


A SZERZŐ ÍRJA KÖTETÉRŐL:

A népköltészet szeretete gyermekkoromba 
nyúlik vissza. Első versem is, amely kilencéves 
koromban jelent meg egy gyermeklapban, nép
dalformában íródott. Azután Kodály Zoltán 
Székely fonójának dalai, Sütő András műveinek 
nyelvezete és Tóth Ferenc népköltészeti ihletésű 
költeményei tettek rám mély hatást.

A balladaforma különösen vonzó a számom
ra, mivel ezek az aránylag kisméretű, de tömör 
és egyidejűleg drámai, epikai és lírai hatást 
keltő alkotások kiváltképpen alkalmasak arra, 
hogy egy-egy jelentős életmozzanatot rögzítse
nek, illetve megelevenítsenek. Középpontjukban 
mindig az ember áll, közvetlenül vagy olykor 
áttételesen: folyók, tavak, csillagok, fák, mada
rak jelképeiben.

A költészet, mint minden művészet, az em
beriességet kell hogy szolgálja: az emberszere- 
tetet, az emberek és egyúttal a népek, nemzetek 
egymáshoz való közeledését. Verseimben is a 
közeledés, a bizalom és a közösségi érzés vágya 
munkál. A közösségi erő az, ami a művészet 
erejét is hatalmassá teszi.
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ELŐSZÓ

„Csak három valódi természetes formája van a köl
tészetnek: a világosan elbeszélő, a lelkesültségtől áthatott 
és az egyénileg szóló: eposz, líra, dráma. Ez a három köl
tői mód együttesen vagy külön-külön lehet jelen. A leg
kisebb versben ,iis gyakran együtt találhatjuk őket, s éppen 
ez az egyesülés kelti azt a csodálatos hatást, amelyet min
den nép bámulatra méltó balladáinál tapasztalunk.”

Goethe szólt így a balladákról, s talán azóta is ez a 
legszebb meghatározása ennek a műfajnak. A mi égaljun
kon pedig még egy figyelemre méltó jelentősége is van a 
balladáknak: iá közép-európai és balkáni népek balladái 
„különleges helyet foglalnak el a világirodalomban. Mind 
újszerű és változatokban gazdag tematikájukkal, mind 
kifejezésbeli és forradalmi gazdagságukkal sajátságos szín
foltot képeznek nemcsak az egyes népek balladaköltésze
tében, hanem az egyetemes nemzetközi balladakincsben is. 
A markáns nemzeti és nemzetközi vonások harmonikus 
egységgé olvadnak össze bennük és éppen ebben van ezek
nek az alkotásoknak a magas művészi értéke” — írja Do
mokos Sámuel a budapesti Akadémiai Kiadó által meg
jelentetett Studia Slavica 1960-ban közzétett VI. köteté
ben A közép-európai és balkáni népek balladáinak sajá
tosságairól szóló tanulmányában. Ezzel kapcsolatban elég, 
ha csak az azonos témájú és eszmeiségű építő-balladákat 
említjük, amelyek minden itt élő népnél és nemzetiség
nél változatos motívumgazdagsággal megjelentek, éspedig 
(kronologikus sorrendben): a szerb népköltészetben Zida- 
nje Skadra, a horvátban Jurjevici grad zidali, a magyar
ban Kőmíves Kelemenné, a románban Mesterül Manóié 
címmel stb. A ballada tehát olyan költői forma, amely 
mind az eredeti népművészetben, mind a mai költők nép- 
költészeti ihletésű alkotásában kiválóan alkalmas arra, hogy 
szülőföldünk embereinek egyénileg és történelmileg meg
határozott életérzését kifejezésre juttassa.

A balladás versek balladai elemeket tartalmaznak, 
amelyek közül a legjellemzőbb a drámai feszültség, a 
mindig jelenlevő epikai mag és a lírai kifejezésmód.
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A történelmi alap, a gyökerek vállalása segít abban, 
hogy — Sütő András gondolatával és szavaival élve — ne 
váljunk hasonlókká azokhoz, akik művészetükkel elsza
kadtak a talajtól, amelyből kinőttek, s ezáltal „elvesztették 
orcájuk természetes színét és olyanokká lettek, mint a 
viaszbábuk” . (Sütő András: Varázsköreim. Tiszatáj, 1982, 
36. évfolyam, 7. szám, 96.)

Ezért és a balladás kifejezésmóddal érzett affinitásom 
miatt nyúltam ehhez a műfajhoz.

KENYERES KOVÁCS Márta

6



FOHÁSZ

Ó, bárcsak válhatnék szóvá, 
igazzá, világítóvá.
Így törnék homályon keresztül, 
míg hangom dallama csendül.

Ó, bárcsak válhatnék szóvá, 
forróvá, ragyogóvá, 
mely mint a Nap, az öreg, áldott, 
lángerdejével gyújt világot, 
s pazarlón tékozolva kincsét 
izzó aranyport hint szét; 
s míg életre hevít, 
fényével melegít.

Ó, bárcsak válhatnék szóvá, 
oltalmazóvá, erőtadóvá, 
mely mint a tiszta forrásnak vize, 
üdít és gyógyít egyszeribe; 
a fáradt harcos sebét kimossa, 
s vért oldva a habokba, 
erejével, mint égtől, földtől kapott, 
táplálja a csírázó magot.

Ö, bárcsak válhatnék szóvá, 
igazzá, világítóvá, 
forróvá, ragyogóvá, 
oltalmazóvá, erőtadóvá.
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RÓZSA-REGE

Lánc, lánc, rózsalánc, 
ispilángi rózsatánc, 
rózsák útján jött a lány, 
rózsalángok vérnyomán, 
rózsanyílás hajnalán — 
rózsahalál várta már.

Lánc, lánc, rózsalánc, 
ispilángi rózsatánc, 
rózsaszirmon dobogott, 
rózsatűzön lobogott. 
Rózsaálom-fátyolon 
rózsalevél lángolón.

Lánc, lánc, rózsalánc, 
ispilángi rózsatánc, 
rózsanapnak bíborán, 
rózsaipokol kapuján, 
rózsaláncnak tűzvasán 
rózsalánggá vált a lány.



KÖNYÖRGÉS GYÓGYULÁSÉRT

Eljöttem betegen, űzötten, sebzetten, 
véremet, lelkemet elhoztam kezemben.

Tűző Nap, melegíts, 
lágy Eső, megenyhítsd 
fájdalmam, félelmem, 
kínomat sebemben.

Tűző Nap áthatott, lágy Eső itatott, 
balzsamos írmagot száguldó Szél hozott.

Vérem új melege lelkem jó fekhelye, 
feltörő vágyamnak acélos verete.

Tűző Nap, el ne hagyj, 
lágy Eső, megmaradj, 
sebes Szél, csak hozzál 
írmagot még hozzám.

Véremnek, lelkemnek, 
vívódó kedvemnek 
Napot még, Vizet még, 
balzsamot keresnék.
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CSÓNAKOM KIMOSTAM

Csónakom kimostam, kötelét kioldtam, 
sebesen áramló folyóra kihoztam.

Folyóvíz, fogj körül, 
sebes ár, könyörülj, 
lelkemben bánatot 
mély fájdalom köpül.

Csónakom, menekülj 
mind nagyobb vizekre, 
hömpölygő folyammal 
végenincs tengerre.

Tengernap, ragyogj fel, 
tengervíz, énekelj, 
hullámok ringassák 
vándorló lelkem el!

Tegnap ragyogott, .tengervíz ringatott, 
hullámok hordoztak lelkemre balzsamot.

Alkonyfény tekintsél 
gyöngykagyló tükrömbe, 
gyöngykagyló tükrömben 
megbékélt lelkemre.
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HOSSZÚ ÉJ PEREMÉN

Hosszú éj peremén kimentem a rétre, 
füvek közt a harmat a földet elérte. 
Nedves lett a ruhám, nedves a cipőm is, 
aludt még a határ, a madár, a kőris.
Dús füvek pántjából fölnéztem az égre:

Pirkaidj meg, Végtelen, 
lobbanj már föl végre!
Szárítsd meg a ruhám, 
szárítsd a cipőm is, 
ébreszd a madarat, 
a határt, a kőrist!
Zendítsd meg zenével 
a néma világot, 
változtasd arannyá 
az éji, jó álmot!

Rubintkő villogás gyulladt ki az égen, 
sugara bejárta a rétet, a léptem. 
Megszáradt a ruhám, száradt a cipőm is, 
fölébredit a határ, a madár, a kőris. 
Zenével zendült meg a világ és három 
arannyá változott az éji, jó álom.
Dús füvek pántjából fölnyúltam a égig, 
ikezem a rubin tót simította végig:

Villogó rubintkő, 
varázsos Gondolat, 
olvadj a vérembe 
a kelő Nap alatt!
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KERESZTÜT

Keresztút, rejtjeles karódhoz elértem, 
kutatom titkodat a földön, az égen. 
Kérdezem a Napot, parazsat hol hagyott, 
hol a hely, hol nagyok, forrók a nappalok. 
Megkérdem a Holdtól, mikor, hol világol 
színarany, nagy lánggal, ha támad a távol. 
Kérdem a Villámot, hol az ős zsarátnok, 
a szikrás sziklakő, az erős, bölcs látnok. 
Faggatom a Folyót, látott-e valahol 
szép tájat, ragyogót, ott, ahol barangol. 
Vallatom a Földet: Mondd, merre haladjak, 
hol pattog meleg tűz, hol fénylik az ablak? 
Kérdeztem a Napot, de választ nem adott. 
Vallattam a Földet, de ő is hallgatott.
Hiába faggattam a öreg, jó Holdat, 
s a többit, mert titkot egyikük sem mondhat. 
Vaktában viisz tovább vérvirág reményem, 
hogy a Fény forrását egyszer majd elérem.



SZÁZ APRÖ LÁNGOCSKA

Éhesen, fáradtan, hófúttá estében 
hegyalji temető kapuján betértem.
Száz apró lángocska világolt sorjában, 
száz apró füstszalag lengett a nyomában. 
Éhesen, fáradtan, hófútta estében 
hegyalji temető lángjait megkérdtem: 
Lángocskák, parányi, vérvörös virágok, 
van-e hely számomra, ahol mostan állok? 
Száz apró lángocska föllobbant egyszerre, 
kénköves füstcsóva szállott föl a hegyre. 
Vérvörös lángokban gyulladt ki az alkony, 
vörös vér csordult le a hegyről a havon. 
Fölnyíltak a sírok és csontváz megannyi 
indult el énfelém a választ megadni. 
Rémülten hátráltam ettől a látványtól, 
lennék túl a kapun, lennék inkább bárhol. 
Száz apró lángocska visszatért helyére, 
száz komor csontváz is örök fekhelyére. 
Száz apró lángocska békében világol, 
szélfútta utakon kóborol a vándor.



SZÁZ SZIROMNAK TÜKRÉN

Hófehér margarét száz szirmát letéptem, 
száz módon faggattam, vallattam ekképpen:

Hófehér margarét, 
varázsos nyárvirág, 
áruld el, mit titkol 
százfelé a világ!

Száguld-e kincsekkel 
megrakott szekéren, 
csiszol-e csillogó 
gyémántot serényen?

Hófehér margarét száz szirmát letéptem, 
százfelé repültek százszínű lepkéken.

Egyiken rubintok, másikon smaragdok, 
ezüst- vagy aranypor mindegyiken villog.

Kincseket keresni indulok hát tüstént, 
hisz láttam száz lángot száz sziromnak tükrén.



NYÁRESŐ

Meleg nyáresőre kiálltam s kiáltok:

Nyáreső, mosd le már 
rólam a bősz átkot!
Az átkot, mely testem 
nedveit kiissza, 
fürdess meg, add régi 
erőmet mind vissza!

Meleg nyáresőnek csermelye meghasadt, 
lezúdult a földre egy forró áradat.
Mikor a forró ár ajkamhoz érkezett,
Így szóltam:

Tűzeső!
Gyújtsd meg a véremet!

Forrongó tűzfolyam bennem szétáradott, 
fakasztott véremben három tűzpatakot:

Felpezsgett az egyik mályvaszín hulláma, 
testemben új erő támadott nyomába.

Megrezdült a másik azúrkék taraja, 
agyamba a szépség varázsát juttatta.

A legszebb ragyogott — smaragdzöld verőfény 
töltötte be szívem: örökkön hű remény.

Meleg nyáresőnek cseppjeit ízleltem, 
forró tűzesőnek hatalma él bennem.
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ÁLDOZAT

Szívemnek vérével 
építem váramat, 
tapad már a malter, 
vérem el nem apad. 
Mindegyre magasabb 
a fal, a vártorony, 
de serceg a tégla, 
félek, hogy leomol.

Egyre több a vérosepp, 
mind több a veríték — 
hullajtom, pazarlóm 
testemnek a kincsét.
Egy napon megremeg, 
meginog az erőd, 
hallom a vészharang 
ihangját: Már nincs erőd!

És ekkor a végső, 
utolsó áldozat 
hull le a falakra 
a fényes Nap alatt. 
Utolsó csepp vérem 
a falra kiontom, 
szilárdan áll immár 
a váram, a tornyom.
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MÉLYTENGER SZEMEKNEK TENGERKÉK 
EGÉBEN

Szíveden de nagyon 
mély sebet ütöttem, 
a Halál Angyala 
csattogott fölöttem.

Beástam én oda régen egy kincsemet, 
most látni akartam, hátha még ott lehet.

Szíveden a mély seb 
tátong, de nem látom 
kincsemet, a régiit, 
tán meg se találom.
Szíveden de nagyon 
mély sebet ütöttem, 
mélytenger szemeid 
vádja leng fölöttem.

Kincsemet, a régit, vajon hol találom, 
vajon mi borítja, élet-e vagy álom?

Szíveden a mély seb 
megszólal egyszerre:
Kincsedet, a régit, 
sohase keressed!
El van az már rejtve 
tengermély mélységben, 
mélytenger szemeknek 
tengerkék egében.

Kincsemnek sugarát hirtelen meglátom: 
Mély tenger szemeknek partján ül az álom. 
Kincsemet, a régit, tudom már, megkapom, 
ha felszáll az álom a mélykék partokon.
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KRISTÁLYVÍZ FORRÁSÁN KRISTÁLY 
TEKINTETNEK

Ezüsthold éjszakán átszálltam az égen, 
üres korsóimmal csillagos szekéren. 
Zörögtek a korsók, zúgtak a csillagok, 
tudtam: már régen a Tej úton robogok. 
Egyszerre megreccsen, megtorpan a szekér, 
látom ám a Tejút hirtelen véget ér.

Tündérkert nyitja a kapuit szélesre, 
csillagos szekerem begördül ,a gyepre.
Aki a kapukat előttem kitárta, 
hordja a korsóim kristályvíz forrásra. 
Kristályvíz forrásnak hűs vizét meríti, 
üres korsóimat csordultig telíti.

Csillagos kocsimra fölrakja mind rendben, 
kristály tekintete ott marad szememben. 
Maradnék még én is, de f ordulok vissza, 
csillaglovam mind a kristályvizet issza. 
Korsóim azóta csordultig megtelnek, 
kristályvíz forrásán kristály tekintetnek.



VALLOMÁS

E lobogás Téged elér-e, nem tudom, 
tejfehér ködön át meglel-e utadon. 
Átszőttem szívemnek ezüstszálaival, 
befújtam lelkemnek aranylángjaival. 
Kiraktam tudatom igazgyöngyeivel, 
ötvöztem örömöm kristálykönnyeivel.

Vinne hírt Teneked, vallana helyettem: 
Zöldellő vetésed gondját jól viselem.
Óvom a viharban, öntözöm a napon, 
permetem csillog majd érett kalászodon. 
Magtárat építek, szeŰőset, tágasat, 
fogadná be mind-mind az áldott magvakat.

Hallom már a cséplést a rozsdás szérűn át, 
érzem a ropogós kenyerünk illaitát.
A csoda csodát szül, tengeri mélységűt, 
a kettős kívánság tengernyi erejűt.
E lángolás Téged elér majd, már tudom, 
csillagok sugarán meglel az utadon.



ARANYHOLD ÉJSZAKÁN

Aranyhoid éjszakán 
messzire elszálltam, 
dombháton szökellő 
csermelyre találtam. 
Holdkorong mártotta 
bele tükörképét, 
habjain lepkeszél 
gyakorolta léptét. 
Kanyargó patakként 
hullámzott a mezőn, 
partjaim éjzsongás 
támadott esdeklőn.

Fű kérte a vizét, 
lomb a nedvességét, 
megbűvölt szemeim 
itták a szépségét. 
Bántani nem mertem, 
meg sem érintettem, 
de játszi habjára 
csillagot leheltem. 
Szökellő csermelyem, 
laranyló holdpatak, 
azóta örökkön 
magamban hordalak.



KIGYULLADT AZ ERDŐ

Kigyulladt az erdő, 
a fáradt falevél, 
mikor az avarra 
szikrányi pernye ért. 
Sercegnek a gallyak, 
ropognak az ágak, 
fölragyog az erdő — 
villogó tűz támad. 
Hideg szél sem oltja, 
mert már láng a szikra, 
az orkán is újabb 
lobogásra szítja.

Lám, lobbant az avar, 
a korhadt, száraz ág, 
mikor az erdőre 
egyetlen szikra szállt. 
Tornyosul fölötte 
ezer viharfelhő, 
vakító, nagy lánggal 
hullámzik az erdő. 
Zúdulj le, havazás, 
nyerj csatát a tűzben! 
őrizd meg az erdőt 
olvasztott ezüstben!
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CSODASZÜLT CSILLAGOM

Lebegő, zuhanó, 
csodaszült csillagom, 
szikráidat iszom, 
szürosölöm, csókolom. 
Kezembe ha hullasz, 
meleged nem múlhat, 
ujjatai csiholják 
lényedet, az újat.
Két szemem tükrében 
fellobban parazsad, 
szívem kamráiban 
építem váradat.

(Bejárjuk a kerek 
világot mi ketten, 
viiharmadár szárnyán, 
szélnél sebesebben. 
Szikráidat hintjük 
felhők alá, fölé, 
fényálmokat szövünk 
az öreg Föld köré. 
Hevülj hát, lehullott, 
csodaszült csillagom, 
új, erős váradat 
építem, akarom.
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FÖLPATTANT A MÉLY ÉJ

Fölpattant a mély éj 
kemény tojáshéja, 
messzire eíröpült 
a vércse, a héja. 
Előbukott a Nap 
mézarany korongja, 
hogy édes melegét 
a földre kiontsa.
Fölszállt a sűrű köd, 
szétfoszlott a felhő, 
csak a Fény maradt meg, 
a lágyan tekergő. 
Öröklángú sugár, 
mindig új, ősrégi, 
végtelen ereje 
se földi, se égi.
Aranyport permetez 
a szürke földre le, 
lám újra csillámiik 
a világ teteje.
Fölpattant a mély éj 
vékony tojáshéja, 
repes a kékmadár — 
elszállott a héja.



FÖLPIRKADT A HAJNAL

Fölpirkadt a hajnal: 
a tájat ölelve 
a Fény az árnyakat 
izzón követelte. 
Felszökött a reggel: 
az arany ragyogás 
utat tört a félénk, 
titokzöld lombon át. 
Szétáradt a nappal 
azúr igézete: 
ég és föld repeső 
csere-tekintete. 
Vöröslött az alkony 
bíborszín varázsa, 
az est az éjszakát 
csillagszemmel várta. 
Csillagszem pergette 
tüzes parázskönnyét, 
lángokba borítva 
a mély éj hűs gyöngyét. 
Lobogott az égbolt, 
a hatalmas éj ...
Lágy fészket keresve 
árnyba szúrt a Fény.



FÖLSZÁLLOTT A SÁRMÁNY

Fölszállott a sármány, aranyszínű sármány, 
arany nap útjának arany ló határán. 
Leszállóit a rétre, elhagyott, bús rétre, 
elhagyott, bús rétnek kesene füvére.
Kesere füvére, apadó vizére, 
apadó vizének hínártetejére.
Megrezegett a fű, a bús, kesere fű, 
megremegett a víz, a hínártetejű:

Aranyszínű sármány, 
mi szél kerget erre, 
kesere füvekre, 
apadó vizekre?

Dalba fog a sármány, aranyszínű sármány, 
aranyhangú dalba, arany táncot járván. 
Zöldellni kezd a fű, a bús, kesere fű, 
dagadozik a víz, a hínártetejű.
Csattogtat a sármány, aranyszínű sármány, 
arany hang dalával, arany táncot járván. 
Hullámzik a víg fű, a dús, zöldellő fű, 
hullámzik a víz is, a kristály tetejű.

Hol a kesere fű, 
apadó víz, hínár?

Csillogó rét fölött csattogtat a sármány.



RÉSNYI KIS RAGYOGÁS

Nyílik már, nyílik már tündérkert kapuja, 
annak is a legszebb, titkos kis ajtaja. 
Tündérkert fái közt tüzelő napsugár 
röpíti horgonyát a rejtett résen át.
Táncos tó dobogó, lobogó taraja 
hol-nem-volt hullámok zenéjét hallatja.
Ó regék mélytüzű, mályvaszín virága 
leheli illatát a j öttömet várva.
Tündérkert kapuján résnyi kis ragyogás 
szememben, szívemben, lelkemben árkot ás. 
Mennék már, belépnék tündérkert kapuján, 
de a Gonosz Szellem máris utamba áll. 
Szétzúzza a kaput, port hint a nyomokra, 
bősz árnyát borítja a szelíd homokra.
Tündér kert kapuja hová tűnt, hova szállt? 
Törhetek-e utat tengernyi romon át?
Táncos tó, hallassad újra a hangodat, 
mályvavirág, leheld hívó illatodat. 
Tündérkert fái közt tüzelő napsugár, 
bújtass csöpp csillogást a sötét romon át.
Ha hallom hívástok, s fényt látok az árnyon, 
tündérkert kapuját újra megtalálom.
Hiszen az a kis rés oly szépen ragyogott, 
olyan mélyre vájta lelkemben a nyomot.



A ZSÁMOLYTORONY

Mélytitok éjszakán, gyöngyharmat idején, 
ezüsthold sarlónak letörtem a hegyét. 
Markomba rejtettem, lázzal melengettem, 
sűrű sötét erdő legszélén letettem.

Ezüsthold sarlónak 
szikrát hányó hegye, 
mutasd meg, merre van 
a Világ teteje! 
ösvényre hol lelek, 
ha féléje megyék, 
jelzi-e az utat 
folyóvíz vagy berek?

Ezüsthold sarlónak tört hegye elmozdult, 
sűrű sötét erdő mélye felé fordult.
Szikra szikra mögött villant a lomb között, 
erdő mélye felé, hová éj költözött.
Uccu elindultam, útra kerekedtem, 
erdő közepéig meg sem is pihentem. 
Odaérve látom, szakad az éjfátyol, 
toronyba magaölik sok ezer kis zsámoly. 
Sok ezer kis zsámoly, mindnek más az arca, 
az egyiken szépség, másikon kín harca. 
Harmadikon öröm, amott éles köröm, 
homályban némelyik, másokon fényözön. 
Áll a zsámolytorony, mutatja az utat, 
annak, aki keres, annak, aki kutat.

Reményzsámoly útja!
Vezess föl a csúcsra!
Zsámolyról zsámolyra 
erőmből tán futja.
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TÜKRÖS TÓ, SZERELMEM

Tükrös tó partjára naponta kijárok, 
tükrös tó partján a tükörfény virágok. 
Csobbannak a habok, lobbannak a lángok, 
amerre csak megyek, amerre csak járok.

Tükrös tó fényének aranyló sugara 
árnyamat öleli, léptemet kutatja.
Követne — nem hagyom, hívna — nem akarom, 
tükrös tó örvénye elvinné a dalom.

Tükrös tó partjára naponta kijárok, 
tükrös tó partján a tükör láng virágok. 
Szikráznak a habok, táncolnak a fények, 
mind vadabb az örvény, mind halkabb az ének:

Tükrös tó tűzfénye, 
ne csábíts, ne lángolj, 
ne kérd a szívemből 
a végtelen távolt.
Csitítsaid örvényed, 
maradj verőfénynek, 
maradj meg a lelkem 
szép tükörképének.

Tükrös tó partjára naponta kijárok, 
tükrös tó partján a tükörtűz virágok.
Vonzanak a habok, vonzanak a lángok, 
s ha nem iis akarom, egyre odajárok.
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A KEDVEST MEGLELNI

Csillagos hajnalon titkon útra kelni, 
tavaszidő útján szerelemfát lelni. 
Szerelemfa alatt kedvesre találni, 
kedves mély szeméből csillagot kiásni. 
Csillagot kiásni, csillagot táplálni, 
hajnalcsillag fényén új utakon járni.

Aranynap hevében vígan útra kelnie 
nyári út porának gyémántjait szedni. 
Gyémántjait szedni, palotát emelni, 
a kedves szerelmét beléje ültetni.
Beléje ültetni, nevelni, öntözni, 
aranyvirágait csokorba kötözni.

Bíbornap alkonyán büszkén útra kelni, 
őszi út bársonyán kristály forr ást lelni. 
Kristálycsobogásban a kedvest meglelni, 
kristályos szavából bűvös erőt nyerni.
Bűvös erőt nyerni, újra útra kelni, 
bíbor aikonyfénynél új aranyat verni.

Gyöngyházfényű éjben csendben útra kelni, 
téli út rögein szikrás havat lelni.
Szikrás hó gyöngyeit egyenként felkapni, 
a kedves szemébe mindet visszarakni. 
Mindet visszarakni, többé el nem hagyni, 
gyöngyházfényű éjnek várában maradni.
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A RECENZIÓKBÓL

„A  folklorizmus napjainkban is a korszerű 
lírai kifejezésmódok egyik használható eszköze: 
a népi, illetve folklórlíra szellemi, formai jegyei
nek „meglesésével”, ellenpontozásával és átértel
mezésével — tehát alkotó felhasználásával — ez 
a jórészt személytelen lírikusi modor is alkal
mas korszerű személyi tartalmak közlésére.

Kenyeres Kovács Mártának megvan e ké
pessége... nemcsak átveszi a folklorizmus lírai 
közkincsét, hanem azt szuverénül alkalmazni is 
tudja saját szubjektív világának közlésére. Ezek 
a szubjektív tartalmak... nem a bartókinak ne
vezett folklorizmus modern hagyományára emlé
keztetnek ugyan — ti. a disszonanciamentes, 
gyakran idilli harmónia az igazi jellemzőjük —, 
ez azonban alkati kérdés, a szellemi konstitúció 
kérdése, s önmagában semmiképp sem jelenthet 
esztétikai hátrányt.”

BOSNYÁK István

„Kenyeres Kovács Márta felismerte, hogy a 
balladás forma nagyon is alkalmas arra, hogy az 
időszerű mondanivalóját ebbe a korszerű népi 
eredetű műfaj köntösébe öltöztesse.

A válogatásnak vannak olyan darabjai (a 
Rózsa-rege és a címadó vers, a Föszállott a sár
mány és a többiből is hasonló részletek idézhe- 
tők), amelyek már-már dalszerűek. Olyan han
got ütnek meg, amely alkalmas arra, hogy a 
vágyakozás-szorongás, öröm-bánat stb. érzelem
körök gazdag tónusait fesse... A versek tömö
rek, képei lágy vonalúak. Szerzőjük nem törek
szik törvényerejű megfogalmazásokra, inkább a 
költői képekre bízza a hangulatok megteremté
sét. A  versek értéke abban rejlik, hogy tudatos 
formaátvevés révén megcsillantja a szavak haj
dani jelentéstartalmait, amelyek az élet, a 
költészet ősi törvényeire vonatkoznak, s olyan 
világra nyitja meg az ablakot, amely már 
elhomályosult korúink »műszaíkk világában.”

LÁBADI Károly




