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Bálint Béla 1952-ben született Tisza- 
Szentmiklóson (Milosevo). Iskoláit Zentán 
végezte, ahol a Térzene irodalmi csoport 
egyik alapító tagja volt. 1970—71-ben a 
zentai Mi ifjúsági lapot szerkesztette. Jelenleg 
az újvidéki Orvostudományi Kar hallgatója; 
az újvidéki Ifjúsági Tribün magyar 
műsorának szerkesztője. A folyóiratok és 
lapok 1970 óta közük verseit, novelláit, 
műfordításait. Szerepelt a Térzene (1971) és 
a Versek éve 76 c. gyűjteményekben.
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VISSZATÜKRÖZŐDÉSÉBEN A TÁJ

kristályszemekből
óriásfürt
megállíthatatlan hóliszt

metamorfózisában 
kiismerhetetlen a táj

hóbunda
torzítja kerekre az idomokat
az éjszaka
mint a kiömlött tus
a tehetetlen papírfelületen
körbejár
kiéhezett hóvermek 
a felszín alatt

sívó hóingovány a táj 
ólomsúllyal 
magához ránt

néhol megbomlik az egység
topogások
csoszogások
nyomok
megannyi lépés sírgödre
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JÁTÉK

Jan Lesniak: Game

gömbök
küklopsz könnyek 
hulló körök

kékbe mártott 
félszemű óriás a szírt

pattog a golyó 
a rulettasztalon 
zörejekre
hasadnak a hangok 
elemeikre 
a tárgyak

ujjak karok 
arcok 
gömbök 
hulló körök
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FOLTOKBAN A TÁJ

V. Kandinszkij: Dér blaue Reiter

sebezhetetlen 
barlangtorokból 
éjjel vörösen izzó 
kinin-cseppek

fedélfoltok közt 
a kazlak
mint jegesmedvekarmok

okker
kígyógarat
résekre hasad a látóhatár 
az ágaskodó 
toronyszárakon huszár 
a kupola

összetettségéből 
kibogozhatatlan 
a táj
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ÉLET

Edward Habdas: Life

közegbe-égett kagylóhéjak
korallszőnyeg
arrébb mosolyok

csípő
mell
hajfürtök

kimozdíthatatlan ívekbe 
botlanak a szirmok

valami pörög 
mozog
majd imbolyogva 
vetületével azonosul 
a forgás
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HOMORÚ

1.

merről
közelítendő
bárhogyan
próbálom
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2.

szavak-sorok 
olykor vers 

költő

melyik fontosabb 
a feltörő 
a forrás
majd térbevesző ér 
vagy ki az érnek
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utat mutat
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TÖREDÉK

sokkal
tisztábban
mondhatnám
őszintébben

mulattató: az igaz tisztasága

csak
formát
adni
a
dolgoknak
a díszítőelemek fényében 
elhalványul a lényegbevágó
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NYOMTALAN

malomkő-zörej 
odabenn hámlik a kéreg 
a tekervények 
felőrlődnek 
gondolattörmelék hull 
a barázdákba 
kiegyensúlyozott síkká 
morzsolódnak 
a kilengések

zuhog tovább
megingathatatlanul
itt-ott
szinte esztelen kisülés 
gondolataim
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EGYEDI FEJLŐDÉS

mint minden 
magasabb rendű 
szervezet
képződmény termék 
az ember is
egy-egy megtermékenyült gondolatból
hogy azután
türelmetlenkedve
míg végül mind
meg nem
érkezünk
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A HALÁL

Mintha elfelejtettem volna, merre menjek. Csak ültem az 
útszélen. Nem. Egy terem közepén ültem, lenn a márvány
szőnyegen. A kabát prémgallérja gombakalapra emlékeztetve 
duzzadt nyakam körül. A balkonon körbe öregek jártak. 
Többnyire asszonyok. Amelyik meghalt, elkapta a csövet és 
csúszott lefelé. Mint a tűzoltók riadó után.

14



SZÉTÁRADÁSOK

roppanásra váró 
agyagkehely 
a habok közt feledten 
a tegnap lerészegült cimbalmosa 
lendület híján 
vonót zár két kezébe

látomás
vagy önnön hullámvállaimba 
ütközöm minduntalan

a hátrahagyott 
szóörvények fúródnának 
mozdulataim közé

tenyérmélybe 
a verítékfelhők a 
nyirkos bőrhuzat rétege alá 
hiába lesnék
kristálymerev megnyugvásom 
ott a nyugtalan dombok 
árkok mélyén hiába keresném
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magmabuzgalommal forrnak
a képek
mégis
nyírmagányomban 
a folyóparton 
az ébredés a hullámok 
mellé festve 
hűl lassan hűt 
színek ölelése
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AMŐBOID

hiába borítanád 
bogárhát tekintetével 
újra rést váj

porrá szikkad a sárkorsó 
a forma
rideggé mered holnapra 
de sorok közt 
ott a nyugtalan
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NEM IS NAPLÓT ÍRNI

I.

csak játék az idővel 
mint
mikor csomókat kötünk 
hosszú szalagra 
akár szabálytalan közöket 
hagyva magunk mögött

a csomókra figyelj 
ujjak szimbiózisa 
csöngetés az óravégeken 
a csomókra
legyen mibe kapaszkodni 
megakadni

mint ködös séta a mesékben 
ha lépteink jegyezzük 
hogy tudjuk 
merre térjünk

mint mikor gyerek számolgatja 
még öt nap 
még kettő egy
nem is gondolva hogy magának árt

lehetne másként is 
ma a holnapokról 
tegnap egy másik napról 
a legkedvesebb vasárnapokról írni

noha
becsapottak akkor is mi leszünk 
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a jelek
könyvek a polcon 
vagy mint bármi más 
tolongnak
hamisságuk mit sem változtat

II.
a felszínburkok 
alá hatolva 
megtapintani a 
legfontosabbat:

III.
amikor leültem amikor elhatároztam 
(mint mikor 
vonalat húzunk) 
első: mit
(nem is naplót írni 
csak játék az idővel) 
második: hogyan 
(ma a holnapokról 
tegnap egy másik napról) 
mint
mikor vonalat húzunk akár görbét
nem kerítés nem árok
vonal maradjon az
vonalat húzni hogy
álmainkat mérhessük
érezzük mikor mennyire tértünk
mennyire tőlünk az út

már régebben is 
terveztem: leülni írni
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IV.
harmadik: hogy miről
gondolatokat sorban ahogy
teremtődnek
mert miáltalunk lesznek
gondolatokat sorban
sorban

ezért hittem: napló 
noha
csak játék az idővel

V.
gondolkodni 
CSAK EGYSZERŰEN 
mint mikor fatörzs dacol 
viharokkal mozdulatlan 
mint ha párduc foga villan 
illatát virág röpíti 
folyó vize csobban 
embernek gondolkodni 
olyan az

gondolkodni
EGÉSZEN SZABADON 
menni parkok füvében 
utca melegében 
mint madár keresi 
nyár jöttére fészkét 
de a költő 
vajon költő-e az 
kinél a szenvedély 
a fájdalom vendég
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de a költő helyét 
melyik polcon keresse 
van-e polc
megszervezett nyüzsgésünkben

gondolkodni 
KÉSZAKARVA 
változatokat keresni 
melyeket szabadon szíthatunk 
persze mindig más a keret 
úgy is mondhatnám: a mester 
de végül
újra és újra kisharang
agyagkorsó
vagy más
de mindig egy keletkezik 
úgy is mondhatnám: a dolgok 
megmaradnak dolgoknak 
csak az árnyalat 
ad újat
változatokat keresni 
előttem ingoványos mező 
szétfolyó tér 
onnan a
próbálkozásoktól a megdöbbentésig 

gondolkodni
TALÁN KÉNYSZERBŐL
hogy perceink izgalommal teljenek
hogy lássék a határ
ha visszalépnénk
okos lenne
a sok szürke képet
átfesteni
ügyes fogás csupán 
s hogy változik az élmény
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gondolkodni 
CSAK OKOSAN
lebontani a szépet kicsiny szemcséire
megragadni
a kellő pillanatot
csak részlet az egészből
hibát vigyázz nem elkövetni
kiragadni hogy
azután hosszú órákra
engedjen következtetni

én többnyire a szobámban 
gondolkodom

VI.
gondolatokat
leírni
nem betűket sorba rakni 
szót formálni
nem csak szót szórni széjjel 
folyó ömlik 
tengerekbe így

nem csak szólni
szerelmet adni magáért a csókért 
izgalomért csupán harcot 
vívni
nem csak szólni mondani 
vajon miért
őrzi anyja féltve kicsiny kölykét 
talán mert illik 
vajon miért érik a nyár 
ősszé
talán mert mi akarjuk így
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mondani
hogy értelmet adjunk a mának 
igen
markolni is
nem csak kezet nyújtani

VII.
ez így most tűnhet 
játéknak is
a játékokat mi formáljuk
hogy azután újra s többször
mit szépnek vagy kevésbé jónak gondolunk

ez egy csalós játék 
ha az
így
VIII.
ezerkilencszázhetvennégy május
tizenhat
ma
többnyire csak a szobámban üldögéltem
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ARS POETICA

sorok míves gonddal 
vers

a szót
mégsem leírni

a tegnapi irónkábulat 
érintetlen 
papír-részegségem 
olthat-e ma szomjat
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HÓNOM ALÁ A RENDDEL

már emelem is karom 
hónom alá 
a renddel
majd a felszökő higany szál 
jelzi
lázas kilengéseim
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A MADÁR

-  Mi van a zsebedben?
-  Cinke.
-  Honnan?
-  Fogtam.
-  No és hol fogtad?
-  A tónál.
-  Miért nem engeded el?
-  Az enyém.
-  Minek ez neked?
-  Eladom a vásárban.
-  Megdöglik vasárnapig.
-  Nem döglik az.
-  Kalitkád nincs?
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LEÁLLNI

tudattérítő
síp-fullánk
fennakadt gondolattestek 

az értelem
színjelekkel megbontott 
villanyrendőr-gomba mezőin 
kiismerhetetlen 
váltakozás
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KARNEVÁL

tűz-tengerből ágaskodó 
szirt-penge 
omladozó toronyszár

látványra bontott szivárvány 
csattogó 
ropogó daccal 
villognak a petárdák

lombbá duzzad az éj 
rügyfakadás: szikra pattan 
püffedt tömeg-ámulat 
örömében 
tapsol a néma

tolul a zsivaj 
beléremeg a sikátor 
a nagy izgalomban felsikoltanak 
a vakok is

izzik a nyárs
hordó-korgás ringlispíl a csap
habfodor szegi
a kriglit az ivóban
karcsú lábszárak topognak
legénykéz
kezet tör
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ágydeszka-faháncs-széklába
máglyává
dudorodik a tér
tűz
parázs koromkábulat

csak néha-néha 
villan elő
ha magasra csap a láng 
a sok viasz mögül 
egy-egy szempár 
máskor száj

szoborárnyékban 
túl a pompán 
pőre mellű cigánylány 
bélpoklos hastánc

kíméletlen a ritmus 
rongyvárak barlangjaiba 
taktusra a zsebmetsző is 
hiába nyúlna

széttartó szivárvány 
csak
korom-pihe hull 
az ágaskodó tenyér-erdőre 
a csattogásból is 
kiválnak a sikolyok

szoborárnyékban 
csontroncs emberkupac 
rezgő tenyérlomb 
nyugtalan bőrszakajtó 
ujjak remegése
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falatnyi kenyér 
éhenkórász-tor törmelék 
felissza mégis a 
tajtékot szájszélekről

vihog-vinnyog 
ki-ki maga módján 
míg
meg nem reked a lárma

kereszt-sorrá vedlik 
az utca
mint őszidőben
tarka szőttes lepi a tereket

megszorulnak a csapok 
kifúl a verkli is 
tok-koporsóban 
nyugszanak a hangszerek 
tarsolyában matat 
a cigány
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HETERONÓM

a londoni utcákon például 
milliomoslányok 
szaladgálnak mezítláb porosán 
puszta testükre vett 
piszokszínű pulóverben 
de te 
valld be
hogy csak egyszerűen 
lusta vagy fület mosni 
drágám
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GUMIPUSKA

-  Kitől kaptad?
-  Ne tessék elvenni.
-  Minek ez neked?
-  Madarat lőni.
-  Hányat?
-  Egyet.
-  Miért csak egyet?
-  Huszonháromat.
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ZUHANÁS UTÁN

elestél
elestél

elesdél
elesdél

elesdé
elesdé

LSD 
LSD
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PÁLYAUDVAR

koromtestű gőzös 
mint a kerevet feletti 
keretben
magányosan vénülő fotók 
a rozsda-dér nedvezte 
vakvágányon

tágra nyílnak
fütty-éhesen a rezgő tekintetek 
topog a barna puttonyos 
lutri cigánykölykök kefével 
várakozássá áll össze a 
sok indulás a peronon

mozdul a tétlenség 
vonattá duzzad 
mint a kipattanó lomb 
árnyékká 
a tájba nyújtott 
tésztaderekú sínpár

csikordul
feljajdul a vastömeg 
ki könnyez ki virul 
csattan
rezzen a fémkukac 
ki fellép ki le
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kényszer a vonat 
koromkábulat 
az indulók viaskodásában 
kényszer
mint folyók part-kérgét 
nyúzó ár-szablya

ámulat a vonat
a nagy izgalomban kivesznek
a bántó részletek
ál-egésszé
áll össze
ráma közt a táj

menekvés a vonat 
csavargó
szépkisasszony kofakosárral 
feszengve
mint vázatorokban réti nád 
mind helyére vár

ponttá
tömörül a vonat 
testébe szippantja a táj 
koromköpenyünk alatt 
slipper-lépcsők hátán 
megreked a láz
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TESTÉBE SZIPPANT A TÁJ

Eleinte vakon topogtam. Majd egy új, tágabb hori
zont bontakozott ki előttem. Megszakadt a határvo
nal. Lassan, érzem, beépülök a tájba. Mint folyó
háton a hajnali pára felszálltakor. Hal ugrik, fel
tűnnek a körök az imént még vak csobbanások helyén. 
Később kirajzolódik a jobb-bal part. A két szabálytalan 
sorvezető, melyek közt fogoly az ár.
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CIRKUSZOSOK

MEGJÖTTEK A CIRKUSZOSOK

kék sárga zöld a 
vászon
piros skatulyák a barakkok

teremmé dudorodik a tér 
ponyvába burkolóznak a 
nyúlánk oszlopok

kibontakozik a tér: törpék futkosnak
ezüst pálca pávatoll
cilinder a kosárban
koppan a
deszka-léc
hol itt hol ott
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A CIRKUSZOSOK

lé g to rn ászo k  an y ja  

vonat
felbőszített vonat a kötél 
suhan a kölyök 
len-dül lendül 
mozdul a kötél

indul-indul 
robog a fejek felett

durcás gondolat 
rezzenő idegdúc a kötél 
se ide se oda 
előre se hátra 
megtorpan az ív közepén

aztán mégis 
fejek felett fenn 
kötél marad a kötél

zo la bácsi a bohóc

szemfényvesztés
káprázat
mert a folt a nadrágszáron 
a hasadás 
a dudor a térden 
igaz volt
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széles vigyor fülig a száj 
de festve
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KÖRÖSKÖRÜL

m oso lygós k isasszo n y

mosolya fehér házsor 
kilobbanó virágoskert 
az ajak
tekintete kerekeskút mélyén 
a sötét 
lomha hágó
illatos domboldal a kebel

szurok  leg én yek

szurok legények 
komoran talán hárman 
mondom
a jobb szélen fekete legények
a nagy magas
középen

cicás h ö lgy

mellette a nagy fejű 
elöl a szemüveges 
a hal tekintetű 
arrébb a süveges 
a lógó mellű 
a keménykalapos 
hátul a szeplős gyerekek 
a gonosz

40



a konok
a kendős asszony 
a fóka baj szú 
a hóka a kajla orrú

mondom cicás hölgy 
bundában
térdein ezüst szőrű macskával
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A CIRKUSZ

vidám  ház a c irk usz

vidám ház a cirkusz 
tessék befizetni 
jegyet venni 
nem magas az ára 
hányat adjak: kettőt-hármat

vidám ház 
ajándék a kenyér 
ingyen a só 
ki betér
mókával derűvel lakik jól

vidám ház a cirkusz 
zöld mező 
jókedvet terem 
szétfolyó rét a szőnyeg 
káprázat a vakolat

len d k e rék  a c irkusz

lendkerék a cirkusz: reccsen 
meg 

in
dúl

las-san lassan 
megindul: na most nevess 
na most szeress
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kacag a bohóc
röhögnek a lovak a függöny mögött 
vihog a kisasszony a középsoron

még még 
táncot ropnak az 
oszlopok
beléremeg a ponyva is

nevet a néző nevet
nevetni
vetni
hanyatt földre hasra
veti magát
zola bácsi a bohóc

fenyő a c irk u sz  

fenyő télen
karácsonyra feldíszítve 
arany szív csillog 
arany óra-ketrec 
csillagszóró a munka 
ajándék a móka 
gyertya a sok lámpa 
a kék a sárga

meleg szobánkban 
fenyő
belehal a szépbe
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d i v a t  a c ir k u s z

mert úgyis
elunja magát a néző
lepereg a festék
kihűlnek a hangszerek
a körték
mind
a sárga a kék
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HOL VAGYUNK ITT MI?

Többé nem megyek cirkuszba.
Régebben, az más.
Elavult a cirkusz, a sátor, a barakkok.
Az ember nem is érezheti kényelemben magát egy ponyva alatt. 
Egy feszes hártya.

Kemény deszkapadok.
Gyalulatlan deszkák.
Az ARÉNA az más.
Ott bőrfotelok sorakoznak, szőnyeg.
Be is mondják: a rágógumikat...
A cirkuszban még trágya is marad az állatok után. 
ízléstelenség a cirkusz.

A cirkuszban zajongnak, toporzékolnak, sikoltoznak -  ha
zuhan az artista.

Csendes ember vagyok.
Vendéglőbe is csak vasárnap járok.
Nemigen szeretek nevetgélni.
Fáradt ember vagyok.
Nevessenek mások.

És így mi maradna: a kötéltáncos úgysem esik le.
A légtornászok tudják munkájukat.
A bűvész: ha üres az a kalap, úgysem kerül elő a nyúl.
Egy idő után csak mosolygunk az ilyesmin.

Hát ezért járjak én cirkuszba?
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PAKOLNAK A CIRKUSZOSOK

csak a letiport gaz
a sebzett plakátok
csak a széthányt lyukas bögrék
a hátrahagyott krepp-papír
a trágya a fűben
árulkodik: itt a

cirkuszosok
jártak
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A FELVONÓ

-  Menjünk gyalog -  habozott az idős nénike a lift 
bejáratánál.
Bizalmatlanul vizsgálgatta az utasteret.
-  Hogy mehetne fölfelé, amikor itt a teteje -  tört ki 
durcásan odabenn.
Aztán a harmadik emeleten kiszálltak.
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zoo

hörög a vad 
hörgését a rács
mint hangversenytermek négy fala 
szögletesre szabja

dühöng a vad 
lerúgná
csipke-ölelésű nyugalmát 
hisz lehet-e egy feszes hártya 
a kereten nyújtózó kép 
a valósággal egy

morajlik zúg a vad 
aztán mégis alázattá 
áll össze 
a sok panasz

est jöttével odvaiba bújik 
a nagy család 
csak az ölyv a bagoly 
fürkész mozdulatlan 
szarvasagancs-csapda mered 
a sötétnek 
oroszlánszem villan 
csak a párduc jár nesztelen
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HAVAZIK

Egy hópárna domborulatába bukott, jeges tolifelhőt kavarva 
fel maga körül. A széjjelröppenő pelyhek belevesztek a hó
hullásba. Fóka módon csúszott. Lapátformájú tenyereivel 
kanalazta előre testét. Rideg jégpikkelyek vájódtak bőrébe. 
Gőzölgő álla a hópaplanba bukott, kiálló pofacsontja krátert 
vájt maga előtt. A megállíthatatlan hóliszt iszap módra lepte. 
Néhány méternyiről elmosódó árnyként hatott, tájból kita
szított ember-flekk. Majd káromkodva továbbment.
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