


A szerző írja első kötetéről:

A sártenger mélyéről feltörő lép
tek é>s legyalogolt hosszú kilométerek 
hoztak közelebb a betűhöz, könyvhöz 
és a tudósihoz. Ott szerettem meg 
a könyvet és az írást, ahova még ma 
sem tud eljutni az igazi fény: a ta
nyavilág végtelen pusztaságában. Ott, 
ahol a mécses és a petróleumlámpa 
lobogó világa mellett az olvasáson 
kívül más szórakozás nem juthatott 
egy kisdiáknak. így kettős tűz égett 
mindig a szememben: egyik a lobogó 
mécs világa, a másik meg a törekvés 
tüze, mely fényesebben csillogott 
mindennél, mert ezt a tüzet költők 
és írók parázsló szavai szították.

A könyv és a tudás hozott köze
lebb az emberekhez, a városhoz és 
a gyárakhoz. Letöröltem magamról a 
tanyavilág emésztő porát, megismer
tem a gépek kattogását, moraját, meg
ízleltem az anyag keménységét. Vas
ba botló ifjúságom betonba gyökere
zett, mosolyom beolvadt az acél izzá
sába, és feltört ajkamról a hang, ame
lyet talán az üllő acélos csilingelőse 
pendített meg bennem József Attila 
proletárdaMnak hívogató dallamára. 
Hálót vont körém a hatalmas vaspók, 
rabjául ejtett. Nyers, kemény hango
mon ikívül más nem Is viaskodik vele, 
hogy széttépje a hálóját, egyedül én. 
Ez életem rapszódiája.

Az emlékképek egy törekvő múlté, 
melyekre már csak fáradtan emlék
szem, de ezek a mostani ökölcsapá
sok az acélháló rácsain frissen rög
zített rezgésszámok, melyek készülőd
nek átütni a hang falát, amitől lehullik 
talán a körém szövődő háló, és ak
kor hangom tisztábban fog zengeni az 
acélnál. Akkor legyőzöm az anyagot, 
nemcsak tettben, hanem szóban, ének
ben is.

Vasas vagyok! A rozsdaport nem 
törölheti már le rólam semmi, esetleg 
csak fényesítheti a hangom, ha el
juthat vissza a forrásához szép szó 
alakjában.
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VASASRAPSZÓDIÁK
Olykor a vasnak csengése 
megüt egy-egy hangot 
a melódiából,
amitől magad is rázendítesz.





DÖNGETEM A KAPUT

Felléptem az első lépcsőfokra 
és megráztam erősen 
a döngő vastákolmányt.
Egy utcarész visszhangzott bélé, 
de a ház népe néma maradt.
Befogadnak éjszakára?
Vagy munkaszagúnak találják ruhám, 
túl keménynek kidolgozott kezem 
a kézszorításhoz?
Szorongva várom, mit dönt a ház népe. 
Vagy még most visszalépjek a küszöbről?



KERESEM A SZÉP SZÓT

Gépcsarnokok mélyéről jövök, 
ahol sűrű a zaj és a lárma, 
emiatt beszélek olyan keményen, 
mintha nagyothallanék.
Engem a gépek gorombasága torzít, 
közöttük még a trágárkodás is szokás. 
Attól pedig nem lágyabb 
a forgács pattogása!
Égési sebei egyformán fájnak.
Saját bőrömön érzem, 
hogy minden fonákságon 
csak a szép szó segít.



VASASRAPSZÓDIÁK

A munka stafétabotjának 
lüktető heve 
perzseli tenyered, 
ameílyet átadsz a következőnek 
mindennap műszakváltáskor, 
hogy fénylő világa 
tovább lobogjon 
mindannyiunkért.

II.

Egy pontban megáll 
a mozgás és a zaj, 
majd szünnapok után 
ugyanott újra kezdik, 
a gépek kotyogó hangjegyei 
rezdülnek füledbe, 
pára kaparja torkodat 
s felőrölnek
a szutykos hétköznapok.
Várod a szombatot
(talán szabad lesz)
és a vasárnap délutánt,
amikor pattog a bőr a gyepen ..
De már megint hétfő,
mindig ugyanaz:
nincs elég találatod.

IN.

Óriási vaspók szövi 
ac/élhúr hálóját köréd, 
melynek szögletei erősek, 
miint börtön rácsok.
Rabja vagy és érzed, 
miként tapasztja nyakadra 
otromba csápját,



acélcsöves szálkáin keresztül 
szürcsöli véred, 
ellopja erőd.
Aléltan még hallod
a búgó szirénát,
véradók rohangáló lépteit,
s kék fény feszegeti lecsukódó szempilláid,
míg zuhanásod közben
elnyel a szörny
feketén ásítozó nyílása.

Szemed kipattan 
és az éj sötétje ölel fel.
Tapogatod magad: 
létezel!?
És nincs Vöröskereszt, 
nincs véradók hada, 
csak a csupasz igazság, 
hogy kevés a véred, 
mert azt a vaspók felélte.



ÚJ MUNKACSARNOKBAN

Mereven formás vastömbökbe 
ütközik a tekinteted, 
egy gombnyomás 
és az acél csikorgó hangján 
szólnak hozzád, 
feloldódik merevségük, 
s föléjük hajolva, 
a műszak bábeli zsivajában 
új alakokban formálódó 
verejtékcsöppek 
fejlődésünk bizonyságául.



SZIRÉNÁK

Éles jajkiáltás a reggeli ködben.

Ilyenkor mond jó éjt a meleg ágy.
Téli hideg pokolban csattog
kerékpár gumipatája a kövezeten.
Mire még egyszer felsír a jajszó,
már a gépet öleled,
habár az átlmosan rád vicsorog
műfogsoraiva*!.

Kettőkor a búgó hang 
maga a megváltás: 
lehajigálhatod magadróJ 
a kötelezettség kék zubbonyát.

Hazafelé útközben 
vijjogó vészkiáltás.
Valaki hontalanná lett!
A piros láng nyelvek ügyesebbek 
a náluk pirosabb kocsiknál.

A következő sarkon 
jajgató fehér kombi rohanása, 
belseje már éjfekete, 
s mindegy, 
hogy kitérsz-e előle.

Utána méla csönd . . .

Még a szirénák sem tudnak 
gyorsabbak lenni a nyugalomnál!



A HÍD

Verejtékcsöppekbe ágyazták 
minden egyes összeeresztését, 
hogy e vaskezek baráti szorítása 
tartós legyen.
Törekvés fonalán függő teherbírása 
mindennap megfeszül 
és bizonyítja maradandóságát.
Magasra kinőtt homlokzatának tekintete 
bátran néz messze a jövőbe, 
mert magában hordozza 
mának művét — 
a szilárdabb holnapért!



A RESZELŐ VALLOMÁSA

Apró fogaimat még nyers húsomba 
különleges gép barázdázta, 
rajtuk a zománc; hőkúráktól, 
hideg zuhanyoktól képződött, 
velük fogyasztom mindennapi kenyeremet, 
kohók szilárd aludttejét, 
hozzá súrolódva, harsogva 
a párhuzamos szárító felett.
Mozgatóerőm: vasszínével 
átitatott izomcsomók lendülete.
Néha megüli fogaimat 
a kemény eledel, 
felesikordulok rajta, 
s megpattan fogaimon a zománc, 
az acél kefe segít rajtam, 
hogy amelyik vásott, 
legyen újra vésett.



SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

Satupad fölé hajolva 
pászít alakverőt 
alakmásnak mérettűrésébe, 
finom dörzspasztával viszi át 
érzéseit az anyagra, 
melynek különleges alakja 
biztosít légzést 
a lemezsajtoláshoz. 
Külön-külön alkotott részek 
s darabok családi összhangja 
sikerének büszkesége.



SZORÍTÓ

Két párhuzamos arcvonala, 
az idő barázdáival 
markdlja meg az anyagot 
egy szorítás erejéig, 
hogy megkönnyítse az ember 
kétkezi munkáját.



VASASKEZŰ APÁHOZ

Olajpáraködben burkolódzik 
sötétszürke alakja, 
görnyed az eszterga fölé, 
s szorítja a tokmányt 
naponta ezeregyszázszor. 
AcéHzmú lendületével 
vezérli a gépét,
hogy az mohón hántolja eledelét.

Sötét árnya óriási!
Acélizma az erő!
Tekintete meleg és lágy!
Ó, mennyire szeretem öt!
Az érdes tenyerét!
Mert vele töri meg nekem 
asztalunknál az élet kenyerét.





KESERŰ SZELETEK
Néha az élet megszán és a véletlen tenyerén
eléd lök egy pár szelet kenyeret,
már csak akkor érzed az igazi ízét,
mikor szádban feloldódott,
lenyeled, mégis élni akarsz.





SZAVAK A TÉRBEN

Közeg nélküli űrben 
hangtalan hangok, 
megfagyott szavak a téren.

önmagukban visszatérő rezgések, 
visszhang nélkül elvesző dallamok 
néma hírnökei a küldetésnek.

Egymásra torlódó keservek,
neszezés a csönd üvegfalán,
magukért beszélő szavak légüres térben.



KESERŰ POHÁR

Csendülő poharak, szózagyvatag, 
fénynyalábon olvadó füstfelhő, 
pattanó dobhártyán kalimpáló akkordok, 
dagadt pókhasak domborulatán 
fénylő igazság, 
minden rendben.
Verejtékgyöngyös pohár:
„Pih, büdös izzadság!”
Idd 'k'i.
Keserű az üröm, benne a valóság.



POFONOK

Posta viszi a levelet, 
postás nem hozza a levelet, 
válaszul semmi.
Olvassák a sorokat, 
torkukon akad a szó, 
hümmögésre fut az erőből, 
válaszúi! semmi.
Lapok hozzák a sorokat, 
lapok nem hozzák a sorokat, 
válaszul semmi.
Lapokban írják a sorokat, 
minden ékezet és vessző 
hegyes tőrszúrás, 
futnak az idegen tollak 
és a tiédből nem marad semmi.



SZÁRAZ KÖNNYEK

Indulatok lecsapódása 
a szem szögletében, 
a szív szűrőjén fennakadt fájdalmak. 
Befelé folyó keservek nedve 
vizes keszkenő, 
szárazon lobogtatja a szél, 
kicsavarták a hosszú szenvedések, 
száraz vegyi folyamat 
H2O nélkül.



HÁZASSÁG

Napfényben villogó járomszögek, 
felvérzett marjak,
kemény törésektől púposodó vállak, 
felsebzett, hasított paták 
nyomában 
csikorog a szekér.
Esteienként toHad hegyén kérődzői
az ihlet jászlánál
szabadon,
tátongó üresség a bensőd, 
nem tudod teleszívni 
nedvtelen tollszáradból. 
Hajnalhasadtakor újra nyakadba 
veszed a jármot, 
mégis elfog egy jóleső érzés, 
mert elnyelt toliadtól 
dagad a bendőd.



KIMERÜLTSÉG HATÁRÁN

Hol vannak agyamnak 
finom elektromos központjai, 
feltöltött atomjai, 
melyek meghatározzák 
a cselekvés mozzanatát, 
a tudat tetőfokát, 
az érzések felszívódásának 
határát?
Hol van az a finom 
megolajozott precíz szerkezet? 
Zajtalanul s hibátlanul tudna működni!

összefüggéstelen zajoktól 
reped az űr fejemben, 
mint éretlen tök, 
csattog, mint egy elromlott 
kalapácsos daráló, mely felőrli 
saját térfogatait.
Szegényes véredények táplálnak 
holtfáradt sejtjeikkel, 
mölyek pengve peregnek szét, 
mint megkövesedett leletkoponyák.
Hol vagyok én?
Keresem létezésemet 
a pihenés andalító mámorában. 
Remélem, magamra fogok találni.



TÉBOLY

Elvágtam a macskám nyakát, 
legkedvesebb állatomat 
áldoztam fel az isteneknek.
Ahogy arcomba fröcskölt 
meleg vére, úgy forrósodott a fejem, 
agyamat számtalan apró kukacok rágták, 
miHió lyukak zsibongtak előttem, 
végtelen csőtészta-foszlányok kúsztak 
koponyám nyílásaiból minden irányba, 
s tekeredtek végtagjaim köré.
Végtelen hangyaboly marta a testemet
kimondhatatlan bizsergéssel,
téptem a hajamat már üvöltve,
de nem hallottam a hangomat,
csak fehér köpönyegeket láttam
futkározni körülöttem,
húsomba vágó köteleket,
de nem éreztem semmit,
csak rohanva robogtam valahová,
nem tudom hová,
mert azóta mindent feketén látok.



A KÖLTÉSZETHEZ

Adjatok egy verssort 
reggeli pálinka helyett, 
egész strófát esti imádságul, 
egy teljes költeményt 
mindennapi eledelként!



HITEM

Még az ifjúság dala kíséri 
ezüstös dérbe gázoló lépteim nyomát, 
ütemének visszhangja cseng 
véredényeim csatornáin, 
éles visszhangja
véresre korbácsolja bennem a múlást, 
ejtett sebei fájnak, 
e nyitott kavernák idézik 
az idő gyorsan múló perceit.
De hitem marad 
az örökifjúság!



APÁM HÁTA

Mint gyermek láttam, 
miként görnyed apám háta 
napról napra közelebb a földhöz, 
de nem a hajlongástól.
Egy nap aztán olyan közel görnyedt, 
hogy a földet megcsókolta.



ANYÁM SZEME VILÁGA

A szeme világát fűzte olykor 
a tű fokán át
esteienként a mécs világa mellett, 
mikor varrogatta 
elnyűtt gönceinket.

Majd kovászt tett 
a holnapi púpos cipóhoz, 
mi sokáig úgy hittük,
,,kakastejjel” dagasztja,
pedig csak sós verejtékével ízesítette
szakajtás közben.

Mindig legkésőbb érte el az ágyat, 
a Göncölszekér rúdja 
bukfencet vetett már, 
de hamarabb kelt a napnál, 
hogy széltől cserzett kezeinek 
nőies finomságát
visszakérje a mosóteknő mélységétől, 
mielőtt munkába megy.

Haját kifehérítette a gond, 
mert szigorúan kellett beosztani a hetit, 
hogy egyenlően teljen mindennap 
a hat éhes száj.

Apámat mindig nyomon követte 
a barázdában a kasza titán, 
meg is roggyant szegény 
a sok marokveréstől, 
és szeme világa homályos.
Én mégis mindig olyannak látom, 
mint azelőtt.



GYERTYALÁNG

Míg lobog a láng, 
élvezed a fényt, 
a csonkot már kidobod, 
mert öl égett 
az érdekedben.



KUBIKOSOK
(A gyermekévek emlékképei)





Ahol még a ló elmegy,
ott a kordét tetejezik jó magasra,
hogy minél hamarabb elfogyjanak,
vagy éppen szaporodjanak a köbméterek.

De ha már kinőtt a meredek, 
csak a talicska egyetlen kereke 
mutatja az utat,
karimája mélyre dagaszt a talajba, 
és tengelyének csikorgása 
biztatja gazdáját a kaptatón.

Nem hagyják magukat
a lapátnyél bütyökjétől keményített tenyerek, 
a csákány lendületétől edzett csuklók, 
elkapják a szarvakat,
megfeszülnek a vállszíjak izmuk domborulatán, 
s idomítják a megrakott talicskát 
le s föl a töltés oldalán.

Hátgerincükön verejtékpatakokban 
fürödnek a napsugarak, 
bomlasztják a bőrük színét, 
lábszáraikon, mint kenderkötelek, 
dagadnak a pattanásig feszülő inak 
a kapaszkodás erejétől.

Amerre folyók kanyarognak 
ikertestvéreikkel, a töltésekkel, 
arra ők mindenütt megjárták a világot 
lehajtott fővel, leszegett vállakkal 
talicskáik kerekének nyomvonalán.



Vele született burokban 
parázs melegétől pirosra párolt 
földi gumó, 
burokjától megfosztva, 
olajba fürdetve,
finoman szétmáiló étek a szájban, 
földlapátölók ínyencfalatja.



FITYÓKOS

Csókra csücsörödött szájú, 
hosszú nyakú kisüveg, 
reggelenként pótolja az éjnek 
elmaradt szerélmes csókjait. 
Tüzes nedve pezsdíti 
a földmunkát végző ember vérét, 
új napra buzdítja bátorságát, 
hogy a kalap karimája állói 
csillogó szemmel kísérje 
a napi történtek 
egyöntetű állandóságát.



BŐRTARISZNYA

Egyedüli dísze a sallangos vállszíj 
s oldalán az esős idők 
fabarakkjának unalom-cifrasága, 
meg egy verejtéktől zöldülő rézcsat 
üregének egyedül'i zára.
Csalóka bőrüreg, mert belefér egyheti 
só, paprika, kenyér és szalonna, 
egy bögre zsír vagy olaj, 
meg az az istenverte krumpli, 
melyből készül a kubikosszárma, 
oldalában titkos rekesz, 
lakója egy kisüveg, 
melynek reggelenként belseje tüzes.
E bőrből varrott eszköz elmaradhatatlan
kísérője a vándorkubikosnak,
leghűségesebb szerelme,
csimpaszkodik a nyakába
vándorlása közben,
csak ha gazdája tűi fáradt,
kerül le onnan
és kötözik a kordésló hámjának oldalára.



LAPÁTNYÉL

Előre kiszemelt fiatal fának sudár fejlődése
az ember nagyságához mérten elmetszve,
éles bicskával háncsától megfosztva, gömbölyítve,
törött üvegdarabbal simára kaparva,
hogy mmél jobb legyen a fogása munka közben.
De azért elvétve akad még rajta egy-két bütyök,
fiatal hajtásnak törzsgyökere,
melyet csak az embertenyér koptatása
tud igazán kisimítani,
amikor lendületet ad vele,
a végére ültetett kanálszerű
vasilemez fejnek, merítgetés közben.
Lendülete, csúszása keményíti a tenyeret 
oly munkabíróra, hogy naphosszat 
észre se vegye, mennyi földet hordott él.



HÉTVÉGI VALLOMÁSOK

1.

Végre az áldott szombat,
amikor dél felé már nem nyekeregnek
a kordé kerekei.
Nem csikorog a talicska, 
nem bólogatnak a gödör fenekén 
az ásók és lapátnyelek, 
szerszámtisztogatás közben lesik már 
mindannyian a bandagazda szavát:
„Emberek, huja!”
Akkor a szerszámok bekerülnek 
szépen sorba a fabarakkba, 
utána ki-ki a maga útján toronyiránt.
Csak a soros marad.

2.

Megjő otthonába a kérges tenyér,
hogy keménységét megpuhítsa
az asszony lágy csípeje,
széltől cserzett ajkát gyógyítgassák
a hét összegyűlt csókjai,
lecsillapodjék benne a munka lüktetése,
és eldicsekedjen a feleség:
mi mindent vett a múlt heti keresetből,
mennyit nőtt a bölcsőben ringatódzó poronty,
s még egy új meglepetés:
két malacka visít odakünn,
a szezonbeli spórolásból,
abban az ólban, amit együtt
gyúrtak az asszonnyal sárból,
mikor szabadnapos volt.

3.

Siet haza a fiatal legény,
hogy erős karjával ölle'kje kedvesét,
jól megtáncoltassa a vasárnapi bálban,



majd utána együtt mennek haza, 
bámulva a holdvilágba, 
fészekrakásról csevegnek, 
ami talán nem is sokára meglesz, 
amint kifagy a csákány a földből 
és kiforr az új bor.

4.

Nincs az a szép, ami nem múlandó, 
hétfőre pirkad már,
és a töltésen a bandagazda szemlélődik: 
megjöttek-e mindannyian?
Mind ott van, csak egy hiányzik,
a Vankó Gergely, ez az izomcsomó,
aki fogadásból félkézzel tudja feje fölé emelni
szarvánál kapva az üres talicskát.
nem csoda, ha meg is kés»ik,
fiatal még a menyecske,
alig pár hónapos, szezon eleji.
De a nagy szerelmit!
Valami szamárságot tett az 
a múlt heti heccelésen felbuzdulva: 
éppen érkeztekor idegen parasztlegényt 
talált a portáján, krumplirakodás közben.
Tette volna a szépet
(ki ne tette volina olyan menyecskének?),
s az asszonyka ott áll, ijedtében
szép formás lábai földbe gyökereznek,
hajánál fogva ülteti a kútba, vízililiomként,
csak a szomszédok jóakaratán múlott,
hogy a kis menyecske ott örökre el nem

[virágzott.
így most még hosszabb időre
kell szegénykét magára hagyni,
mert a hideg vasnak szoros az ölelése.

5.

A .sorosnak is kijár valami, 
frissen hozott telt tarisznya, 
csak nem az hozta, akitől várta, 
mert a bátyja most hallotta hírét, 
meg azt is tudja, hogy a família 
gyengéje a cifra szoknya.



Nem azért figyelte ő sem egész héten
kalapkarimája alól
a szemközti tanyaudvart,
ahol minden reggel egy piros kendős
hangos nótaszóval
billegette a kútgém koloncát.
Megtanította az őt is dalolni 
vasárnap szabad délutánján, 
itt fent a töltésdldalon.
Persze, tanú nem volt, 
de annyi bizonyos, hogy a legényke 
annyira belejött a soros dolgába, 
hogy kérdezéskor egyből rávágja:
„A másik vasárnapot is vállalom!”
Ó, a szegény balga!
Hát mit gondol, hol fognak ők már tanyázni 
a másik szombaton?
Melyik kilométerkőnél, ha minden jól megy?



ÁLOM A SZERELEMRŐL

Még a nyár melege fürdik 
szemeid mély kútjaiban, 
ahol tisztálkodik a boldogság, 
de másnap reggel már 
munkába menet
csak a halványuló őszi fény folyik szót 
bennük némi szerelemmel.



BORVÁR TELEP

Fakadnak a kivénhedt szölővesszők 
és mosolyognak a fáradt fák, 
melyeknél vonzóbb 
az itt lévő összevisszaság.
Ahol a mezsgyekarók ölelkeznek,
postás mennydörög,
hogy melyik az a szám,
az a kis féltetős,
vagy az a nagy szögletes ház.
Szikrázik az ajka,
homlokán harag cikáz,
mert le kell szaladnia
minden tőkesor végére,
hogy megbizonyosodjon.

Virágillat.
Műtrágyaaroma.

Gomba rnódra domborodnak
a házak összevissza,
mint szétszórt nyáj,
mely jó étvággyal emészti fel
az évtizedes tőkék zöldjeit.
Már csak a nevéhez
hűséges ez a táj,
szüretkor ványadt ritka fürtök
csüngnek alá,
melyekből savanyú a lé,
mert a zugkocsmák ásott kútjaiban
magas a tallajvíz.

Nem ver már itt gyökeret 
az új szőlővessző,
Inkább egy új nemzedék.
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