.
Zsibongó zajban zokogva prüszkölt a tajtékzó gőzparipa 
magával vonszolva mindent ami szép volt, mindent ami

[boldogságot igért. 
Hollahó, hollahó szaladt a néma tengelysokadalom, s

[nyomában
vér, vér, vörös vérvörös vér.
Szivem halálán ült halotti tort az örökszűz 
Halál,

34
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kezében vérpohár.
Temetésre készült az ébredő tavasz, 
s gyászkoszorút font fejem fölé az ibolyaillatos rét. 
Meghalt a Szív, s mindent ami volt a Halál-tél ham-

[vazva beborít, 
De ha van elmúlás, akkor lesz feltámadás.
Ha pedig n in c s .............................• .....................
.........................én szerelmemben akkor is feltámadok.

3*
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Anyám ha tudnád !
Ha tudnád anyám, ha tudnád az éjszakámat 
Amint utat keresek az örök sötétségben

Ó ha tudnád miként épitem lelkemben 
Oszlopsorait az Isten templomának,

Ha belém ömölnek tárt titkai az éjnek 
Tépett felhők sirva moraj ló szárnyán.

Ha tudnád anyám, mily közel a halál,
Ha végtelen csókért remeg a vérem

Hogy az élet tőlem mily messzi, messzi jár 
Ha tudnád anyám mi az élet nekem

Ha tudnád anyám merre van a szin, sugár? 
Ha tudnád anyám, ne mondd el nekem.

Noctumo
És a városban minden 
Fény kihamvadt,
Csak a hold, mint ódon kupa 
Beteg arccal sápadt.

El-el iramló emberek 
Foszlottak szerte-széjjel,
A halott utcákon árnyak 
Gördültek át sötéten.

Rólam is leszakadt 
A súlyosodó hulla:
Voltam millió szívnek 
Lüktető dalú imája.
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Dermedő szemeim 
A horizontot tépték 
Nagyúr! köszöntem zsoltáros szájjal 
Az elhullajtott napok 
Kitárt szenvedését.

Egyedül álltam 
Az éjszaka peremén,
A városban kihamvadt 
Az őssugárú fény.

Egyedül rohantam 
Az utak végtelenjét 
És belejajgattam az éjbe:
Isten merre jársz?

Hajnalvárás
Sokáig álmodtam és most itt állok,
Nézem az éjszaka burka miként hasad, 
Miként hullnak belé a halk fehér árnyak 
Álmodtam sokáig és most hajnalt várok.

Búvó madárka ijedve rebben,
Tovaszáll, megpihen egy harmatos ágon, 
Fürge gyik suhan, osonva el — 
Azúrfények derengnek át a fákon. 
Táncoskedvű borostyáninda ing, 
Felszökken, tán ölelne. . .  ni, felém is int.

Homokóráján az örökidőnek 
Egy szürke homokszem halkan lepereg, 
Lehull, mint a sárbatapodott lélek, 
Melynek végső jajában is kívánás remeg.
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Az őshomály reszketve szétszakad 
Kiteríti aranyfátyolát a nap,
Száz sugár kévéje szerte kacag, 
Visszanevet rá minden virág és minden

[ablak.
Megtépett remények árnya mozdul 
Napverte sikon felnyílt a vágyam,
S a napcsókolta sikon kilombosult 
Látom a hajnalt tűzrózsákban. . .

Meglestelek hát hajnal . . .

Az út vége
Hallottam holdsugár sikolyái,
Midőn a hajnal vágtatott felé,
Láttam égni éji lepke szárnyát,
Amint a fénytől ittasultan 
Röpült, röpült a halál elé.

Láttam fakó szájból hullni a vért,
Kiköhögött tüdőt szurtos kendőre,
Hallottam zokogni a leányanyát,
Midőn messzi, horpadt gödörbe ásta 
Csókokban fogant szégyenmagzaiát.

Hallottam dalolni kócos diákot 
Tárt ablak mögött kopott szobában,
Mint réges-régen a dalos király 
Kedvese nevét zengte dalában.

Láttam rohanó bárányfelhőket,
Mint szálltak a végtelen égmezőben,
Hogy sírtam, midőn tikkadt szemem 
Véget ért a végtelen messziségben.
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Hallottam őszön a sikongó szél 
Kőházak mögött vadul harsonázik,
A kályhatűz be furcsákat mesél,
Be rossz tudni, hogy annyi ember fázik.

Láttam még az embert, szemében ott égett: 
Üristen! Miért, miért az élet?
Miért a félelmek, az elmúlás,
Miért az indulás, miért a megállás,
Miért a bejárt, a járatlan új utak,
Ha minden út a halálba szakad?
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Évek útvesztője
Évek útvesztője, furcsa labirint!
Ariadna fonál benne nem vezet.
Kiút nincs és hát vissza sem lehet.

Tévelygünk sután, vakon, ész vesztetten. 
És nem látjuk, hogy csapdában vagyunk. 
Hiába dolgozunk és fáradunk.

Van ki ráeszmél, hogy: nem érdemes!
De mert ezer, meg százezer rohan,
Utána vágtat ő is botorán.

S e lélekölő hajszás vad iramban 
Jó szándék, szép cél, nemes akara ,
Mint felesleges túlsúly, lemarad.

Besározódnak fehér angyalszárnyak.
Nem siratják meg, észre se veszik.
A szennyeset tán jobban szeretik.

Évek útvesztője, szörnyű labirint!
Már útközben is mennyi borzalom, — — 
A végét, jaj — tudni se akarom.

Amo partján
Mit Dante egykor úgy megátkozott, 
Merengve állok a folyó partján.
— A hold az égen ezüst lehelet — 
Beatrice, Dante. . .  régi századok... 
Eltüntetek a mindenség ölén.
Most más a k é p .------------
Autótülkölés, motorcsónakok.
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Repülőgép
surrogva száll a Piazza della Signoria felől. 
Az Arnó hallgat.
Sok ezerév egy pillanat örök rohanó habjai 
Ó mennyit tud, hány titkot rejteget. [felett. 
Kinzó vággyal föléje hajolok. . .
Hiába minden! Könny szökik szemembe 
Az Arno ha llga t.------------

Élet
Voltál erdő: virágos, — voltál nappal: világos, —

[bizodalmas, kedves. 
Karácsonyfa: csillogó, — ezüst dió, mogyoró, —

[boldogságos játék. 
Voltál dallam: kacagás, — derűs égbolt: ragyogás,—

[hétszinű szivárvány. 
Tündérfényes dáridó, — hattyúlovag: csábító, —

[mámoritó serleg.
Voltál: fül a hangomnak, — édes íz a szájamnak, —

[sok csoda lelkemnek.
♦

Voltál mező: csalános, — éjszaka boszorkányos, —
[fojtogató, félős. 

Korbács: suhogó, szeges,— pribék: vörösköpenyes,
[— vasrostélyu börtön. 

Voltál tört hang: dadogó, — jeges eső: kopogó, —
[sötét, borús felleg. 

Halott vágyaknak tora, — lidérces, szörnyű óra, —
[bús reménytelenség. 

Voltál: könny a szememnek, — nehéz kő a kezem
nek, — bánat a szivemen.

*

Fej vagy irás: játszottál, — felemeltél, ledobtál —
[Élet — Élet — Élet!
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Idegen hajó
A kinccsel rakott idegen hajó,
Nyílt tengerről egy szűk öbölbe tévedt. 
Mohó kezek, kapzsi kalózkezek 
Leszedtek róla minden ékességet.

Koldusszegényen, kifosztva maradt.
Ott vesztegel, mint tört szárnyú sirály. 
Árboca roncsos, vitorlája tépett. 
Rabszolga lett a hajdani király.

Rabszolga lett, bús szürke, robotos. 
Árbocára hurkoltak kötelet.
Egy kis folyón lett vontató hajó 
S elfelejtette — a nagy vizeket.

Téli dal
Zuzmarás, alvó, néma fák.
Télbe dermedő pusztaság.

Szellő se leng — a rét halott.
Hideg fényben a csillagok.

Párák szállnak, mint lenge füst. 
Elönt mindent a hold-ezüst.

A messzeségbe kémlelek,
Hol viliódznak varázs jelek.

Csillámló hófátylakon át,
Issza lelkem a sok csodát.

Ily közel sose tűnt nekem:
A vég telen------------a végtelen!
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Kacagás
Érzékünk duhaj viharzásán 
a vágyak bamba villámhárítója.
Kedves és buta
mint egy falúsi pesztonka.
Fehér kendő a nagy tusák fölött. . .  
negédes Ígéret. . .

Ahol kacagnak — ott remélnek, 
ahol remélnek — élnek ott.

Én iskolát építenék a kacagásnak 
hogy tanuljunk nevetni okosan is!
És mindenkinek
meg kellene tanulni a kacagást, 
mert a kacagás: puha fészke a béke 
szelíd galambjának. . .

*
Legszebbik énekem mégis 
a piros kacagásé; 
orgonaszó, mi kicsendül a test 
szent templomából
és beharangoz a termékenységnek. . .

Jaj, hogy a piros kacagás sírja mindig 
a legsúlyosabb könnyeket!

hozsanna magamért
i .

Láttam már bénát, vakot, süketet 
és fonnyadó tikkadt lázbeteget.
A béna látott, ismerte a szertelen vágyat 
mégse kért soha mást, csak ép lábat.
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A vak szerette a dalt, az ízt, az életet 
ám nem kért istentől, csak szemet.
Szeretett, utazott, mindent élvezett, a süket 
de nem sóvárgott mást csak jó íűlet.

2.
Óh irtózat, a szemem, amellyel mindent látha- 
a fülem, ami felfogja a sikolyt, a jajt [tok 
és lábam vak ösztön utján, ha elbotol ?
Mely vészek várnak minden tagomra 
jó szivemre, puha karomra, tiszta agyamra 
ép fogamra, kemény húsomra, forró ajkamra?
Óh iszonyú bajok és vészek, szerte amerre nézek! 
és eleshetek. És megfázhatok. Fejemre tégla

[hullhat...
rablók törhetnek rám . . .  és ha meggyilkolnak ? 

3.
Vonaglik, vetél, izzad, szenved a föld 
de elhervadt báján, tavasz táján, kihajt a zöld. 
Szemet szemért, fogat fogért: Uj tavaszt a

[régiért!
Nem adom én se szépségem, épségem sém

iimért . . .
Mindenem ép. És mindenem szeret: A szemem

[ a szám
a szivem: Istent, világot, embert, illatot,

[lármásan
virulok csüggve a földön mint vérvörös virág, 
melyet díszül tűzött a mellére a lázbeteg világ.

Ének
Szemed? Aranysugarából kötelet sordortál 
és hurok végét a szemembe dobtad.
Ügy húztad magadhoz a lelkem
— mint ingó toronyból mentett rableáiiyt.
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Hangod? Pünkösdi misére beharangozott, 
rózsák nyíltak szavaid kertjében.
Elébed térdepelt a szivem
— mint oltár elé a fehér menyasszony.
Karod? Bástyája mögött megbújva 
nem hallom a bagoly huhogását. . .
Mert fülembe muzsikál a vérem
— mint részeg cigány falusi csárdában.

Mindennapunk
i .

Nem hívok fehér márványt 
a történések szürke betűi alá.
A holnapnak a tegnap márványlapja 
úgyis csak elmúlt ünnepeket mutat 
az örökhétköznapunk mohos falán.
Véső, kalapács, ecset vagy sikoly, 
dal, szín, forma, fájdalom 
virágozzák vörösre az élet lanyha partját 
és kezünk mindig csillogó üvegcserépért, 
tarka kavicsért kutat a napok fövényén.

2.
Milyen kevés szitása van a múló időnek!
A percek pergő homokjában 
csak az ismeri fel a zúzott kristályt 
és aranyszilánkot, kinek a szivét 
már rostára marta a bánat . . .
Ám nem betegek dolga a segítés, 
gyáva ujjal legföljebb sebeket mutatnak 
a tettek álmodott mentőlegényeinek.
A percek szüntelen jajkiáltása között.
De ki látott még napjaink tikkadt Szaharájában
keresztbe tenni egy heverő gályát bár,
hogy egy vizbefuló árva bogarat partra segítsen?
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Szépség.
Imádság és átok.
Bíivös szent forrás és méregpohár,
Számos nagy tett
ingája, rugója, motorja,
számos nagy tett
béklyója, bilincse, bakója. . .
Szememnek: forma,
ajkamnak: íz,
fülemnek: dal,
orromnak: illat.
Szépség.
Kulcsa vágynak, csóknak, 
de bűnnek, bajnak is.

*
Szépség,
az ifjúság öröklakója 
főbérlője és fölbérlője; 
bujtogatója.
Hetéra és Szibilla.
Búja tánc és szelid imádság. 
Gonosz örömök, édes szenvedések 
pogány oltára.
Hullik ölébe 
az arany és a vér . . .
Bankárokat eszik, költőket szül, 
és a legkegyetlenebb bálványisten 
minden bálványok között.

Tavaszi gyász
Torokon tobzódik csapzott kedvem 
fekete májusa haló tavaszoknak,
Rothadó szirmok fanyar illatából
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öröktemetések tömjénszaga száll. . .
Ki nem temetett már szép perceket 
és visszajáró lelkűket ki leste még hiába? 
(Virágban porzó volt csupán 
mit a tavaszi szél messzi elsodort)
Mellemre szívott mámorok kék füstje
méreggé üílepült. De mégis:
most párázik a föld és párzik az élet.
Uj tavaszokat sikolt, amik meghalnak újra mind! 
Édes kin hozza, halk sóhaj viszi, 
de közbe kacagok is néha tán, 
míg csitítva dajkál földanyám.
Kicsi féreg én, a föld roppant emlőjén
magam szeretném k: szívni minden mézét
pedig én látom a sóvár hadat,
mint sáskáz a gyér örömökön,
és emlékét mindenki könnyzacskójába rejti . . .

Én nem szégyellek koldusként markot tárni, 
én nem szégyellek tolvajként tilosra járni, 
ha élet kocsmáros úr szép szóra nem ád! 
Mámoromat rovásoknak krétázza, tudom: 
fizetek végül. De fenékig bányászom hitelem 
és nem kötök balesetbiztosítást a sorssal.

Titkok
Kedvesem szemében fények úsznak 
mint esti tavon arany csillagok.
Jaj — mennyi titkot rejtenek a fények 
égen, földön, tűzön, vízen 
és a szem fekete bogarán!

Kedvesem arcára borús árny esett 
mint napra felhők sötét fátyola.
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Jaj — mennyi titka van az árnynak 
nap arcán, erdőn, sóhaj mögött 
és a s z í v  rejtekébe zárva!

Kedvesem »minden jót« kívánt és eltávozott, 
meleg helyét síró szivemmel takarom.
Jaj — mely titok vitte el tőlem 
a kedvesem, ki jót kívánt nekem, 
és ha jót kívánt, miért távozott?
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1.
Az ég fekete szemfedője alatt 
didergő városokban 
ó gazdátlan társaim
ne higyjetek a humanizmus gutaütött derviseinek, 
a kivirágzott akasztófák tetején csak kárognak 
mint ősszel a varjak
ne higyjetek a facér költőknek a gyomorbajos vezér
cikkíróknak, kik látták, hogy valamelyik tavaszi 
reggel lehullott a betlehemi csillag 
teve áthalad a tű fokán 
én mondom
mi vagyunk az Isten bárányai, kik elvesszük a 
világ bűneit
a kialudt máglyák bennünket siratnak
vidám folyók a mi kedvünkért ragyognak a világtalan
hajnalban
májusi erdők felénk tartanak 
a zokogó utakon
és Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália, Európa
kirabolt mezőin
miértünk
kukorékolnak a kakasok.

2 .

A vérhamut szórja a szél, sürün hull mint a szeptem
beri eső

ki látja most, hogy a förtelmes mocsarakból kék 
harmatot lop ki a dudorászó este 

és ki tudja, hogy a vak koldus tegnap borotvával 
elmetszette a szeretője torkát 

ó hányán is vagyunk, kik vállunkon a fájdalom 
keresztjével

Csuka Zo ltán; Káva ^
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a világ szomorú arcát figyeljük, mint álmos virrasztók 
a halottét

a mézszagu prédikátorokat, kik mint a tévedt luftballon 
ég és föld között libegnek 

a tüdővészes kamaszokat a szanatóriumok tejfehér 
ablakaiban

a dögszagu levegőben a búgó aeroplánokat 
és lent a roppant vermeket, hol rendőrök posztóinak 

kardjukon a szentlélekuristennel 
az idő fakó grádicsán 
ó hányán is vagyunk 
testvérek
kik mint nyárvégi fecskék 
összeverődtünk
és kisirt szemekkel melegítjük dermedt csontjainkat 
Szibéria fölött.

3.
— ma nyugtalanul fölnyeritettek a sürü flandriai erdők 
a mazuri kék vizek, hol százezer pántlikás orosz- 

regrutát nyelt el hirtelen a föld 
és vérrel jóllakott temetők éhesen felböfögtek 
a jószagu augusztusi estén
a kanálisok ugattak, mint a láncravert kutyák amikor 

a hold tenyerén fekszik a város 
és az ijedt eszü koldusok kenyérrel és borral ven

dégelték meg egymást 
mert jaj sokan döglöttek a kénköves utakon is, a 

rendőrkard alatt, a kórházak matracain 
és ma is sokan cipelik hátukon a batyut mialatt végig

mennek az esztendők dűlőin 
a legázolt májusfák között
a halál bús cselédeivel, ek\k piros angyalokat őriznek 

a szívük alatt
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és kevesen vannak, akiket a tiz tavasz fölvezetett a 
dombokra, ahonnét jól látni a kövér magazinokat 
és fölöttük a fekete zászlót 

az orosz muzsik áldott faekéjét a csodálatos koporsóval 
és az ég nevető arcát is amint összecsókolódzik 
a földdel.

4 *



K O V Á T S  A N T A L

Lény, tengerszem kék szemed
Szőke a hajad, s ez illik neked 
S titokzatos tengerszem kék szemed:
A hegyen is, a tengerszem felett 
Diszül büszke királyi főt övezni 
Aranyfürtü árvalányhaj lebeg

Szemedbe nézni vészes szédület
— Nincs senkinek ily szeme kivüled — 
Benne sodró, mély örvény kavarog, 
Tölcsére húz. vonz, erői dagadnak:
Előtte magam is csak báb vagyok.
A tölcsérben, a lelked mélyiben 
Zsibbadó lelkem mélyen elpihen: 
Elringatják lágyan zsongó habok 
örvénylő lelkednek — minek tagadjam — 
Magam is sokszor a rabja vagyok.

Búvár a lelkem sokszor és e búvár 
örvénylő lelked tölcsérén alul jár 
Lelked legmélyebb, termő rejtekében 
S onnan ki sok drága gyöngyöt m erít: 
Őszinteséged drága gyöngyeit,

Gyermek vagy: őszinte, pajkos, vidám 
Kedélyed édes must, amit kíván 
Csókkal beszivni a szomjas ajak;
Az ízét érzem, szomjas lelkem érzi 
E mustnak, bár sosem csókoltalak.

Játékos gyermek vagy, s én jó barát: 
Megértem szived örömét, jaját 
Volnál tó, gyöngyös habjaid felett 
Csügghetnék én, mint fűz, s tiszta habodba 
Hullatnám himporom — szerelmemet.
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Szédítő taposómalomban járunk
Apró friss kedveink, örömeink,
Kisebb, nagyobb bánatunk árnyas, 
Színes ruhácskáit naponta 
Újra magunkra öltjük.
És libegünk bennük mint viz felelt 
Himporában rezgő tiszavirág —
Késő alkonyatig.
Akkorra megkopik ruhánk,
Örömünk, árnyas bánatunk is 
S levetkezzük.
Levetkezzük s ruhánkkal együtt 
Az álom, a tudattalan,
Boldog nem levés folyójába hullunk. 
Néha véres szeges páncélba bújva, 
A^kos, irtó tragédiákba fulva 
Gomolygunk itt, e sártekén:
És igy megy ez a temetőig,
Ott hosszabb, szélesebb 
Néma változatokban 
Újra kezdődik a komédia.
Álmunk, örömünk, bánatunk 
Fűbe, fába, virágba,
Uj életekbe színesül,
Mig újra emberi alakba szökken,
Vagy körbe-körbe még nagyobb 
Hullámgyürübe fodrosul.
S hol lesz határa e gyűrűnek?
Lesz-e vájjon megállás, pihenés, halál? 
N em ! Csak káprázat, látszat a halál 
Örök körforgás, mozgás nagy körű, 
Szédítő taposómalmában járunk,
S huzzuk-vonjuk igánkat
Egy nem múló. egy örök Ür körül.
S nem tudjuk, hogy miért, minek?
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Legtökéletesebb az ember
Legtökéletesebb az ember 
Az Isten alkotásai között.
Ezt hirdetik, tanítják a tudósok 
Komoly hittel, buzgó igyekezettel 
Katedrákon; s cifrán felöltözött,
Ékes, csillogó szavakban a bölcsek 
A bölcső és a koporsó fölött.

És ez valóban igy van; elhihetjük. 
Szivárvány az ember tökélye:
Magában millió szint rejteget 
Finom árnyalattal egymásba szőve,
S e színek bevonják a jellemet.
Az ember millió szint váltogat,
Hogy eltakarja mind a foltokat,
Mik jellemében rejtve rejlenek.

Mert foltja sok van, s abból származik, 
Hogy éhes és végtelenül hiú. 
Gazdagságra, hatalomra vágyik.
S a gazdagság, hatalomért
Fárad, küzd, tülekszik, sőt — gyilkol is.
Kis ember néha állatokat üt le,
Olykor egymást is megöli.
S a nagy? — Óh az sokkal gyakrabban 
De mindig embert, állatot soha.

S mig a kicsiny az állatot vagy 
Egymást egyenként üti le:
A nagy — tömegekbe terelve 
Hajtja vágóhidra az ember,
Mint hajcsár a vásári barmokat.
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S kiket tömegbe hajtva, ütve 
Botorul megszéditve üt l e :
Azok fájdalom nélkül — alszanak. 
Mindnyája csendes, szótlan, hallgatag, 
Néma, türelmes, tétlen mindenütt, 
Mészárosára vissza már nem üt.
Az ember — óh biz’ bölcs egy élet ez — 
A gyilkolásban is tökéletes.
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Éjfél bősz torkában, g y e n g e  pillanat
E bősz, fekete vonal: mező, éjfél, horizont.
Kék, fényes köd az éji ég, ádáz, gaz csillag a hold, 
vén rókabőr, vérboros folt.

Fáj. Halál. Szívszorulás:
részegkezíi, vad tamburás, feketehátú nagy igás:
holdas mező, rettentő tó, rohanó sírás, zokogás,
pokoli kocsi, elmúlás,
zord, véres éjfél, ez se más,
őrült, kiáltó hahota, táncos, lidérces, ős pofa ez
kaján kísértet, ősz kofa, [ittas, nyálas, rőt dudás,
a hold, az éjfél, a buta.
Táncoló fák, táncoló táj, táncoló árnyak tánca fáj, 
a hold, a tó, a vakmerő, borzongó úszó, zöld erő, a 
az éjvihar, zengő vihar, [sziv, a vér is benne van, 
holdiszonyat, a csendvihar, [dalf
álló szél, néma bömbölő, fagyott kohó, megfojtott 
az éjfél torka óriás hal, marcangoló bősz viadal, 
bánatfellegek, sziklafal, 
fogcsikorgó éjféli szörny: 
a hold az éjfél, az ital, —

boldog, messzi trombiták, 
élet, éposz, harcos bikák, 
harcok, kínok, hitek, viták, 
dübörgő csodák, szerelem, 
az életed, móc életem, — 
ember, világ, ide nézz:
Kozmosz rút játéka kész, 
gyenge pillanat, gyáva vész, 
minden-vesztő, heveny penész, 
éjféli vész.
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Bitang-nóta
Mikor az éjszaka meg-ujból beléharapott a szivébe, 
bitang ember akkor, 
túl a jóság dühén,
gonoszságnak áldott harangverő kedvén innen, 
ihol ezt fütyülte:

» Kabátom ujja, 
könnyek tanúja, 
de nagy bitangságra 
jutottunk 
jómagunk!
De nagy árvaság ez acsargó bitangság,
kilökött száll deszkán,
itten az ég alatt, büdös flaszter sodrán,
eme gazdag, meleg, szagos, napos, fényes
jóvilágban!

S te zordon atyaúr, szentséges nagy ördög, 
hallgasd ezt most már meg.
Te vagy a paloták 
bazaltjában a sár.
Te vagy az acél gépeknek rossz lelke.
Te vagy sárga kincsek furíás deleje, 
te vagy a vizeknek visszafelé árja 
s még az asszonyneműeknek is erkölcse, 
te millió sarkon elbújt egyetlen gaz, 
te szülő halál, te ölő teremtés, 
egy-arcba lássalak 
és úgy átkozzalak!

Miattad vagyunk mi ide igy kicsapva 
egymást-tépő falkák, 
míg a kalász ömlik,
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Bitang-nóta
Mikor az éjszaka mcg-ujból beléharapott a szivébe, 
bitang ember akkor, 
túl a jóság dühén,
gonoszságnak áldott harangverő kedvén innen, 
ihol ezt fütyülte:

»Kabátom ujja, 
könnyek tanúja, 
de nagy bitangságra 
jutottunk 
jómagunk!
De nagy árvaság ez acsargó bitangság,
kilökött száll deszkán,
itten az ég alatt, büdös flaszter sodrán,
eme gazdag, meleg, szagos, napos, fényes
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S te zordon atyaúr, szentséges nagy ördög, 
hallgasd ezt most már meg.
Te vagy a paloták 
bazaltjában a sár.
Te vagy az acél gépeknek rossz lelke.
Te vagy sárga kincsek furíás deleje, 
te vagy a vizeknek visszafelé árja 
s még az asszonynemüeknek is erkölcse, 
te millió sarkon elbújt egyetlen gaz, 
te szülő halál, te ölő teremtés, 
egy-arcba lássalak 
és úgy átkozzalak!

Miattad vagyunk mi ide igy kicsapva 
egymást-tépő falkák, 
míg a kalász ömlik,
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míg a bánya terhes,
míg a földnek minden rengeteg zenéje
néked muzsikálja életét, hogy felfald.
Értünk nem álmodnak a fehér angyalok, 
ládd, mi megkívánjuk a kuvaszok sorsát, 
csak mégis szépen szól fejünkben a bánat 
s öklünk görcse olykor buzgón reád gondol.

Megrázzuk mi még a fákat, 
mi bitangok,
talán egyszer, talán soha, 
de megrázzuk.
S hullani fog, hullani fog akkor mindenkinek 
mindenkinek egy-két garas, 
minden bitangnak egy-egy csók, 
mindenkinek egy jó nóta, 
mindenkinek egy szép álom,
— minden gaznak néhány pofon —
néhány falat kenyér hullik le majd akkor kinek-

[kinek!
Mostan csak a ménkü hullik, 
de mi álljuk.
Mostan csak az ostor vagdos, 
hej nem bánjuk.
Kujtorog a keserűség a torkunkban, 
fullaszt,
de megrázzuk mi a fákat, 
keserves bitangok.«

Ezt fütyülte bitang ember, 
lógó árvaságban, 
mikor csengő jó szivébe 
az éjjel beléharapott 
fekete fogával.
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Ének tizenhat évről és tizenhat óráról
Szőke, acélos ő is, mint a garszonlányok. 
Vagy barna, hervadt, mint a gond virága. 
Sápadt, gethes, vidám, mint a proletársir.

Tizenhat esztendős 
leány.
Sötét hajnalon szakajtja ki 
magát álmok csillagfészkéből mind,
— ó, meg kell látni az uccát
mikor elönti ez a szomorú forrás —
s viszi a szőkeségét,
viszi a szivét,
viszi a hervadását,
viszi bús élete pompás szobrát,
viszi a halála megbújt gonoszát
a gép mellé.

A gép mellett
egy óra — két óra — öt óra — kilenc óra — 
a gép mellett
tizenkettő — tizennégy — tizenhat — 
a gép mellett 
tizenhat óra!
Tizenhat vonagló órára mind,
fájó idege időnek, az örök kín percmutatója
tizenhat órára!
ti-zen-hat-ó-rá-ra.

Lány,
te, tizenhat éves,
ki sötét hajnal s elektromos est közt, 
tizenhat óra örökkévalóságán, 
százéves, száz fej, száz erő, száz kar,
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százmázsós elszántság vagy: 
mikor él benned szerelem?

S űz-e vájjon téged harc motorja, 
a harcé
— tizenhat óra szerelemért?

üzenet a háború mamájának
(A 10. évfordulón, 1924.-ben),

Tudom, hogy mindenki szívből és ösztönösen
utálja a háborút,
mint egy varangyos békát,
vagy
mint egy szipirtyót,
azért csak nagyon paraszti, mérges és mégis felettébb 
negélyes szitkaim lehetnek ma, egyszerűen és röviden: 
az epilepsziások, öngyilkosok, elesettek, rothadok, 
elrepült végtagok, idegsokkosok, éhesek, akasztottak, 

megfertőzöttek, elszáradt csecsemők, boldogtalanok 
őrületbehajszóltak miatt, 

anyák, professzorok, proletárok, vezércikkszerkesztők, 
munkásvezérek, papok és sihederek, mondjátok utá- 

Nyeljen le srapneles vagonokat a háború édesanyja, [nam 
éhtifusz szálljon a gyomrába, mérges gáz fújja fel a 

tüdejét, hektoliterekben zuhogjon a gennye a há
ború édesanyjának, 

vak, béna paralitikus legyen 
a háború édesanyja,
negyvenkettesek, tankok, páncélvonatok, aeroplánok, 

halálsugarak, mind az ő irdatlan pofáját vegyék célba, 
őt komtreminálják meg egy fékevesztett börzén, 
a háború édesanyját, 
dögöljön hősi halált 
a háború édesanyja,

Ó0



K É V E  - M IK E S  F L Ó R IS

úgyis mint a legracionálisabb termelési, gazdasági és 
erkölcsi világrend.

Tudom, hogy akkor özvegyen maradnak a harcilelke
sedés cinikus vezérvaddisznai, a ^csapataink han- 
gulatakitünő« és »virágosbokrétákdalolómenetek« 
szemtelen költői, az ötvenhatéves marha, aki önként 
vonul a dicsőség virányos mezejére, a generálisok, 
municiógyárosok és egyéb professzionista me- 
moárirók,

de mi ez ahhoz képest, hogy atlétatermelű huszon
nyolcesztendős barátom a gránátszéltől megbávult, 

idő előtt kihullott a haja
és most minden speciális évfordulói alkalom hiján is 
hátborzongató jajokat furulyázik embertársainak koszos 

estéibe —

Vendéget várjunk
A sötétben gonoszok elvágták kertészollókkal 
szivünk fonalát
s most fagyos szentek vagyunk 
jégcsapokkal hónunk alatt 
nem is tudom, hol vagy bitangságban 
hol vagyok, bitangságban, nem tudod.

Ha meghallanád
fonál nélkül, mint a táviró, szívesen, 
kilenc és tiz csodáját az én földemnek: 
hol a borbélyműhelyekben ég az örökmécses 
miérettünk
és Krisztus könnyezik a padlásablakban 
miérettünk
és vonítanak a rabszolgák, az ebek, kárhoza- 
miérettünk [tos lelkek
Mig kerge masináján robog a vendégünk —
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elhunyt »menny országok« köve, csontja, 
röge, dögé, fénye, bűze, tüze kijátszott kénye, 
istenek sáros háta az országútja: 
az én földemnek kilenc és tiz csodáját 
ha meghallanád.

Tudnád akkor, hogy már felvonultak 
madarak, malájemberek, 
kengurúk, bűnösök, 
csillagok, gyerekek, 
proletárok,
zenészek és szolgálóleányok 
fehér köténnyel mind kimentek őelébe 
a kanyarulathoz, hol elővillámlik és tova 
miközben szaporán hullatja fogát az idő

Te is jönnél velem várni a vendéget 
ki szivek fonalát sodorja ujján 
tán beteszi lábát a világ pitvarába 
pitvarunkba tán beteszi lábát.
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Kő és kenyér
Gyermekségem aranykora az volt, 
mikor még lelkemet 
mint langyos fénysugár-kehely ölelte 
az Istenember szent balgasága:
»Aki téged kővel dob, dobd vissza kenyérrel.*
Ki lenne boldogabb nálam, 
ha már annyira ember lenne az ember, 
hogy a kenyérdobás kigyógyitná 
vad vakságából, öldöklő őrületéből...
Mert, jaj, ma otromba bűnös apostolok 
a Te nevedben
testvérgyilkos köveket raknak a gyermeklelkekbe, 
és örök kőzápor korbácsolja azokat, 
kiknek teste véréből fakad a kenyér.
S honnan vennénk mi kenyeret a visszadobásra, 
hisz a kenyértelenség a legmélyebben sebző 
kövünk! . . .

A Te parancsodat teljesítjük mégis 
vérünkből való vér 
örök vezérünk »Ács fia«!
Ostorod ereje feszíti 
irgalmatlan kővé bús ökleinket!
Szeget szegezz szemben a Szeggel 
Ácsoknak és Aratóknak éhes sokasága...
... Nagy a küzdelmünk a kenyérért!
S kenyerünkért harcunkban 
Szuronyokat szegeznek mellünknek szüntelen 
Óh! mert kenyérrel szeretnék válaszolni a Kövekre... 
K enyérrel! Kenyérrel! ..

63



K É V E  - S O M O G Y I  P Á L

Én
Porszem a sivatagban, 
csepp a tengerben, 
egy atom a nagy tömegből 
akit szintén ugyhivnak:
Ember.
Vádterhes, gondterhes megkinzoit 
kutatója enmagamnak.
Undok, gonosz Korbácsosoknak 
rosszul íütött, lankadt, kopott gépbarma 
megkövezett leköpdös^tt 
Jóakarat. . .
Ki magasan hordja nyitott homlokát, 
tenyerén hordja a szivét 
s mindenki fiának kezet nyújt, 
ki a Jókat sem látja jóknak 
és jóknak látja a Rosszakat, 
ki testvérének érzi 
a füt, fát, állatot férget. —

. . .  Ki vagyok Én ? . . .
Én vagyok Ti ?
Ti vagyok Én?
Ki vagytok Ti ?
Ki vagyok Én?
Ki mondja meg!?.

Ember-masam keresése
Volt hogy másiknak láttam a másikat, 
s megtartottam magamnak magam. . .
Majd lassan dermesztő kietlenség lett
körülöttem a mindenség —
és én dideregve eszelős félelemmel
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kerestem a másikat, 
dideregve kerestem
bent a jó meleg testvér-nyáj közepében, 
mert elvesztettem magam...
Majd magamra sejtettem a nyájban, 
rögben, búzában, féregben.
— Most bennem érzem a mindenséget
s a mindenségben mindörökre
elvesztem én!
elveszett a félelem, a kin,
mert vagyok:
örökké való Semmi,
mindig élő Minden.

Tantalusz-kinok
Kócos rongyos, vézna kis lányka,
alig öt-hat éves talán,
oda vetett martaléka a tuberkulózisnak.
Hat-hét éves lehet a testvérkéje,
arca, melle, szemei,
szomorú mélységes vádoló gödrök. . .
A karácsonyesti vidám, hópelyhes, 
zűrös, vad emberözön 
majd elsodorja őket 
ismét a fényes gazdag 
ezerjóval teli nagy kirakat előtt.
Nézik egyre nézik
a vonzó melegfényü karácsonyfát.
bámulják a sok szép kicsi játékot,
nyáluk könnyük egybecsurran,
orrocskájukkái majd belukasztják a kirakat
olyan nagyon közel állnak, [üvegét
s jaj milyen messze a túl sok jótol! —
Már reszketnek fáznak, amint itt állnak

Csuka Zo ltán : Kév« 5
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szegénykék szörnyen éhesek lehetnek 
érzem . . . .
Ó szivemet tépő szivtelenség ! . . .
Ó, szenvedő szeplőtelen szent parányok. . .  Ja j!
Mikor lesz már bátorságunk, erőnk,
betörni ezt az irgalmatlan kirakatot,
bevérezni értetek ökleink s orcánk,
hogy tovább már ne éhezzetek,
hogy legyen már tinektek is
örömetek. . .  karácsonyiok.

Május
Pirongó arany fényárban fürdik 
az érett tavaszi Minden. . .
S a barnafakó rabszolgának, a Földnek 
kérges arca zöldben felnevet.
Valahol most elszakitották pányváikat 
a szilaj mének és ficánkolnak, ficánkolnak. . .
Látod, az emberek ujjonganak. . .  
csakhogy karjaikat ki nem tárják 
Ó! mert érzed-e, most kalácsizzel vannak teli 
az éhes szájak, 
piros álmokkal a bús agyak, 
vörös lángokkal a vaskos szivek. . .
És érzed-e a véredben az áldott izgalmat, 
a csókos nagy áradások magunkat-szülő 
szent ős nászát. . .
Összeölelkezik a madarak csengő dala, 
a füvek zizzenése. a férgek szisszenése, 
a fák vig lihegése az emberek harsány énekével 
s mint testvér-himnusz cseng-bong fönt, lent, ölelkezve... 
kacajlavinák hömpölyögnek kéken, csillogva hömpö- 
Látod, hogy izzik, aranylik, él, lobog minden, [lyögnek... 
Öröm, öröm, öröm ...
Május!
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Bácskai éjjel
Szabályos sorokban zsendül a vetés 
a józanság egyeneseket húz 
az önzés határköveket állít 
és megbízható lakatot tesz a magtárra. 
iMinden oly hasznos, minden oly józan 
nagy értéke van a trágyának 
a késnyelők és komédiások 
félve, idegenül kullognak e tájon 
és alázatosan köszönnek 
a füstölgő trágyaszekereknek.

Minden oly hasznos, minden józan 
a szépség apró angyalkáit épúgy 
kiűzik a hurkaszagú házakból, 
mint az éhes, lázas, riadtszemű 
koldusokat.
Éjjel pöffedt hasak horkolnak e tájon 
az álom pilléi senkit sem visznek 
smaragdos, rubintos óperenciákba.

Nem kérdem szabad-e, helyes-e, 
józan, hizlalós, értelmes dolog-e 
álmodni bércekről, buzátlan sziklákról, 
sasokról, fényekről, Párizsról, világról, 
csodáról, mákonyról, szent, jó asszonyokról .. 
Éjjel van, horkol a dagadt disznóhizlaló, 
a százláncos gazda gutaütötten emészti 
az esti vinkót meg a paprikást, 
mialatt én spanyolúl tanulok,
Hölderlint vagy Rimbaud-t forgatom bűvölten, 
Van Gogh lángoló vonalait ámulom 
\ agy Nietzsche megejtő mélységeibe szédülök 
sápadtan, lázasan, szikkadt szemekkel.
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De aztán hirtelen kibúvók a könyvek 
magos és biztos bástyája közül 
ki az ólszagú éjszakába!
Kapzsi otromba ebek csaholnak utánam, 
de én már kint járok a vetések közt 
gonosz mosollyal mint a kazalgyujtogató. 
Alattomosan kuncorgok, 
káröröm bugyborékol bensömbem, 
mert most ültetem el a téboly 
mákonyos, magtalan, tündérszép 
virágait
a hasznos, trágyás, egyenes, 
bácskai barazdákba.

Csodálkozó sóhaj az Idegenhez
Szeretni szeretnélek 
hatalmas Idegen,
barátságban szeretnék élni veled, 
mint repkény, mely óriás 
tölgyre kúszik.
Szeretni szeretnélek
és bizalmasod szeretnék lenni,
hogy megértsem munkád, játékod, szeszélyed,
és szeretném ha érezném
a jóság megbocsájtó melegét benned.
Ó, ha testvéremnek tudnálak 
milyen könnyű volna!

De jaj! te elviszed hitem és múltam, 
apámat, kis húgom, melegtenyerű 
jóbarátom,
elcsened álmaimat, ifjúságom
ritka, rejtett, tiszavirágos mosolygásom
elviszed, ami szép, ami drága,
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ami meleg, ami vigaszos 
és pucéran, társtalanul hagysz 
az évek kopasz, hüvösödő őszében.

Nem értelek. Ozirisz, hatalmas úr, 
borzongva látom szívtelen szeszélyed 
kegyetlen munkád, fenséged, halhatatlansá- 
Megdöbbenek örök és végtelen [god.
hatalmadtól!
Csodállak, féllek, ámullak, tisztellek, 
de nem tudlak, nem tudlak szeretni!
Idegen maradsz, gőgös úr maradsz
és én örökre ámulós rabszolgád maradok.

Barátom a szamár
békésen bölcsen hegyező fülekkel 
visz és vezet 
a Királyok Völgyében.
A ragyogó rózsaszín sziklákról 
visszapattan minden sugár 
s a rekkenő hőségben 
a szúró sugaraktól 
kábán ingok a nyeregben.
De barátom a szamár 
nyugodtan lépked, 
ő tudja az utat, a célt 
és tudja az élet értelmét.
Én bízom benne, 
elismerem fölényét
és megsimogatom az izmos, szürke nyakát, 
mely biceg és biccent 
a kurta lépéseknél.
Aztán kutatok, keresek 
valami szó után,
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melyet megértene 
ez a hűséges jóbarát 
a perzselő sivatagban.
Két arab szó jut eszembe 
mindössze,
az egyik édest jelent, 
a másik szolgát.
Nincsen több szavam
ebben a bágyasztó, bóditó fényözönben,
mikor szikkadt a szem
és ájult az agy
és a szótárom otthon maradt.
»Helu haddam« — 
mondom hát hálásan 
és biztosan hibásan 
a nagy szürke fülekbe.
De vezetőm, barátom, 
bizalmasom és tikkadt életem 
hordozója 
megértően bólint, 
megpeckeli fülét, 
majd nyájasan felnyerit 
és szinte vidámabban 
aprózza lépteit
ebben a vakitó sárga-rózsaszin 
kohóban.
Milyen jóleső ez a válasz, 
ó barátom.
»Helu Haddam« — 
mondom becézgetőn, 
köszöngetőn 
és máris biztosabban 
ülök a nyeregben.
Tudom, hogy egv hűséges barátom
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van a sivatagban,
aki becsülettel visz és vezet,
mert tudja az utat, a célt
és megbocsájtja tudatlanságom,
gyámoltalanságom
és emberi gyengeségem . (Luxor)

Giomo dei morti
Mint tiszta tengerbe hullajtott drágakő 
visszamosolyogsz még azokra, 
akik utánad néznek.
A sűrűsödő vízen keresztül is 
ragyog és remeg a merülő topáz.
Akik néznek, azokra visszanézel,
akik szeretnek és kezüket nyújtják utánad,
azoknak tűnő, törékeny,
lázas kis kezeddel megszorítod a kezét
és tekinteted fátyolos lesz,
mikor azt mondod:
»Köszönöm«,

♦
Meggyujtjuk az emlékezés mécseseit 
és halvány arcod felfénylik, kipirul, 
mint egyszer régen, mikor messziről jöttél 
és az élet illatát hoztad magaddal.
A mécsfényben remeg a szavad:
»Mily szép az élet! Hiszed, hogy meggyógyulok? 
Hiszed, hogy eljutok tengerre, délre, boldogságra?* 
Langyos, barackos fény simít végig, 
amint bejössz a szobába ésazaszterek fölé hajolsz, 
majd leülsz a zongora elé:
Jo morro sotto fo sciato *e chesta vieca — 
énekled halkan, félve és az alkony 
burjánzó bíbora zenél az ablakon,
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Jo morro . . ,  — sóhajtod szellőszárnyon , *. 
Percen a mécs, húny már a lángja 
és te sápadt, egyre sápadtabb leszel, 
elfúl a hangod, sötétbe vakul szemeid tüze, 
elmerülsz, elolvadsz, felfal a feledés árja 
s csak egy szürke fénykép lóg a zongora felett.

hajnalban, kis állomáson
Ásitós, mosdatlan vasutas 
őgyeleg az izzadt, keserű váróteremben, 
melyben az utálat öklöndözik 
leragadt szemekkel,
Zsírfoltos bátyúk, kajla kosarak, 
szurtos parasztok kuporognak 
bűzben bóbiskolva.
A villany oly gyenge már, 
mint ájult apáca.

Jön a hajnal fázósan és mogorván, 
piszkosan tápászkodik fel a téglagyár mögött. 
Tárcsák verődnek össze, 
kopott, koldus vagonok szégyenkeznek 
a rosszkedvű rideg virradatban.
Beteg lámpa inog 
bánatos ívben, 
fütyül a tolató 
fanyarul, fáradtan, 
zöld a váltó szeme: 
mehet!

És te megjelensz fehér kalappal, 
üdén és kivánatosan, 
tisztán tündökölve és titokzatosan, 
mint színpadi csoda.
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Ki vagy?
Houbigant árja úszik mögötted, 
puha hálószobák szaga, 
hordár bőröndöket hoz, 
melyeken színes cédula.]
»Albergo della Luna Palermo« — 
szól az egyik s a másik így beszél: 
»Hotel Imperial Bruxelles«.
Vidám szerelmes ágyból jöttél, 
esti fürdő után, 
csókzápor után, 
csókmámor után 
és boldogan aludtál, 
mint jóllakott vadállat.

Ki vagy?

Szép vagy.
Gőgösen lépkedsz a perronon, 
illatok fátyla libeg utánad 
s én búsan, irigyen találgatom 
kiléted, utad, múltad 
s a célod.
Ritka, idegen virág vagy, 
kinek nem tudom nevét és hónát 
de szédülve szívom illatát.
Szép asszonyi élet vagy,
akit nem ismerek,
aki csak idegen férfiak számára
kín, gyönyör, élmény és csoda,
míg nekem csak vágyakat csókoló
szomorúság.
Istennő vagy, aki eltűnik, 
mint minden égi jelenség, 
aki kényesen és kényszeredetten lépked
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ezen a bűzös, döglődő,
batyús, kis állomáson,
ebben a rút, rideg, rosszagú reggelben.

Titok vagy-e, vagy messzi vágy?

Ügy szeretnék veled menni, 
messzi menni, 
messzi menni, 
veled m enni. . .

Veled menni,
te fehérkalapos, te isteni, te drága 
és soha vissza nem jönni 
e bűzös, bánatos, batyús, kis állomásra.

Az Olimposz alatt
Mint csoda olyan vagy: 
hatalmas hideg, 
parancsoló és dermesztő.
Fanyar, poros, ásitós muzeumok után 
ki hitte volna,
hogy ilyen ijesztő az istenek tanyája?

Ember sose járja ormod,
csak a holdfény hull fehér fejedre
és a nap koszorút fon köréje,
(Héliosz szereti gyermekeit) 
de ember nem járhatja ormod, 
félelmetes istenhegy.

Kicsiny vagyok és ijedten nézem 
messzi, magas csúcsod, 
mint bámész attikai pásztor,
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akit káprázatos oreádok látogattak meg 
lázas eszelős álmában 
ezer esztendőkkel ezelőtt.

Bevallom: eddig pogány voltam, 
a könyvekben holt Zeuszról olvastam 
és a sisakos Athéné unalmas emléke volt 
gödhös görög óráimnak.
De most érzem, hogy éltek, 
tökéletesek vagytok, 
ti bozontos, márvány istenek, 
most érzem szépséges, végtelen erőd 
Zeusz
és most didergek zárt és örökkön élő 
szépséged előtt Afrodité,
Héra meg Niké Ápterosz.

Kicsiny és hivő lettem előtted 
óriás Olimposz.
Fejem ime lehajlik, mint bíínös zarándoké 
a szent kapú előtt.
Hiszek benned és várom szép, bölcs haragod 
Zeusz,
s ezért letérdelek előtted, 
alattad,
az Olimposz tövében.

(Tempe völgye)

Ismét Leopárdi
Mint javíthatatlan bűnöző,
mint szívó szenvedély reszketős rabja
visszatérek hozzá.
Pedig elvesz tőlem 
hitet és mosolygást, 
kedvet és csókvágyat,
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reménylős kétkedést 
s minden röpke mámorbuborékot, 
mellyel a pillanat nagynéha 
megajándékoz.
Elvesz tőlem mindent 
s én odadok mindent 
s pucéran, pulyán, fázva állok 
szembe a halállal.
Semmim sincs, pőre vagyok, 
mint a hajótörött.

»I1 vivere e sventura* —
olvasom, ismétlem szinte könyvhétévé.
Kint már beborult,
eső lóg az estben,
mint rojtos rút kárpit
halott kapújában.
Falú, Recanati, balga parasztok, 
trágyaszag, árvaság, sajogó sivárság 
és benn a szobában sok könyv, 
sóhaj, gondolat, papiros 
meg kurta köhögés:
Halál!

»A1 gener nostro il fato
non dono che il morire« —
olvasom, ismétlem szinte könyvhétévé.
Kint már beborult,
sötét van, este van,
eső lóg az estben,
mécs pislog libegve
oly fáradt már a láng,
mint kókadt kankalinfej.
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Ó, a lét elszáll és mi is 
eltűnünk nyomtalanul.
Kialszik a kanóc 
sötét lesz, éjjel lesz, 
éjjel lesz, álom lesz, 
álom lesz, halál lesz 
Halál!
és jaj! — nincs tovább!

De felsercen a mécs.
és ványadt, vértelen
fényt lehel a papirosra,
írni kell, míg csak pislákol a láng,
irni kell a sok könyv között kchögősen
valakinek,
egy megértő, kései barátnak,
aki száz év múlva egy hasonló
bús, bandzsa falúsi estében
sok könyv között köhögősen
olvasni fogja a Recanatiban leírt sorokat.

És a kései barát, mikor ezekre 
az írásokra hajol, úgy érzi, 
mintha titokzatos, fekete tó 
tükre fölé hajolna:

látja a lelkét.

Milyen jó lenne.. .
Milyen jó lenne 
elindulni, vándorolni 
valahova.
Elindulni, vándorolni, 
megpihenni, megérkezni
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és lehajtani fejemet egy kőre, 
mint Jákob, a bibliai,
És aludni és álmodni,
mint Mózes könyvében vagyon.
Híís a csend és hűs a kő, 
a fejem könnyű s nem m eleg: 
angyalok járnak a létrán,
Isten pedig azt igéri,
hogy vélem van és megőriz engem.
Milyen jó lenne vándorolni 
és találkozni valakivel, 
mint Jákob, a bibliai, 
aki angyalokkal találkoza. 
Találkozni, O rá lelni,
Ő rá lelni Őt szeretni 
s 0  ekképpen szólna hozzám: 
Vártalak s most tiéd vagyok, 
szolgád és királynőd vagyok, 
mert én vagyok az asszony, 
aki szeret téged.
Milyen jő lenne
győztesen kikerülni az éjszakából, 
mint Jákob, a bibliai, 
aki Istennel viaskoda.
Mikor pedig a híis, hig hajnalban 
íelizzana a boldog bibor, 
kitárnám karomat 
pogány pap módjára 
s kiáltanék ekképpen :
Enyém a nap, enyém a fény, 
az asszony, az is az enyém 
Az Isten, az is az enyém!
Enyém az élet!
Milyen jó lenne . . .
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Könnyű este
Tiszta az ég és tiszta a tenger, 
a hold ezüstje lengén reng a vizen, 
olasz gyerekek nevetnek mellettem 
s a kis civetta dalolva rója 
ibolyás útját az estebédig.
A violák duhaj koncertbe kezdnek, 
a rózsák pajkos canzonettet*búgnak, 
a szegfűk hangja megannyi vidám vágyzene, 
az éjjel csók lesz, oly egyszerű az élet, 
szellő szalad végig a parton 
frissen, lihegve, mint meztelen fiucska.

Lebegek, mint tükrös buborék.

Gránátpiros fény gyűl fel az ablakban 
és a halottak homlokon csókolnak, 
mint anya, kinek fia messzi útra kél.
A testvérek, a régi, öreg esték, akik 
Schopenhauert olvasták és ráncosán, súlyosan, 
halálvárósan csoszogtak át az éjszakába, 
idegenül sandítanak fel kriptájukból.
Higan, lengén libeg az este.
A csillagok megcsókolják a tengert, 
a bárkák a hold lehullott ezüstjén hintáznak 
narancsszemüket le-lehunyják, 
a tabarinből zene szálldos — oly egyszerű az élet!

De mikor kótyagosan és könnyű lábbal 
átsietek a pálmasoron egy pálmaág 
megcirogatja arcom. Megtorpanok.
Valaki hosszáért a libegő buborékhoz.

Valaki egy messzi világból 
megérintette a lelkem. (Sanremo)
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Egy pillanat
Ha majd ismét eljön egy karácsony, 
milyen szép lesz a hó, az öröm, 
a csúf szivek is szépek lesznek, 
amint cukorkát visznek másnak.
Ismét karácsony le sz!
Este társaság lesz nálatok,
dióspatkó és szép, vörös tea,
puncs is lesz tán, meg kedves kártyajáték,
élces kedv meg piros hahota.
Te pedig egyszer felveszed a kártyát 
és szemed elréved.
Nézed, mint málik szét a cigaretta füstje 
a lámpafényben.

— Mi az? Hova gondolsz? Rajtad a sor!
— eképen szólnak hozzád,
de te nézed, mint málik szét a cigaretta füstje 
a lámpafényben.

Az is lehet, hogy messzebb nézel, 
hogy engem nézel 
e kurta pihenő pillanatban, 
engem,
aki nagyon messze van már 
múltban, földben, poros emlékezetekben 
és rozoga cukorskalulyák lomjai között,
Én ugyan akkor már táltossal vágtatok 
a fekete feledés felé, 
mely titokzatos és dermesztő, 
mint minden halál,
de lehet, hogy halvány fényecske villan 
a révedt feketeségben 
és lehet hogy te látsz engem, 
kedves.
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E bús pillanat oly rövid, 
mint hulló csillag karcolása 
és méla, komorult arcod ismét 
mosolyra virul.
Felkacagsz.

Már minden elmúlott!

— Tudom m ár! — mondod 
és drága kezed,
melyre egykor annyi csipogó csókot
cseppentettem,
most a tök felsőt
leteszi az asztalra.

C tu ka  Zo ltán; Kéve
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JUHÁSZ GYULÁNAK, 
az elkárhozott magyar poétának 
ajánlom ezeket a verseket

Páris boulevardjain
A föld szivén egy ökölnyi daganat: ez Bábel 

amely a tornyot még el se kezdte építeni, csak 
nyüzsög érthetetlen szorgalommal és nyakába 
kapja életét, amint kinőnek tejfogai.

Az ablakokban kalitka, hőmérő és dal, ó, a 
kanárinak csak dalolni kell, míg 
az ember ritkán dalolhat, ha vágtat 
a kenyér után, amely menekül előle 
mindhalálig.

De fura csuda az ember, Istenem, 
keze van, 
lába van, 
feje van, 
esze van,
vágya van és némelyiknek szive is van a 
pulóverje alatt, ám ez nem veszélyes.

Itt élnek nevetséges rohanásban, hogy nem 
álmélkodni; [győzök
komoly, felnőtt családapák számolatlan 
pazarolják az éveiket, míg
a pénzüket kétszer is utána olvassák és elrejtik 
a ládafiába!

A föld szivén egy ökölnyi daganat: ez Bábel, 
amelynek keresztmetszete iszonyúbb a hétnapos 
hullánál i s :
a pincében a koldus lakik, 
a kapu alatt a csavargó lakik, 
az udvarban a cseléd lakik, 
a földszinten a tanár lakik,

62
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az emeleten a bankár lakik,
a padláson a festő lakik,
a toronyban a harangozó
és a felhők fölött az Isten lakik, aki
nem tud aludni a szalámis boltok és mozik fény-

Három vers az Azurpartról [szóróitól 
i.

Mentőn,
álmos, szakállas, öreg boltos, 
aki elaludt a pult mögött és most 
felráncigálják, hogy vevő érkezett.
Sokarcú, kicsi, tarka város,
mindig röhög az ezer arcával és mindig
melege van,
pálmák és doktorok vigyáznak a tüdejére 
és a tengerbe siet piros házaival, 
mint fürdőbe induló lepedős vének.
A fátyol a hegyek arcán: felhő 
és az én lelkem itt a Zsuzsánna.

II.
Alkonyodik,
a jó kis halak már aludni mennek, 
a tornyos csiga most fordítja rá 
háza kapujára a kulcsot, 
pókok másznak a köveken 
és a tenger betakarja magát 
habos csipkéivel.
Sóhajt, 
forgolódik, 
hullámzik a keble, 
néha halkan felsikolt, 
és lázas,
mint egy harmincéves asszony, 
aki az első házasságtörésről álmodik.

6*
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in.
Kopoltyut szeretnék és uszonyokat, 
hogy versenyre kelnék a szelekkel 
és megfürödnék az égi színekben.
Ó, égő égi tenger, 
ég*
rajt hullám a felhő
és aranyhalai az angyalok,
az ezüst bárka éjfélkor elevez fölöttem
apró csillag-uszályaival
és én bámulom hátrabicsaklott nyakkal,
holdkórosan,
mint ahogy a hal bámul a süket
óceán mélyén
ha gőzös suhan el fölötte.

Falusi fotográfiák
Az almafa teherbe esett az éjjel, 
oly szépek a gyermekei, 
csupa kövér mosolygó buksi fej 
és a képüket égő-pirosra mázolta be 
keresztapjuk 
a kedves égi piktor.

Az erdő utálja a gyümölcsfákat 
mint ahogy a meddő asszony gyűlöli 
az anyát.
Egész nap farkasszemet néznek: 
a barackfa öntelten riszálja derekát, 
a körtefa tüntetőleg hintázza 
barna kölykeit
s a szőlő lábujjhegyre pipiskedve 
kiölti csipkés nyelvét: 
s ! ss ! s ss! ssss! ssssss !

64
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az erdő hisztériásán felsivit 
sivelkodva csapkod tömzsi karjaival 
!! 11!
és gorombaságokat üzennek 
egymásnak az intrikussal, a széllel.
A kismalacok elaludtak 
a vályú mellett, 
a tehén álmában beszél, 
a kis lilik a bokrok alján hüsölnek 
és a jó Isten most harangozza a delet. Bim- 
ez a tizenkettedik óra. [bam
Pajtás kutya a lábaimnál fekszik 
jóllakottan
és a kéményen át lustán illan 
a konyha lehellete.
Ó, a koldusfiu, akit az este 
az árokpartján láttam, 
vájjon hol ebédel?
Mit ér nekem a végtelen 
és hogy vannak végtelen csudák, 
tornyok, amelyek az égig érnek 
és hogy porból 
Embert gyúr már az ember?
Oly egyszerűen élek, 
mint törzsünk apja Ádám, 
újságom a mező, 
villanyom a hold, 
kávéházam az erdő, 
reggel mókusokkal beszélgetek 
és utána füttyentek a sárgarigónak, 
hogy csudálkozva hátrafordul.
Az én tanyám az én váram : 
megvéd tatártól, megvéd baráttól,
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megvéd nőtől, megvéd esőtől,
béke az ajtaja, csönd a sövénye,
a boldog élet csöndje ez,
az óceán fenekén nem lehet süketebb,
viharelőtti, világelőtti,
mintha csupa holtak laknák.

Versek
i.

Mint mikor a vontatókötél kisiklik a fáradt hajós 
kezéből,

úgy vettem át én is apámtól az életet, 
oly természetesnek találtuk ezt mindaketten, 
ő nem adott tanácsokat
és én nem kérdeztem meg tőle, hogy érdemes-e 

tovább silbakolni a tisztelt vén hajót, mely Ádámmal 
indult

és megőrizni — a törvény értelmében — kaló
zoktól, vihartól és asszonyoktól,

vagy hagyjam sorsára esztelen, mig zátonyra nem 
fut és lesz belőle halak rezidenciája?

Csak álltunk a roppant égi bazilika alatt, 
fejünk fölött kis arany meteorok égtek, 
a harangok zsurja éppen elkezdődött, 
bim-bam, bim-bam,
és körültáncolt bennünket a vörös alkonyat.

II.
Nem tagadom:
néha csordultig vagyok jósággal, akár a bárányok, 
órákig elbámészkodom olyan egyszerű dolgokon, 

ég, a felhő, vagy a kémény füstje, [mint az
isteni kötél, angyalok barna copfja, felnyujtózik 

a végtelenig, de embert nem tűr a hátán, 
én nem tudnék ennyire büszke lenni,

66



KÉVE • T A M Á S  IS T V Á N

a napsütéssel is jóba vagyok, az árnyékkal is jóba 
vagyok és az esőt nem lenne szivem megsérteni az 
esernyővel.

Ó eső, tej, bor, vér, könny, 
isten harmatja mind, én lelkem szép fürdővizei, 
de szégyen a mai világban ilyen irreális fiatalember, 
nem verekedő, nem mérges, mama kedvence, 
még vérbaja se volt, egy csendes kis fiucska, 

ahová ültetik ott marad, anyák glóriát huznak buksi 
fejére és ezt mondják előtte rossz kölykeiknek:

»Látod olyan légy mint a Pistike «.
III.

Sorsom kerékkötője, nő,
csak messziről akarlak nézni, mint felhő a cifra 

tornyokat,
néha megkivánlak
ám nem kérdezek tőled soha semmit, 
minden szó hegedűszó, aranykehely, 
de ecetté válik benne a szerelem bora, 
ó, hogy részegre ittam magam belőle, kocsmátalan, 

álomtalan, józan legény,
ki kóvályog az éjszaka és a nappal között, mint 

karámból künnrekedt üstökös.
Asszony: édes játék, jobb a piskótánál, 
csak nem magunkhoz kötni őt méretlen esztendők 

kapcsával,
játék ez mind, a kedvesünk szép, kecses hajasbaba, 
mindenkire mosolygó, mindenki kezében vidám 

és mindig kézről-kézre száll, mint a vásári léggömb 
és mikor már megszerettük pufók szivét, 
egy éjjel elszökik a nyitott ablakon át a déli 

hidalgóval, 
a széllel.
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Vakember gázvilágitásban
MI elhozta elébe a tarka mindenséget: 
két szép szemét tán golyó vitte el ? 
tán asszony vitte el? tán Isten vitte el?
MOST ül a boulevárd forró ölében, 
az ivlámpa nem vakitja és nem a napsugár, 
talpig gyászban telnek a hétköznapjai, 
a vasár- és ünnepnapjai, 
kezében harmonika
és játszik fájdalmas zenéket, amik belenyilalnak 
a szívbe, mint a csalódás, vagy az ütés.
. . . .  ta -rá -la -lla -hó -o -ho -ho -hó ! . . . .
és szakad a nóta, hogy szinte a melléből jön, 
véres eső, amit még az anyja dudolt megdicsőülten, 
először bámult a világba két csöpp szemével. [amikor
O, akinek kezében borospohár van, nem 
tudja mi a szomjúság, 
aki ernyőt emel a nap ellen és issza 
a színeket, mint a coctailt,
de ez a fekete üvöltés a csontig éget és a láthatatlan 
világ: rémülete, tébolyult temető.
VANNAK rövidlátók, okuláréval, vagy csiptetővel. 
ám mégis pislog a szemük, akár a szentjánosbogár 
és hunyorognak, pislognak ha viszket és jó, 
de éjjel nappal csukva tartani 
és vaksi szemmel így ringatni irgalom-hintát, 
ó, iszonyat! emberek!
én megszoktam már a repülőgépet, a hangot, 
amely dróton jár és dróttalan 
és várom naponta az uj csudákat, 
de eláll szivem verése a torz Élő előtt, 
aki az örök sötét vakablakában üldögél 
és kínozzák égő látomások.
HOGY nem kiváncsi,
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csak egy pillanatra i s : milyen a föld, amelynek 
hátán csetlik-botlik?
milyen a virág, amelynek illata elborítja? 
milyen a felhő, amely sátort ver a feje fölé 
és hogy milyen a kéz, 
amely most épp a kalapjába hullat egy 
pénzdarabot ?

Intés a kedveshez
Hogy össze kerültünk — csudák csudája! — a vér 
két elsem indult hajótörött, [Ararátján
gyermeki és egyszerű.
De szépek vagyunk igy mi ketten, 
én kiszakadt másik életem,
szemedben én ülök izzó trónuson, szerelem Dózsája
és ezer kicsi apród-gyötrelem fogja feszesen uszályodat.
Ó, vágy, vágyam, ördögszekér,
senkit se kiméi, engem se kiméi,
de ha nagy néha pihenni tér
előbujik a szeretet.

Jó menni veled, jó hallgatni veled és félteni
kerilő gondolatoktól,
úgy szeretlek mint önmagamat,
rossz vagyok, hogy jó légy hozzám és mindened csak 
tér, idő és élet, asztalod és ágyad, [én vagyok:
kereszt, árviz és sorompó, hogy titok maradj, 
hogy sohase lássam viszont a régi arcod, 
sohase emlékezzek.
Másnak: köd, kő, vagy halott is nem bánom, 
csak nékem lehetsz az élet, 
amely jár-kel-követel a cifra földi 
komédiában, akár 
a fák és a madarak
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akiknek nincs multjuk és a szerelmük egyszerűbb 
mint a napsugár.

Bizony itt kár minden eskü, minden ígéret, 
csak annyit mondok: jól vigyázz! 
mert tavasz van újra,
amikor jövök — talán éppen távozom tőled, 
igen,
a szerelem építse néked az öröm legszebb palotáit, 
de fojtson meg az első szivdobbanásod, amely nem

(engem kíván.

Figyelmeztetés
Ez az egészség és az izmok diadala, 

most tessék kikapcsolni a lelki motívumokat, hátra 
arc, indulj,

trará! trará! Éljen a béke és a biztonság! 
a rágó és a rekeszizmok, az egységes, szent és 

oszthatatlan vér!
Itt nincsenek meglepetések és tűzhányók, 
az utam világos és ez ellen hiába apellálok, 
ó, a sors k eze!
be kell balzsamozni a sors kezét és kiszögezni a 

város kapujára,
hogy megrettenjenek a tény ér jósok és a szerencsés 
Van önnek tűzálló ruhája? [nyerők
Van önnek bűnös lelkiösmerete ?
Rendelkezik a szükséges lelki stafirunggal ?
És egyáltalán: tudja ön, hogy ki zokog délutánon- 

kint az óceán fenekén?
Én büszkén mondhatom: minden rendben van a I
Vagyok az egyszerű buzaszem, [szivem táján, 
a kis leveli béka, réti gyik lehellete, 
bárányfelhő és minden fájdalomnélkül való élet, 
sikerült önállósítani magam és most
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külön háztartást vezetünk; én és a lelkem, 
és ezúton is értésére adom mindenkinek: 
semminemű felelősséget nem vállalok a tetteiért, 
adósságait ki nem fizetem, Ígéreteit be 
nem váltom
és ha valakihez közeledni próbál a nevemben, 
adja rendőrkézre [kérem az illetőt,
vagy ott, nyomban a helyszínen üsse le, mint a

[a veszett kutyát!

Páris hegedűszóban
Éjfélkor
folyó felett egy sovány fiatalember 
ez tisztára költői invokáció, 
a búskomor
hidak alatt csavargó tanyázik, hidak fölött 
halál tanyázik,
ó, mondom magamban, ha most kiperdülnék a Bastille 
zászlóval a kezemben [közepére
magam köré gyüjteném az összes hazátlan cipőpuco- 
a por négereit: az uccaseprőket, [lókat
a szerelem négereit: a midinetteket, 
a munka négereit: a nyomdászokat, borbélyokat, 
soffőrök karát [kalauzokat
és a szabadságról énekelnék?

Párisban vagyok, ép lélekkel, négymillió ember között 
oly egyedül,
mint egy szőrmegallér, amit akit kirágott a moly, 
oly reménytelenül,
mint egy hajfürt a borbély ollója alatt 
és magánosabban,
mint Isten az angyalok hozsannás seregében!

*
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Szeretném kölcsönkérni a tűzoltók egész felszerelését, 
hogy eláraszthassam Párist megnyugtató illatokkal.
A boulevardokra sok szelid fodormentát és hársfavirágot,
a hónaposszobákba kakukfű szagát, amely megédesíti
fácánpecsenye illatát az éheseknek, [az álmot,
banán illatát az özvegyeknek és árváknak,
fanyar bodzát az asszonyoknak,
csecsemő szagát a lányoknak és
langyos tej gőzét a csecsemőknek!
Tömjén füstjét a kokottnak, 
enyhe nárciszt a halottnak, 
égő pipacsot az öngyilkosnak, 
vörös bor bűzét a részegesnek, 
kloroformot a betörőnek, 
erdők illatát az elefántnak és 
friss vér szagát a katonának, hogy 
Üdére üljön éjjel a torkára!
Lovaknak a széna illatát,
öregembernek sok tubákot, hogy csillagok szikrázzanak
éktelen lármát a süketeknek, az orrából,
ezer jószagú színt a vakoknak,
új, csudás illatot az illatszerésznek,
egér szagát a macskának, és az egérnek
friss szalonnáét!
föld szagát a parasztnak,
kölnivizet a kispapoknak
és szerelem szagát a csúnya nőknek!
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JEGYZET
Vasárnapi levelek

„Vagyunk, és íme, megnyilatkozunk, mindannyian egy kévébe kötöt
ten — írta ötven évvel ezelőtt az első vajdasági versantológia előszavában 
Csuka Zoltán. — Mi szólunk, mi hívunk, mi zörgetünk. Hiszünk abban, 
hogy megnyittatik nekünk, és az első kévét követni fogja a többi is.”

Tizennégy költő helyett beszélt, illetve ahogy ő mondta: kongatta a ha
rangot. S még nem lehetett tudni, ünnepi harang lesz-e, vagy lélekharang. 
Vajon mi lett a tizennégy költővel ötven év alatt? Nemsokára megindult a 
Kalangya, s az antológia költői közül már alig maradt itt valaki. Somogyi 
Pál épp akkoriban hagyta ott az újvidéki Fehérváry mester pinceműhelyét 
a Posta utca sarkán, ahol tavasztól őszig egy banánsziget zöldellt. Topo
lyán bujdosott egy darabig a proletárköltő, aztán örökre eltűnt, legalábbis 
a vajdasági irodalom számára. A többi emigráns — Fekete Lajos, Haraszti 
Sándor, Tamás István — hazament, Mikes Flóris meghalt. Vékony Náci, a 
bohém szerkesztő azt a hírt terjesztette a becskereki „Rózsa” irodalmi asz
talánál, hogy nem is a tuberkulózis vitte el a zágrábi Mirogoj szomorúfüzei 
alá, hanem a költői reménytelenség. S erre mindenki helyeslőn bólogatott, 
még talán Manojlovics. Tódor is, mint aki már hallott reménytelenségben 
meghalt költőkről.

Csuka az előszó papos pátoszával járta a vidéket, térdnadrágban, simá
ra fésült hajjal és villogó szemüveggel, mivel a nyomdaszámlával őt terhel
ték meg, s így a legtöbb példányt is neki kellett eladnia. Az oknyomozó iro
dalomtörténet már sosem fogja megtudni, mennyit. Versrajongók akkor 
se voltak sokan ezen a tájon, bár a vidéki szalonok asztalán a családi fény
képalbum mellett az emlékkönyv is ott volt, amelybe kalligrafikus betűkkel 
öröknek hitt költői bölcsességeket írtak a látogatók, de az élő vajdasági 
költőkből egyelőre senki sem nézett ki ennyi örök bölcsességet. Viszont 
minden faluban akadt azért egy-egy doktor, plébános, tanító vagy boltos, 
akinek vendégszobája szívesen nyílt meg a költők vándor szálláscsinálója 
előtt.
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Mert az volt: úttörő és szervező, s nélküle nem lett volna vajdasági iro
dalom. Ezt végre el kellett mondani Csuka Zoltánról, aki kezdettől fogva 
meglehetősen háttérbe szorult, épp azzal, hogy mindenütt ott volt. Esz
ményképnek, „vezérnek” a csak ritkán mutatkozó, az ismeretlenség homá
lyába burkolózó Szenteleky Kornél literátoroknak és olvasóknak egyaránt 
jobban tetszett, mert szőke feje fölött még jól is állt a gyógyíthatatlan bete
gek dicsfényből font koszorúja.

És a többiek? A tizennyolc éves Földi Ilonka Pestre vitte akkoriban 
megjelent verseskönyvét, s aztán híre se jött többé. Az idő tájt, már Deb- 
reczeni József is mind gyakrabban tűnt fel a Japán kávéház környékén, és 
elhallgatott Galambos Margit, Ambrus Balázs és Kováts Antal.

Már ott a Kévében is rosszul érezhették magukat a fiatalok és moder
nek között, akik oly érthetetlen verseket írtak, míg ők híven kitartottak a 
klasszikus formáknál és szabályoknál. Szegény Kováts Antal ugyan meg
próbálta követni őket, de valami felemás dolog sült ki az egészből. Minden 
jel arra vall, hogy azután már csak a temerini temetőben, friss sírok fölött 
fogta el az ihlet, és megelégedett a kántori rigmusokkal, szegény.

Ambrus Balázs pedig, aki még a Nyugatban is bemutatkozott, már a 
Kéve megjelenése idején sem írt verset. Egykori legjobb barátja, Somlyó 
Zoltán közölt róla gyilkos kritikát Hatvany folyóiratában, az Esztendőben, 
s ezt a sebet haláláig nem volt képes kiheverni. Ha olykor azért még adott 
valamit az itteni - lapok karácsonyi mellékletének, azt hangsúlyozottan 
„baráti unszolásra” tette. Kerülte a vajdasági költőket. Talán le is nézte 
őket. A Kéve kötetnyitó verse tőle való, Celle d’ autrefois a címe, mintha 
ezzel is ki akarta volna fejezni, mennyire idegen tőle itteni táj és hazai sors, 
és semmi köze az előszó papolásához. Gregoire le Roy, ez volt az eredeti 
francia vers szerzője, s hogy ezt a nevet senki sem hallotta, még sűrűbbé 
tette körülötte a rejtélyes és előkelő homályt. Közben a vers sajnos olyan 
rossz, hogy az ember nem érti, miért kellett ezért idegenbe menni, ha csak 
látszatra is.

Sűrű homály fedi Ferenczy György kilétét és további sorsát. Ezzel 
szemben Somogyi Pál néhány helyen, többek között Becsén is, utcát ka
pott. A proletárok, akikhez szólt, nem felejtették el. Az egész kötetből ő 
az egyetlen, akit csakugyan az olvasóktól kapott megbecsülés vitt tovább 
költői útján. Mert Szentelekyt már az írók népszerűsítették, bár a verseit 
kiadatni máig sem voltak képesek. Pedig irodalomtörténeti szempontból 
is érdekes dokumentum lenne!
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De hát Somogyi Pálért se tudtak semmit tenni. Pedig hazakerült, mi
után megjárta Szibériát, ha nem is ide, hanem szülővárosába, Kaposvárra. 
Persze, hiányzott belőle a régi tűz, a szocrealizmus is merevvé és sablonos
sá tette, egykori olvasói nem ismertek volna rá. Mert a világ is megválto
zott időközben, nemcsak ő. És lázadásra bujtó versek helyett már a kivívott 
győzelemről szólt a szocialista líra.

De nem ötven év, négy esztendő is elég volt, hogy a tizennégy költő
ből a Kalangya megindulásakor alig egy-kettő maradjon. Mintha tényleg 
lélekharangot kongatott volna Csuka Zoltán a vajdasági lapály fölött. S az 
egészben mégis az volt a szép, hogy nem adta fel a harcot. Megindította a 
Vajdasági írást, majd annak megszűnése után a Kalangyát. „Kösd a kévét 
Kalangyába!” — adta ki a jelszót, s a mindig készséges Balázs Árpád a ké
vék sora után kaszáló parasztot rajzolt, fejlécnek, mintegy a megszakítat
lan folytonosságát kifejezve.

De az is volt és maradt mind a mai napig. A közöny ellenére, amelyről 
oly sok panasz hangzott el ötven év alatt, miközben a régiek helyére újak 
jöttek, erős, érces hanggal, és néha csakugyan úgy tűnt, mintha már nem 
pusztába kiáltana a költő, s a régi ténymegállapítás, amit Debreczeni fogal
mazott meg a többiek nevében is, elvesztette volna értelmét:

És rossz nekem, mert nincs neszem 
a kenyeremet itt eszem 
és elmúlásom itt leszen.

HERCEG János.
Magyar Szó, 1978. január 29.y 27. szám.
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