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Villámokat-suhogtató viharok vonaglanak 
ablakom alatt: lombbá-keményedett leveleket zúgat a szél, 
sírnak a meggyalázott virágok is, könnyeikkel 
elárasztják a vidéket: térdig gázolnak a virágok 

szomorúságában 
a pásztorok; bárány-felhőnyájuk eltűnt az égről, keresik 
lobogó fű-erdőkben, vizek éjszakájában, fekete temetőben; 

halott 
nagyanyám a fejfáján ül, ősz kontyát varjak tépik, 
ő sem látta merre ment a nyáj, nézzétek 
a földben, mondja, ujjainak csonttá-üszkösödött 
kalásza a mélybe mutat, viharok kavarognak 
az ablakom üvegére kalapált tájon; zsupp-tetős házunk 
szalma-szilánkokkal teleszórt portája, gyerekkorom útjai 
fölött, ahol az ős-balladák befalazott asszonyai 
még mindig köpködik vérüket a feneketlen kőkorsóba, 
hitem szirmai itt bomlottak ki, hinnetek kell 
nekem; arcotokat hordom, arcomat hordjátok, tőletek 
tanultam naponta a sorsot, akik gyerekkorom útjait 
benépesítettétek, most villámok tekergőznek ajtóm előtt, 
dühös fák karmai hasítanak a szél hátába, 
szarkák repülnek felhők közé; fényes ostort 
akarnak lopni az égből, 
látjátok, látjátok? 
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HEGEDŰK VIJJOGÁSÁBÓL 



KÍNOM INDÍTOTT Ú T N A K 

Nyers szegénységet füstölgő tanyám 
düledező fallal, széltépte tetővel 
lógott a világba, bajba csomózva állig. 

Kínom indított útnak, 
napégette mezőkön, 
a völgyek hideg mélységein át, 
hogy fölmérhessem magam, 
hogy csillagot fakasszak vérből, verítékből, 
kirabolt tizenhatévemről letépjem 
káromkodó anyám átkát. 

Pokol-tüzes vérem kiégetett ingei 
idegen emberré öltöztettek, 
múltam szikrázásán áttetszik a ház, 
ahonnan megátalkodott hitem magányba kergetett, 
világba űzött címeres szegénységből, 
sárkányként száguldj ak a héthatárba. 

Szívverésem sorsot perdít ki helyéből, 
emlékek rongyai fel-fellobognak, 
arcom belehidegszik gyermekkoromba, 
belefészkel napjaimba letűnt keservem, 
s vissza kell szomorodnom újra meg újra 
kiégett múltba, kopott emlékeimbe. 
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R E Á T O K TERÍTEM 

Testvéreimnek 

Bocskoros cselédsors 
combjai közül kibukó 
hét gyöngyszem 
hét sziklára 
átok-keserű szelek 
kiraktak benneteket 

piros csőrű kányák 
el ne rabolják 
didergő fényetek 
reátok terítem 
egyetlen ingemet 
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C I G Á N Y O K S Í R J Á N Á L 

Keserves gönceik rákövültek az időre, 
farkas-szilaj szemükben elparázslott a tűz, 
szívük kamráiban gyökerek dörömbölnek, 
arcukon ezüst-fátyol fénylik: csiganyál, 
virág-agancsos fű-sátor gomolyog 
fölöttük, fejüktől tűzve bodza-feszület, 
senki sem vette észre, hogy 
vad cigány-sorsuk ága megroppant, 
észrevétlen mentek el a világból, 
görcsös fák nőttek izmos karjaikból, 
száraz lábuk csillagot lépett 
a zuhogó felhő-mezőkre. 
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A N Y Á M 

Föld szívéig nyíló barázdáihoz 
nem lesz hűtlen soha, a magány néma farkasai 
kopogtatnak éjszakánként ajtóján; beengedi 
őket, maga mellé fekteti, 
udvarából vasvilla-körmű macskák űzik a hideget, 
kútba másznak a holdért, felhozzák, 
anyám konyhájában felakasztják: világítson 1 

Ül anyám a konyhájában, 
virág vergődik markában, 
szögre akasztott holdsugár 
harapdálja cipó-kontyát: 
kontya holdsugárban ragyog. 

Ablakában vad kakasok 
kukorékolják a hajnalt 
tűzből-hegesztett torokkal, 
s anyám csak ül, 
nem látja? a fia is 
magában búslakodik, 
nem eszik, telesírja verseit, 
telesírja verseit, verseit. 
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Föld szívéig nyíló barázdáiban 
elrejtőzik egyszer, keresni fogom: 
fogaimmal tépni arcáról a 
röggé-kövesedett csókokat, 
csontjain csikorgatni a rámhagyott ekét. 
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KIHŰLNEK ARCOMON 

Fuldokló folyók, árnyék-uszályos erdők 
sóhajai kihűlnek arcomon, fekete gyertyákkal 
elindulni kelet felé, havasok fenyőit 
felgyújtani, virágzó cseresznyefák ragyogásából 
kihullott lányok: ölelem emlékeim szobrait, 
földig-érő fényességet bűneim talpa alá, 
hajnalok szürke zsákjaiból piros követ 
lopok, vakablakok párkányaira 
hazudott madarak sikoltását 
szél viszi el, jöhetne már a férfi, 
aki tényleg megváltja ezt a világot, 
repülnek a levegőben halottak összekulcsolt 
kezeiből kitépett zsebkendők, 
fuldokló folyók, árnyék-uszályos erdők 
sóhajai kihűlnek arcomon. 
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S Z Ö K É S 

Az éjszaka örökké-vetetlen ágyában 
csillagok henteregnek, görbe hátú baglyok 
árnyéka mocorog a sötétség termeiben, 
fűzfák szomorú seregei vánszorognak a patakhoz; 
megállnak a partján, zöld hajukat kibontja 
a szél, iszonyú csönd tekeredik nyakukra: 
nyáréjszakák csöndje, fájdalmak földjéről 
indultam álmok országhatárain túlra, 
napégette mezők száraz levegője karmolja 
tüdőmet, nyár van, este, fekszem a réten, 
bokrok mellkasában madárszívek dobognak 
hangtalanul, ki tudja hol, ki tudja hol 
vagytok ismerős arcok, messze jöttem tőletek, 
rétekkel takaródzom, bogáncs-koronás 
rétekkel, tücskök kiáltozását hallgatom; 
ideülnek fejem fölé, körmeikkel sírt kaparnak: 
el akarják temetni az éjszakát. 



É J S Z A K A 

Álmok porfelhőiben jajgatnak az 
emberek; rettenetes suhogással szállnak 
a mezők fölé, élesre-töltött kapájuk 
megcsikordul a földben: csontok, 
felébrednek, 
valahol elsüllyedt a hold egy felhő-ingoványban, 
hallani sikoltását, de nem érdemes segíteni, 
holnapra úgyis előkaparja magának az éjszaka, 
fehérre meszelt házak csordája legel az útszélen, 
ablak-fogaikkal csillagot harapnak, 
torkuk mélyén csönddé-fagyott szeretet várja 
a virradatot. 
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TÁLTOSFIÚ 

Vakolatlan házam ajtaját 
kudarcok baltái döngetik 
felkelő nap fényével átdöfött 
függönyöm vére elcsorog 

Dalolnak időtlen szeretetről 
virradatot-szülő hétfejű anyák 
csillagos tenyerük közepén 
sarjadnak kék-lángú tüzek 

Lándzsa-tollas hollók repülnek 
csőrükből iszonyat meredez 
fekete ködbe csavarják 
magukat bálványaim 

Észrevette-e már valaki 
pacsirták fészkelnek nyelvem alatt 
vakolatlan házam titka 
lelket-kitakaró keserű láz 

Bár kudarcok baltái döngetik 
kínomat-nyikorgó kéreg-ajtómat 
énekek koszorúja zuhog számból 
szikrázik pillantásotok rácsaira tett szívem 
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Füstöt furulyázok kémények sípjain 
vad szél püföl dobjaimon 
sorsok kései táncolnak előttem 
koponya morog küszöb alatt 
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R E K V I E M 

Százholdas szívedben elfért a világ, 
a napok lovai mégis tiportak rajtad, 
héthatárba nyerítették bánatodat, 
a szegénységet; tüskés ágai fölhasogatták 
arcod, vérzett, lecsöppent a porba, 
átszivárgott a gyökerek éjszakáján, 
az idő csontja is véresen ropogott. 
Emlékszem, amikor apád meghalt, 
éppen meszeltél, s te meszes kézzel 
fenyegetted az istent, aki az ég 
szürke ajtaja mögé zárkózott átkaid elől. 
Magadra maradtál. Szemeid vakablakán 
belépő embersor rádröhögött, szoknyád 
alá nyúlkáltak; megkövült kínoddal 
szédelegtél közöttük. Gyermekeid is 
elvágytak mellőled; a kenyér, 
amit a szívedből törtél, már keserű volt, 
hiába muzsikáltál a csend piros-hegedűin, 
nem aludtak el többet rajta, mindegyikkel 
elfutottak a vonagló utak, még árnyék-foszlány 
sem maradt belőlük, egy elszakadt cipőfűző, 
agyonfogdosott fénykép, de még egy hajszál sem 
Magadra maradtál anyám I 
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Most már csak azt várhatod, hogy a 
por-koporsóban húsod falai szétomoljanak, 
százholdas szívedben göröngyök táncoljanak, 
és meszes ujjaid vas-dárdái az égre meredjenek. 
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V Á N D O R C I G Á N Y O K 

Hajnalok tornyai dőlnek vállunkra: szürke ködöt-ásító, 
csípős szelek sörényébe-fogódzkodva érkező 
hajnalok, a szegénység keserű füstje fojtogat 
bennünket, nyikorgó szekereinken 
visszük rongyokba-öltöztetett, hegedűszóval-cirógatott 
isteneinket: csupa-tűz ölű asszonyainkat, 
akik az árkok szélén szülnek, tündérek ők; 
az utak tündérei, harmattal mosakodnak, 
gyöngyvirág-levélbe törölköznek, szemünkre álmot 
énekelnek esténként, szoknyájuk suhogása: 
forró zivatar, amikor a varjak fekete 
szárnycsapásai sötétséget karcolnak az utak 
fölé, árnyékok lopakodnak a fák között; 
lányaink kendőjét akarják ellopni, hogy majd 
csókért adják vissza, nem őrzik vad kutyák 
sátoros szekereinket; kíváncsiskodó 
baglyok rikoltoznak csak a szekérrudakon, 
a régi öregek hétpecsétes íratlan törvényei 
égették keményre szívünket, cigányok vagyunk, 
ponyvás szekereken kóborol népünk a világban 
hidegen-süvöltő telek, verejtékben-ázó nyarak 
között, tábortüzek hamuvá-rongyolódott 
lángjai alatt kincset keresnek az éveiket-már-nem-tudó 
cigányasszonyok, akik döglött macskák szőrét 
rakják haragosaik kenyerébe, hogy megrontsák, 
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arcunkra utak pora tapad, végtelen, csillagot-álmodó 
puszták dideregnek mögöttünk, szurtos gyermekeink 
az öröm piros-citeráját zengetik naphosszat; gondtalanok, 
nyikorgó szekereink az utak kőpadlójához nőttek, 
kehes lovaink nyerítése lobog a levegőben, súlyos 
fény-zászlók zuhognak a falukra: parasztjaik 
az arany búzaföldek szívdobogásából falat 
emeltek házaik köré, ponyvás szekereken kóborolunk 
berozsdásodott, csikorgó tengelyű égtájak között; 
villám-hasogatta üszkös facsonkok kuporognak 
az utak mellett: kormos ágaikra este 
ráúszik a hold. 

24 



HEGEDŰK V I J J O G Á S Á B Ó L 

Rongyos cigánysátorok 
homályába, hegedűk 
vijjogásából élő 
férfiak közé, akiknek 
háta mögött megátkozott 
szerelmek sárkányai 
csatáznak, visszavágyódom, 
fekete putrik ágyaira, 
gubancos hajú lányokhoz, 
akik tüzet őriznek ölükben, 
szeretkezésre széttárt lábaikkal 
égig rúgják a gyönyört, 
nagyon öreg cigányok meséit 
hallgatni, vissza a mindenkinél 
szerelmesebben szerető anyákhoz, 
mert ők öltöztettek piros 
ruhába, elűzték nyelvemről 
a némaság fekete madarait, 
s loptak nekem kincset: 
hegedűk húrjairól éneket, 
ők lobogtattak csillagokból 
varrott kendőt jövőm felé, 
s dobtak utánam aranypénzt, 
hogy szerencsém legyen 
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jaj, visszavágyom, visszavágyom, 
szomorú balladákat tanúlni 
nagyanyámtól, nagyanyám, 
vénséges-vén köhögős putridnak 
porban fuldoklik ablaka, 
kopasz varjak gubbasztanak 
a kéményen, károgásuktól 
megfagynak pipádban 
a csillagok, amit esténként 
halászol ki a tóból, 
vak kutyád vonít, éjfél 
lombja alatt hazajött 
a nagy cigány, 
kibolyhosodott szemében 
felriad a tűz, megzendül kezében 
hegedűje: te muzsikáltál vele 
sírjánál s összetörted bánatodban; 
törött hegedűt tettél a koporsóba, 
piros bort ittál akkor 
a kocsmában, éles késed 
asztal hátában táncolt, 
hosszú éjszakák kínoznak, 
orcád mezeje teliaggatva bajjal, 
tizenhat gyermeked ellopták 
a fények, nem látod őket, 
pedig vak kutyáddal sokszor 
elindultál már, hogy megkeresd 
őket, legalább azt a lányod, 
akinek combjairól te mostad le 
elrabolt szüzességének vérét, 
falu végéig jutottál csak, 
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kereszt tövében telesírtad 
rózsás kötényedet, 
vénséges tanyád fuldoklik 
a magányban, nagyanyám 

visszamennék, visszavágyom 
emlékeim közé, hisz oly szépek, 
nem tehetem, köt a jövöm, 
hej, testvérek, cigányok, 
ti azért induljatok táncba, 
vad szélviharok éneke nyűvi a 
hegedűt, zörgő krisztus-csontvázak 
dübörögnek, a végtelen utakról 
visszavágtatnak apró cigánylovakon 
a tűz köré szilaj ősök, 
hegyipatakok kék zuborgása, 
asszonycsípők fickándozása, 
cigánysors vöröslő mámora 
tombold ki magadat! 
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MESE 



Felhők hömpölygő vonulatában, 
zúgó, sistergő köd-várban 
tajtékzó sörényű vádló táncol, 
port kavar az égi sárból 

szeme: a két zöld hógolyó, 
az égtől-földig villámló, 
iszonyú a nyerítése, 
teste tüzes remegése 

olyan, mint láng-tulipánban, 
mint a lobogó halálban 
hamis kígyó vergődése; 
mérgét föld húsába marja 

fekete-sárga éjszaka, 
táncol a ló habot hányva, 
a csillagok közé leszállt 
nyihogó, fetrengő vad nyár 

négy lábon járó őrület, 
ki mer ráemelni kezet? 
vasláncokat széjjeltépné, 
karotokat elégetné 
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légzése olyan tüzes, 
szikrát szórnak jeges kövek 
patájának rúgásától, 
gázol síró jegenyéket 

sárkányt nyerít ki a sárból, 
zúgó, sistergő köd-várból, 
sárkány fején a hajnalok 
piros koronája ragyog 

világ ellen indúlt rémek 
kiáltása festve vérrel, 
sírkövek nőnek nyomukból, 
sóhaj a kacagásukból 

de előlép ám a ködből 
a csudafiúszarvas is, 
megbosszúlni halottait 
gonosz sárkányon, vad lovon 

suhintja kardját a bajba, 
indúl maga viadalra, 
jön is, jön is már a sárkány, 
körmeinek csikorgását 

farkának súlyos csapását, 
kárörvendő vigyorgását 
mindenki látja és hallja 

szegény csudafiúszarvas, 
minek kezdtél ki a bajjal? 
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sárkány fején a korona: 
népeknek piros hajnala, 
azt akarom én elvenni, 
lábaitokhoz letenni 

világ ellen indult rémek 
kiáltása festve vérrel, 
ördög-ló, taraj as sárkány 
zúgó, sistergő köd-várban 

vitéz csudafiúszarvas, 
villámoktól lopott karddal 
csatázik az ős-köd-várban 
ördög-lóval, vad sárkánnyal. 
(1966) 
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MENYASSZONYKÉRŐ 



NE MENJ KI 

Ablakomba csontsovány holdat állítottál, 
fehéren mászott tátongó falakon, a fák 
árnyékán megakadt; ott lóg az ágakon, 
késő van, 
ne menj ki a rétre, baj mindig akad; 
fölhasítják lábad virág-agyarak; 
véres lesz a fű, véres az iszap, 
halálra gázol 
a dübörgő erdők csordája, megszúrkálnak 
az eszelősen susogó szikra-füvek, 
meggyújtják hajad kódorgó tüzek, 
harapnak vad kutyák, téged, 
aki hajnalokat szülsz nekem, 
és akkor nem tudja meg senki, hogy 
ablakomba csontsovány holdat állítottál. 
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M E N Y A S S Z O N Y K É R Ő 

Lihegő rózsák borúinak 
a földre, ajkukat gyász 
fehéríti: dér, fekete liliomerdők 
suttogásába induljunk el 
a lányért, aki rőzsetűzzel 
csipkézi szoknyája szélét, 
hozzunk fergeteges menyasszonytáncot 
virrasztó lámpafénnyel sarkantyúzott 
falaink közé, szerelmek hófehér 
házába szikrázó szíveinket 
fejünk fölé emelve lépjünk be 
a rongyos ingek suhogásába 
rejtett boldogságért, 
sirályok halhatatlan 
lelkével összekötözve küszöb alatt 
adjátok ki a mátkát, átok 
ne fogjon rajta, mi vagyunk itt, 
hajszolt szelek robajlásán 
lovagló násznép, újjaink csontkaróival 
levegőbe szögezzük a madarak 
énekét, zúzos virágok arca 
hajlik lélegzetünkbe, 
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könnyeinek koszorújával küldjétek ki 
elénkbe a lányt, tüzes hintónk 
hadd rabolja el, ne sirassa senki, 
lezárt szemhéjak alól füst gomolyog! 
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Ö R Ö K K É SZERELEMBEN 

Vérem riadalmának énekeibe 
bújtattalak, az irigység halálsápadt-sisakos 
harcosai elöl, akik sötét szemük 
barlangjaiban őrzik a gyilkos kést, 

az öröm virágait leszaggató átkot, 
amelytől az arcod tájain táncoló 
piros sugaras boldogság emlékké halványodna, 
s üldögélnél szomorúan a sírás sikoltozó 

falai alatt, nem akarom, hogy 
tűzben-vonagló éjszakáinkat megkoronázza 
fekete töviseivel a bánat, 

világra szültek bennünket, kötelező élnünk, 
örökké szerelemben, örök átkok homályától 
vérem riadalmának énekeibe bújtattalak! 
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TAVASZ 

Jött a tavasz korom-tajték 
éjszakákon át, arcába ugattak 
lompos csillagok, 
girhes körmeivel még 
beleakaszkodott a fagy-herceg, 
csak rálehellt, 
és a szúrós hó-palást 
eltűnt a világról. 
Leült megpihenni 
árokszéleken; 
virágok nőttek mellette, 
ölének borzas erdejét: 
a rétet, napsugár fésűvel megfésülte. 
Zörgő-csontú ágak, 
kiszívott-vérű levelek 
ijedten menekültek előle. 
Féltek, 
mert körülöttük a zöld élet 
már a föld torkát szorongatta. 
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FEKETE A J T Ó 

Köd-erdőket gurít maga előtt a szél; hamuvá tépi 
a kemencék hajlékony-piros láng-virágait, sikoltozik vizes 
bürök-sípokon, ősz van, párnám csücskeit dér harapdálja, 
csatakos szárnyú madarak feszülnek az ablak üvegére: 
fáznak, a szögre akasztott ingen megfeketedett vérdarabok 
kiabálnak az éjszakáról, a kígyóbőrbe-bújtatott nyelű 
késről, amit megforgattak ingem hátában az eső elől 
dideregve tető alá tántorognak a házak 
gazdáikkal, akik hónuk alatt költött fekete csirkétől 
várják szerencséjüket, kapukhoz láncolt kutyák őrzik 
az udvarok tükreit: a pocsolyákat, kormos felhők közé 
ugatják a holdat, mert elrabolta az ezüst-fogú lányt, 
aki halott szeretőjéhez járt ki esténként a temetőbe, 
ősz van, vizenyős szemmel bámulnak a kútak, 
ablakomat szálkává hasogatják tüzes csőrű madarak; 
nincs aki elzavarja őket, elmentél, a tüzes csőrű 
madarak betörnek szobámba; lobogó szárnyakkal 
verdesik a négy fal nyomorúságát, várlak, 
gyöngyökké fagynak arcomon a könnyek, 
ajtómat feketébe öltöztette a gyász. 
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TÉLI ESTE 

Vonítanak a szél kutyái, 
fehér puszták gerincét a fagy 
őrült fogai harapdálják, 
száraz ág heveredik a hóba: 
csattognak mellén súlyos 
buzogány-csapásai hegyek 
hideg sóhajtásainak, 
jaj, a zöld lobogású fenyők 
is zúzmara-szakállat növesztettek 1 

Jégvirágok csikorgó éjszakája: 
talpig tündöklő fehérben, 
erdők keritései alatt szarvasok sírnak, 
borzongó agancsaikon virraszt a hold. 
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SZERELEM 

LANY: 

Keserűen jajgatnak a fák is, velem, 
magánnyal-fellobogózott, fekete ruhába öltöztetett 
mátkával; magamra maradtam, 
hol jársz vajon, a tél beszakadt pincéken ül, 
fehér rongyait kirakja maga köré, nyúl-taposta 
ösvények járják a határt fázva, leroskadnak 

_ eléjük a minden águkkal levegőbe-fagyott 
bokrok, szél jön, rázkódnak a sírástól, 
itt állok kegyetlen szél-sikoltásban, szúrós 
hócsillag-esésben, kitépett varjútollak pengenek 
a fagyon, itt állok s keserűen siratlak a fákkal; 
fekete csipkeruhás gyűrűs menyasszony. 

FIÚ: 

Megszegett eskü átkának bélyegével homlokomon 
elhagytalak; vállamra a napok tarisznyáját 
akasztottam, piros cipók lapúltak benne: álmaim, 
tél van, zúzmarás csőrrel kiáltoznak a madarak, 
kiáltásuk megrázza a fákat: zuhog a hó, 
reszketek a tél szorításában - te tüzesre csókolnál, 
hófúvások kondái járhatatlanná túrják az útakat, 
ám lábat faragok a vágyból, visszamegyek hozzád, 
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bekopogok majd vaspálcás ablakodon, izzadtan, 
kitajtékosodva rogyok lábaidhoz, fölemelsz ágyadba, 
csókokkal koszorúzod átokkal-megbélyegzett homlokom 
s fekete csipkeruhád letépem gyűrűs menyasszony! 
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SZERELMES VERS 

Szétnyílt újjaink: tízágú 
virágok, fény szelídül 
pillantásainkhoz, 
sétálós lábaink nyomából 
szobrot épít a szél, 
tövéhez furulyázó angyalokat: 
madarakat ültet, 
az átvirrasztott éjszakák 
hadseregei óriási ezüst-dob: hold 
zörgéséből csillagszóval 
masíroznak útjainkra, 
csupasz szivárványokkal: 
álmokkal körülzárva élünk, 
piros katicabogár-szárnyak 
röppennek tízágú virágainkra, 
védtelenné meztelenítette 
szíveinket a szerelem, 
megölhet akárki, 
a remény lombja alá húzódunk, 
egymás húsából élünk 
harminc kilóvá soványodva, 
s nem vettük észre, hogy 
kékké-fagyott körmeink 
alá költözött a tél. 
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K A R D O K B A ÖLTÖZÖTT TULIPÁN 

Kardokba öltözött tulipán, 
piros árnyékodba zuhantam, 
virágok zengő szívdobogásába 
gyötrődésem ezüst-pénzeivel, 
felgyújtottad perceim erdejét; 
füstből faragott madarak 
kóvályognak a tűz bokrai 
fölött, felhők kerítéseire 
libbennek füst-szárnyakon, 
szikrából pattintott csőrüket 
sikoly feszíti szét, pernye-koronás 
fiú vergődik lángoló percek 
erdejében, fekete tálban vér 
bugyborékol: álmatlan éjszakák 
vére, kelyhed szobáját nyisd ki, 
kegyetlen idő üldöz, engem, 
kínok udvarán ágaskodó 
száraz fát, felfegyverzed 
magad szerelmem ellen, 
kardokba öltözöl, tulipán? 
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AZT HISZITEK 



A Z T HISZITEK 

Azt hiszitek, hogy csak én 
ácsorgok fényért és szeretetért 
a város kapuja előtt, 
én korbácsolom a ziháló szél 
hátát átkaimmal és üvöltöm az égig 
kivetettségem siralmait: 
tizenhat évem nem elég 
arra, hogy befogadjatok, 
nem elég arra, hogy fejemről letépjétek 
a megaláztatás pókhálóit? 

Sokan várjuk a kapukon kívül, 
hogy bizalmatok rézkrajcárjaival 
megajándékozzatok 1 
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AZ ÍTÉLET N A P J Á N 

Megfagy kürtök torkában 
a rikoltás, a félelem ingeiben 
verejtékezünk, ellopjuk arcunkat 
tükreinkből, hogy fekete csákós 
bűneink ne találjanak ránk, 
betömetett szájak fuldokló 
rettenete fölmerül szivárványok 
csúcsán: megbicsaklott hitűek 
álmaiban, csattan az ostor, 
rajtunk, akik hét vármegyét 
égettünk porrá virtusból, 
fejünkre emeltük sugarastól 
a Napot, hasbarúgdosott anyáink 
ölét parázzsal perzseltük, 
csattan az ostor, bicskával 
megvérzett újjak szorúlnak 
nyakunkra, a foszl ó-csillag-szemű 
koponyák is fölmagasodnak bűneinkbe 
a fák gyökerei közül, ahová elástuk, 
igazak szigorú szavai dulakodnak 
halálunkért: ha mertünk bírák lenni, 
vádlottak padjáról se szökjünk meg 
gyáván, szavak győzelme lesz 
koporsószögünk, kürtök torkából 
rézízű rikoltás dördüli 
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E M L É K E Z Z E T E K ! 

Vicsorgott vért-habozó szájjal a púpos, 
tüzes puskacső-újjain halált furulyázó, 
az éhség rozsdás koadérját láng-zászló-lobogásban, 
trombitaharsogás-hömpölygésben cipelő háború: 
csizmák szögei fúródtak a koponyák márvány falába. 
kilőtt köd-tankok füstölögtek az útakon és 
sírt a mátka, mert a menyasszonyi fátylat 
elfújta a szél; katonák találták meg, 
bekötözték vele sebeiket: 
nem akartak koporsó-harckocsiba ülni, 
föld alá robogni, húsuk foszladékaival 
tenyerükből etetni a férgeket, 
hadifoglyok megfagyott lábait 
lopták el a drótkerítések: körüljárták vele a lágert, 
hadifoglyokét, akiknek csontig-sápadt bőrét a fagy tollai 
már benőtték, csak szívük piroslott át 
a bordák lécein, s kimeredt szemeikben akna-szilánkok 
kóvályogtak, bombák zuhogtak, reflektorok fénye zizegett, 
óriás keselyű-csontvázak vonúltak mezőről-mezőre: 
halálba-menetelt seregek hörgő mellét 
szurony-csőreikkel felnyitották; kortyoltak fekete vért, 
gyökerestől kitépdesték a fogakat is : gyöngykoszorút 
fontak belőle a sírokra, amiket soha nem ástak meg, 
holdból-hasított görbe kaszával, piros nyált tajtékzó 
szájjal bicegett a púpos, nyomorék háború; 
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keresztekkel megrakott szekeret húzott maga 
után, utak szélén, virágos réteken földbe szúrt 
egyet-egyet; s a keresztek árnyékában árvák 
aludtak, őrt álltak fölöttük a mankók felkiáltójelei: 
legalább álmuk legyen védett, 
égő fák: pogány gyertyák tövében imádkoztak 
az anyák, csecsükből vér csöpögött, 
varangyosbékák pöffeszkedtek fejükön, 
s zokogva imádkoztak az anyák; 
nem volt, aki éles ekékkel szétfeszítse 
a föld combjait; magot szórjon ölébe, 
megtermékenyítse, mert lövészárkokba 
bicegett a púpos, nyomorék háború. 

Emlékezzetek! 
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PETŐFI 

Életünkből-kitörölhetetlen szavakká tördelted 
lelkedet, jövőbe-látó szemeid taván mégis 
csónakázni indult a halál; nem félt a 
márciusi ifjak kínná-vergődő dühétől, 
halálba-roppant csontjaidat lángokba: zászlóidba 
göngyölte, pedig hogy sóhajtozott, nyögött a csatatér, 
ordítva sírtak a mezők is; 
barna köveket: pacsirtákat dobáltak az ég arcába, 
feketébe szomorodott a délibáb: fekete lovasok 
vágtattak Segesvár felé, országot-elborító 
szemfödelet húztak maguk után: a mi szemeinket 
takarták sötétségbe, nem láttuk, hol zártak a 
a földalatti erdők éjszakájába, szavakká-tördelt 
lelked tüzes sziklája életünkre hengeredett: 
hánykolódunk, égünk hatalmas súlya alatt. 
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KÖRMENET 

Harag miért kószál 
szélsuhogásban felejtett fák 
alatt, vér-koszorús sebek hűségétől 
miért nem fosztja meg magát a világ, 
holtak lehelletével fűtjük halálra napjainkat: 
ködöt-ringató temetők csontkapui tetejéről 
varjak integetnek éjfekete énekek 
foszlányaival, zöld-csipke-koronás 
akácok őrjöngéséből csillagok 
özönlenek; fényt köpnek a gyilkosok 
tüske-körmeire, amit pirosra festett a vér, 
márványba-álmodott szentek glóriástól leszédülnek 
talapzataikról, oltsuk ki lángját a gyűlöletnek 
az öröm ragyogó diadalíve alatt, kések 
borzongó agancsaiba kapaszkodó 
asszonynak sárga hold ugat 
homlokán, gyöngyöket szór a folyók partján 
halomra: könnyeit, három holló sír-rí 
a felgyújtott erdő fölött, 
papok jönnek lángoló hajjal, 
szemöldökük: vörös szivárvány, bánatuk 
szárnyasan röpdös halálba-hóhérolt 
fejek körűi, pusztúlás piros éjszakája, 
kiátkozott lehelleted megfojtja 
az örök szerelmet, a félelem borotváin 
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táncoltatod a lelkeket, 
tizenkét vércse száján vonaglik a sikoly, 
fekete füst kormozza a Napot, 
délibábok kavargásába szabadított 
szemek rohadjanak ki belőletek 
az értelmetlen ábrándok, sorvadjanak 
virágok nyirkos árnyéka alá a gonosz 
szívek, misét, mondassatok misét 
anyátokért, aki ötven emberrel fekszik le 
egy éjszaka, mária-arcú zászlók lobogjatok 
az égig süvítve, szél sötét vitorlája 
feszül mezők fölé, májusfák fényében 
véres torokkal üvöltöm a rettenetes 
igét: nekünk kell megváltani magunkat, 
álmaink világa EZ A VILÁG, hej, 
ha hasítanánk szíveinket millió szilánkra 
és körülbástyáznánk dobogó élet-forgácsokkal 
világunkat, puskák csövéből ásító örök 
álomra nem hajtanánk fejünk! 
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RADNÓTIHOZ 

Te, aki hűvösen zizegő drót tüskéi 
közé szorultál 
- beszorított a súlyos puskatus -
s cafatokban hullt a hús 
melletted társaidról 
- földbe sóhajtották anyjuk nevét -
s szálltak a kémények szemén 
füstben, koromban 
az árvíz sújtotta felhők közé 

sistergő ködbe kiáltott 
szavaid itt lebegnek fölöttünk 
kitépem arcod utolsó jajodból 
hiába kapaszkodtál igazságodba, 
reszkető ajkad az igazságba fúlt 

akkor mászott ki testedből a kín 
Arbeit macht frei! 
parancson rángatott kezek 
megölték szádban a keserű éneket. 
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V Á R O S 

S. L.-nak ajánlom 

Beton-fák ágain 
neon-madarak lobogtatják 
üvegszárnyukat. 
Kockakővel sebzett utcák 
kúsznak a zaj-rengetegben, 
piszkos por-csuhájukat fújja a szél. 
Itt élek én. Eget-hasogató csörömpölés 
a párnám, nem tudok aludni, 
visszatérek útjaimra, árnyak 
vonúlnak előttem rángó szájakkal: 
az idő vas-szögeit rágják. 
Kőbe temetkezem szívem gyökeréig. 
Mellemen hömpölyög szúrós fényeivel 
az éjszaka, üvegszárnyukkal verdesik szemem 
a neon-madarak, beton-fák ágaira 
kötözöm sorsom. 
Szomorú vagyok: 
az arcok összegyűjtött mosolyából 
és a szemek mélyén lapuló szeretetből 
még nem fontam virág-csokrot, 
egy Embernek, aki csillag-tűzben égő 
szívével megvilágítja a várost! 
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H O L T A K ARCA FÖLÉ 

Elsárgult vadfüvek kavarogtak, 
az égre. Az ágyúdörgés 
hosszú lábaival a házak között 
mászkált; nyomában betörtek 
az ablakok, rommá-lőtt házfalak 
vonaglottak. A döglött lovak 
ködöt nyihogtak a kitépett villanyoszlopok 
és felrobbantott sínek közt heverő 
holtak arca fölé. 

A_fák hiába rázták 
kiszáradt öklüket, 
szürke felhők terpeszkedtek ágaikra, 
a holtak sem tudtak már 
a varjúk fekete siratóénekére felelni, 
sötét szemgödrükből kibuggyant a vér. 

(1968) 

60 



J Ö V Ő N K FELÉ 

A múlt bombaszilánkokból-faragott 
rozsdás kései még sóhajtoznak apáink 
koporsóinak fekete ajtajában; nem tudjuk kihúzni: 
véres fogaik közé szorítják múltuk késeit a holtak. 

S mi, akik pillantásunkkal tüzet lobbantunk 
a hófúvások kazlaiba, arcunk tükreire festette 
kínjait a század, kocsmák éjszakái mérgeznek, 
farkas-sötét szobákba menekülünk magányunk elöl; 
letarolt termek nyikorgó mezejére, hogy varjakat 
ültessünk térdeinkre: károgják szomorúságunk énekeit, 
hosszúhajú, szerelemmel-harcoló sereg vonul az útakon: 
a tél zimankós kabátjai alól kikaparja a tavaszt, 
virágporos réteket, - mi vagyunk ezek; 
horpadt-mellű bádogszentek árnyékában 
szeretkezők, tűzhányók dühét karjaikban őrzők, 
busa-fejű dobokon, extázisban rángatódzó 
villany-gitárok húrjain eltörtük a csend láthatatlan 
kard-pengéit, kaszák villámfényében 
sütkéreztek őseink, erejüket ekék forgatták föld alá; 
csimbókos hajuk erdejében férgek bújdokolnak, 
mi nem fogunk meghalni, nem repül el tőlünk 
lepkék szárnyaira feszített szivárványaival a nyár, 
két méter mély nyirok-palotába nem húzódunk 

az ősz tépett leveleinek gyilkos tánca elől, 
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vörös tulipánok virítanak szívünk helyén; 
bordáink fehér körmei között, 
ökölbe-görcsösödött ötágú csillag-újjaink 
világítják meg útunkat jövőnk felé, 
énekeljünk az életről, fülemülék imájával 
kihímezett reggeleinkről, énekeljünk vidáman, fiúk 
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