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KALÁSZ LÁSZLÓ
József Attila-díjas költ

1933. február 3-án született Perkupán. 1957-ben Sárospatakon szerzett pe-
dagógusdiplomát. El bb Hajdúszováton, majd 1958-1982 között Szalonnán ta-
nított. 1982-t l nyugdíjazásáig Szalonnán könyvtáros volt. A Napjaink (Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye irodalmi havilapja volt 1990-ig) szerkesztésében is
részt vett. 1973-ban Radnóti-díjat, 1975-ben József Attila-díjat, 1987-ben Sza-
bó L rinc-díjat kapott. 1992-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgy lés
„Alkotói Díjat” adományozott a költ nek, 1993-ban a köztársasági elnök a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjének polgári tagozatával tüntette ki.
1999. január 25-én hunyt el Szalonnán.

A Hetek néven ismert költ i csoport tagja volt (Ágh István, Bella István,
Buda Ferenc, Kalász László (†), Raffai Sarolta (†), Ratkó József (†), Serf
Simon. Megkésett antológiájuk: Az ének megmarad. Miskolc, 1985. Második
antológiájuk: Más ég, más föld. Fels magyarország Kiadó. Miskolc, 2001.)

*  *  *

Magasabb szint  tanulmányainak idejét és a rövid hajdúszováti kitér t nem
számítva egész életét a Bódva fest i völgyében töltötte, és pedagógus hivatását
is folytatva jelent s költ vé vált.  rajzolta rá ezt a tájat hazánk irodalmi térké-
pére. Példája szinte egyedülálló az újabb kori magyar irodalomban: ahelyett,
hogy városba, valamelyik irodalmi központba igyekezett volna, szül földjén
maradt, bízva abban, hogy innen, az ország e távoli csücskéb l is fel lehet jutni
a Parnasszusra. Indulása kés i és nehéz volt, fennállt a veszélye annak, hogy el-
süllyed a provincializmus oly sok talentumot elnyel  mocsarában. De bízott
önmagában, tehetségében, és neki lett igaza.

Amikor az 1960-as évek közepén megtalálta saját hangját és stílusát, sorra
jelentek meg verseskötetei: az els  a Szánj meg id  cím  1967-ben, a beérke-
zést jelent Parttól partig 1970-ben, a kételkedéseinek is hangot adó Hol vagy
jövend ? 1973-ban, a pálya csúcsán a félelmeit sem leplez Ne d ts ki szél
1975-ben, majd hosszabb szünet után, születésének 50. évében, 1983-ban a már
összegzésre készül Mintha rögtön meghalnék. A kilencvenes években még két
önálló kötete jelent meg, Világ menj világgá (1992) és a Nagy jöv  mögöttünk
(1998), melyek lezárták a szépen ível  költ i életutat. A hét önálló verseskönyv
mellett két válogatás (Színt vallok a szelekkel, 1983; Nehéz a szó, 1984) és egy
gy jteményes (Összegy jtött versek, 1995) kiadás is készült.
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Az így tíz kötetre terjed  életm  sz kebb hazánk egyik legnagyobb szel-
lemi kincse. Mindehhez hozzátehetjük azt is, hogy talán nem is volt olyan iro-
dalmi folyóirat hazánkban, amely ne közölte volna verseit. Bár távol élt min-
dent l és mindenkit l, mégsem maradt magára, poétatársai id nként felkeresték
szalonnai otthonában. A szerkeszt ségekkel, barátokkal többnyire levelezés út-
ján tartotta a kapcsolatot.

Halála után, 2005-ben A világ dallama címmel jelent meg egy válogatás
azokból a verseib l, melyek nem jelentek meg kötetben.

Sokat jelentett, hogy közöttünk volt, nap mint nap találkozhattunk és be-
szélgethettünk vele. Példája biztatást, mintát adott ahhoz, hogy helyben marad-
junk, s a magunk módján a szül föld hasznos polgárai legyünk. Helyettünk is
megtette azt, amire mi nem voltunk képesek: szavakba, versekbe öntve ki-
mondta érzéseinket, gondolatainkat, egyik költeményének címével élve föl-
emelte e tájat és népét az irodalom szférájába. Már kilenc éve, hogy örökre ki-
esett kezéb l a toll.

A sz kebb haza halála óta ápolja emlékét. A múcsonyi általános iskola
1994-ben felvette a nevét. Edelényben a költészet napján a nevével fémjelzett
szavalóversenyre kerül sor minden évben. Meszes község és az edelényi Izsó
Miklós Gimnázium és Szakképz  Iskola 2001-ben emléktáblát helyezett el tisz-
teletére. Az edelényi M vel dési Központ, Könyvtár és Múzeum 2002-ben lét-
rehozta a Kalász László Társaságot, hogy meg rizze a költ  szellemiségét és
ápolja a Bódva-völgy irodalmi hagyományait.

Kalász Lászlóról szóló m vek

−  Kalász László. A költ  verseinek és a róla írt kritikáknak bibliográfiája. II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. Miskolc. 1967.

−  Kalász László. Pályatársak Kalász Lászlóról, Bibliográfia / Szerk.: Lukács
László, az anyagot gy jt.: Kéthely Anna és Lukács László. Városi Rendezvé-
nyek Háza és Könyvtár. Edelény, 1993. Edelényi Füzetek 5.

−  Költ  a Bódva-völgyben / Cs. Varga István. Városi Rendezvények Háza és
Könyvtár. Edelény. 1998. Edelényi Füzetek 17.

−  Kalász László. Bibliográfia, szemelvények / Összeáll., szerk.: Hadobás Pál.
vel dési Központ, Könyvtár és Múzeum. Edelény. 2003. Edelényi Füze-

tek 29.
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SZÁNJ MEG ID

(1967)
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emlékeimet

a köveket
mutogatom.
Büszke vagyok minden k re
az utakon,
s szétszórva a hegyoldalakban:
évmilliók szilárd alakban.

Ez volt els  játékom
s els  fegyverem is,
ez a kavics:
gy zelmeit
elmondaná
Perkupán
vagy két-három ablak!

Majd az els  szerelmi párbaj
a réten kinn a parittyával.
Komor id k!

S hogy összekoccant.
olykor lábam ujjával egy-egy
– vigasztalt, hogy b  vérre nem megy,
ha folyt is némi – nem a k é.

Aztán szórtam tág szívlapáttal
néhány évig kátyús utakra,
cikkantottam ezeregyszázért
nagy kedvemben napba ugratva,
laposát az útmenti patak
vizén hányszor megtáncoltattam!
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Apám hányta harmincöt évig,
nem érezte, hogy háta pattan:
hajolt, hajolt, s mikor felállott
volna, harmincöt év múlva,
vette észbe: nincs egyenesbe
valami mindig földbe húzza.

Kövek, kövek, h  társaim, lám
hozzátok mégis h  maradtam:

vel játszom.

Bár lennék én is
 tettekben, szikla szavakban.
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Anyámnak kontya van

kerek,
sötét és dús, mint egy meleg
es  utáni éjszakán
sötét és dús a lomb a fán.

Anyámnak szíve van, meleg,
piros és fáj, ha nem merek
id nként szemébe nézni:
 minden gondomat érti.

Csak akkor leszek kedvesed,
ha kerek kontyod lesz neked;
ha mint anyám: els  jajomra
gyógyírt találsz minden bajomra.
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Alszol

s szempillád alatt
szálldosnak barna madarak.

Két barna ég szemed.

Jó lenne,
ha behunynál engem szemedbe,
s lennék e messzi bolygók
sötét fényébe oldott
él lény
álom,
csak egyetlen
lakó,
s csak ott élnék

szemedben.
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Nem vagyok míves

szép anyag
eltorzulsz a kezem alatt,
már csak fél hittel alkotok.

Él t szeretnék,
s mind halott.
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Úgy, hogy mindenki hallja,

úgy fogjak dalba
mindig,

s úgy végezzem,
hogy ne vérezzen
el, ami szólni indít,

s hogy hallja meg
végs  szavát is
dalomnak e világ,

nemcsak Szeged,
a Hold vagy Párizs,
de falum legalább.
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Ember vagyok

a milliárdok közül,
szeressétek vézna vállamat,
ruhaszítta b römet
csókoljátok meg asszonyok,
értelmes tekintetemet
rizzétek meg férfiak,

s emlékezzetek továbbél k
red söd  nyílt homlokomra.

Ember vagyok a milliárdok közül
egy.
Nézzétek el botlásaimat,
esetlen léptem
visszhangozzon a szívetekben.

Vágyaimat, álmaimat lövelem,
mint csillag veti fényeit,
ne kóvályogjunk végtelen rben,
találkozzanak milliárdokéval,
s kapcsolódjanak egybe, mint szoros ujjak,
s ha lépünk, himbálják ki szeretetünket
s kedves dalaink ütemét.

Ember vagyok a milliárdokból,
egyetlenegy mulandó csoda,
soha vissza nem hozható,
pillanatra sem rögzíthet
élet,
világdarabka:
évek a milliárdok közül,
sors-rész, s részként is egész,
mégis negyede, fele, ezrede egy lehet ségnek,
s milliárd lehet ség,
talány és bizonyosság,
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esetlegesség vagy merev törvény,
ember a milliárdokból,
gombot felvarrni nem tudó,
60 kilós hatalom: ember,
ízek, zamatok cinkosa,
ágyéktól sírig mozduló,
pillanatait temet ,
évezredeket alkotó,
tükrében híjas fogait
évezredes leletnek látó
ember.

Emlékezzetek továbbél k
beszédemre, gesztusaimra,
egyére a milliárdokéból,
mint én is míg bírok,
mindnyájatokéra emlékezem.
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Rázza a szél a fákat

sz van megint.
Kopaszodnak az ágak,
meg-meglegyint
a h vös mulandóság:
a sima ég
kristályos koporsóját
csiszolja még.

A nagy lila id ben
állok magam,
magamét rz rszem,
kopottasan.
Térré vált parcellás id m
rizgetem,

többet nem védhetek, mid n
több nincs nekem.

Ki véd mást, mint önmagát?

Álnok, hazug,
ki, mint e szél rázza át
e dúrt falut,
lohol orrát bedugva,
hátra se néz,
mögötte n  a dudva,
rág a penész.

sz van. Milyen színpompa,
mennyi levél!
S mind csak a magam gondja
hullik elém.
A nagy lila id ben
állok magam,
e cifraságban rszem
kopottasan.
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Fonott kosár

Mózes a vízen
víz vagyok
ringatva viszem

Világ védd
a gyermek-jövend t
ne vagdald jég
sás ne vagdald t

Csobban

halak pikkelye fénylik

Mit elkezdtem
hadd vigyem végig



17

Fut énekelve

fut a hullám énekelve,
kövekr l szökell,
kövekr l magasba szökell,

taraja gyöngyöz,
taraja hasonlít a gyöngyhöz,
amint visszahull,
amint folyóba visszahull.

Jó így figyelni,
jó így szomorúan figyelni,
mintha játszanék,
mintha kedvem lenne, s játszanék.

Kutattam eddig,
mi vidítana,
nem leltem semmit,
s indultam haza

így gondolatban, kispatak, tudod,
nyugalmat nekem csak hullámod ad.

Fekete patak,
én, lassú, fekete patak,
csak téged szeretlek,
csak téged, testvéremet, szeretlek,

hullámod elindított,
hullámod bennem is elindított
egy kis hullámot,
egy kis fekete hullámot,

s fut énekelve,
fut szomorúan énekelve,
kövekr l szökell,
kövekr l magasba szökell,

taraja gyöngyöz,
taraja hasonlít fekete könnyhöz,
mid n visszahull,
mid n folyóba visszahull.
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Hazám

elátkozott kicsi ország
millió igába fogott nemes állat
iszonyat-szenved

gyönyör  dolgaidért
ostorolt-vert seb-indás fejeden
csak alázat hajtott s emelt düh remegés
Örökkön másnak vedl  csont-hús-ín-csigolyák
századain csak a kín vala részed
e kínban n tted újra és újra a b rt

Lelked is elorozták lelked is újraszületted:
szomorú hajszolt nyomorult gyermekeid
Bátrabbja-nemesebbje harcra ha állt fel:
szívét is kiütötték

s kínozták sebeid

Hazám elátkozott kicsi ország
millió igába fogott nemes állat
visszavarázsolt csodaszarvas: er s
lassan leveted igáidat

a béklyók
hullanak

hulljanak ím szaporán
ezredes szaru-ágaidon égbe szökelljen
a jelen:

fészkeink-palotáink gyáraink
rügyeznek gallyaidon
Repülsz

szökkenj is e ritka tavaszban
csapdákon
vermeken által és nem a nyájban
a többi között

de társként a többi között
s ne iga nyomjon újból

de szállhass
jöv be igaz gyermekeiddel
hazám hatalmas kicsi ország
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PARTTÓL PARTIG

(1970)
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Fölemelni e tájat

s gordon perjef  lehull
eltépni a szederindának–

haragnak gyökerét
könnyít a gép, de nem a lelken
szívünk s nem a munka nehéz
se a könyv: nincs id nk hogy tartsuk
markunkat nem töri a pénz
a kéreg tenyerünkr l hámlik
lelkünkr l nehezen
indulataink talajából
több dudva mint virág terem
lánc még mi f z e nagy közösben
százfelé húznánk s nem szakad
lánc még mi f z s nem gyermekláncf
– talán egy csírás akarat
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E tájról

nem szálltak még rakéták
s nem tudjuk még követni se
se szemmel
se ésszel
se szívvel

azt a fémet nem mi bányásztuk
s nem mi gondoltuk el ívét
utána csak néhány szavunk száll

van dolgunk más
egészen földi
idevalósi gond elég

éjszakánként zuhanva alszunk
de álmunk könny  messzeség



23

Nyár

tüzes kemence-nyár
nyár
üres kemence már
hamu
üszök
hamu
parázs
zöld láng
s megfonnyadt sárga láng

nincs irgalom
füsttel száll el az irgalom

bámulsz pogány isten a napból
szenesedünk pillantásodtól
hamvad a perc
izzik az óra
lángol a nap
lobog a nyár
nyár
tüzeskemence-nyár
nyár
üres kemence már
forr a folyó mint a tej
fortyog a tó ég a felh
szalmaláng faláng
falánk szalmaláng
hamu
pernye
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A fákat

már fonnyadó alázat
hajlítja meg az sz el tt szállnak
majd egyre szálldogálnak
a földre sárga barna r t
rajokban
a levelek s ellobban
utolsó zöld lángjuk is
s holtan
a h vös szi porban
elsimítódik ráncuk is
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Ledobom ruhámat

szememb l kiteszem a nappalt
Imbolyog már haragunk lángja
s kilobban

A vágy világít
tested szórja szikráit
az éjjelilámpa
szoknyád erny je mögül
szór glóriát a világra

Nekünk az ölelés
egyetlen menekülés
égver  torony-szabadulás
ne gondoljunk a reggelekre
a reggelek úgyis gondolnak ránk

Simább a ránc most arcodon
szemed körül a szarkaláb
eltipegett a félhomályba
robog a kályha
a falon boldog villogás
mintha apró villám cikázna
nyakad kemény

te nyakas drága!
a vállad harag markolászta
simítom én!
a dolgos ér kilüktet
kezed fején

lök melled iker-csúcsára
összehallgatni szívünket
nem késik-siet dobolása?
egyeztetni mindegyikünknek

Lejjebb a táj
kerek halom enyhe lapály
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vár dóm traverz is rácsodálna
csíp d er s boltozatára

mélyén a rét
rendre gömbölyíti füvét
a comb a forró simaság
a comb a sima forróság
két csoda-ág

fogódzom s feljebb billenek
fészek-keres  kisgyerek
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E táj

csak arra jó hogy
tömött autóbuszokkal
jöjjön az utazó
hegyeit megcsodálja
majd vizében fürödjön
messzik porát lemossa
szalonnát t zzön nyársra
s keresse hol a kocsma

e táj csak arra jó hogy
erejét belevesse
földjeibe ki itt él
s várja lesz-e szerencse
gyomláljon boronáljon
hegye gyomrába vesszen
szépségét is csodálni
nem ér rá soha egy sem

e táj csak arra jó hogy
megszokjuk mint a b rünk
benne vagyunk de benne
kedvünkre nem id zünk
szül föld?

      Megszokás köt
hagynánk másokra hányszor!
millió bojtorján lök
s dolgunk indája ránk forr
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Az árnyékokat

a víz nem viszi el
se a fényeket
A fodrosodás maga el tt

csak tajtékot teper

Bokrok alatt a h s vízbe rejtve
aztán szökkenve a bukó nap elé
utána kapni futó fának habnak
s hanyatt feküdve nézni ég felé
míg vinne a víz s fejjel üt dni
gallynak és vízmélyi gyökérnek
ijesztgetni a fürge halakat
s mosolyogni ha félnek
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Gyémánttal kéne

tüzelni
hamu ne maradna ennyi

magamtól magamig ér
végtelen vonatok
hozzák a szenet
viszik a salakot –

irdatlan tömegei az anyagnak
mily kicsike meleget adnak
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Énhozzám lejönnek

az zek
széles csapáson
miattam
meggyullad a t zeg
a lápon
ha fázom

a szél
szájában hord tüzet
jeges szívemnek
led lök
akkor a hegyek
szívem mellé feküsznek

mellém hullnak
a csillagok
éjjel
ne féljek
mégis igen magam vagyok
bármit beszélek
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Végtelen rét havában

megfürödtem lelkem mélyéig

Fölöttem nagy madarak húztak
körülöttem nyulak lapultak
békés óriás hegy-ökrök
gerincére meztelen
felszaladtam sütkérezni
lágyékukat csiklandoztam
erd -sz rüket húzgáltam
óriás testük meg se mozdult
lomha testük meg se moccant

Hiábavaló fényemre
ostorral pattintott apám
mondta:

Tirhulj beste kölyke
szemenszedett láss dologhoz
önnön-fény  mást világíts
aranymarkú nekem is szórj
mókuskedv  bút nevettess
fennlovagló szállj apádhoz
gyémántszem  nézz magadból
napjaidból láss jöv dbe

Kiförmedvén haragját rajtam
haragpiros arca felé
számat fülemig járattam
meglóbáltam minden lábam
hegytehenek gerincér l
völgyi patakba lóbáltam
léket rúgtam a jegébe
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Apám:
Tirhulj beste kölyke
alávaló láss dologhoz
világcsúfja ne bolondozz
harangszájú ne kolompolj
lásd bajunkat renyhe kölyke
minket lehúz ne ficánkolj
viaszlelk
emberek sorsához lágyulj

Elszipogván keservét rajtam
felugrottam nagy nevetve
s le a völgybe
cigánykerekeket vetve
sityakommal tejet merni
szaladtam a völgyi kúthoz
hej de mélyén nem volt semmi
s még szólt: állj félrébb az útból!
Apám sittyentett utánam
nagy parittyak -hangjával
én ugyan félre nem álltam
lezuhantam sírva-ríva
mondtam:

Én eddig csak sírtam
ne tanítson engem senki
emberek sorsán vajúdtam
megpróbálnék már nevetni

Nagylihegve így talált rám
nem szólt kézenfogott apám

Kés bb:
Te mákonyos szem
álomjáró dologhoz láss
vágyad csak pelleerej
s rosszat nem lendíthet jobbá
ólomkez  szaporázzad
madárlelk  hullj a földre
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Mondtam:
Vágyam el nem hagyhat
azt fogom én már csülökre

Magamban:
No beste kölyke
lóringáló láss dologhoz
önnön-fény  mást világíts
aranymarkú másnak is szórj
mókuskedv  bút nevettess
fennlovagló szállj apádhoz
gyémántszem  nézz magadból
napjaidból láss jöv nkbe
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HOL VAGY JÖVEND ?

(1973)
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Tisztább világban

emberként egészen
hol föld se reng és ég sem háborog
élhetni bátran tehetni merészen
– mostanában csak erre gondolok
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Madarak

lassú röpjét
zeng  viharok jöttét
óvó szemem vigyázza

tornyosuló borúkat
zúduló háborúkat
csak én szedhetek ráncba

ven elég ha mellem
feszítem bajok ellen
s torkukba markol markom

sem gúny sem megvetés sem
sem semmi szenvedés nem
tántorít: meghagy talpon

hát csak a szerelem nem
támadhat szívem ellen
hogy meg ne tántorodjam

ölek szédít  öble
csók ölelés döntsön le
s fetrengjek félig-holtan?
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Kilenc csillag

fut az égen
porlik a nagy semmiségben
kötényedben kilenc magod
fekete színre változott

válott egyik mély bánattá
másik kemény fájdalommá
kezed göcsörtös ág öreg
számlálni se gy zöd ket
a negyedik jajjá lészen
szemed melyik után nézzen
most vált kínná a harmadik
nem is jut már az agyadig
ötödik is elég rögtön
a hatodik setét börtön
halállepke virágodon
kéményedben bagoly huhog
tántorogsz cammog az eke
szélben jár a ház fedele
falát vérrel tapaszthatod
emlékekkel dagaszthatod
hol a drága a hetedik
lobbos sebbé vetemedik
a nyolcadik vádló heggé
bennem öreg gy löletté
puska n jön a szívemben
golyó legyen minden cseppem
kilencedik: bosszú harag
 már örökre megmarad
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Az ott

az út
ez itt

az este
elhörgött minden indulat
az útra fák
lökik keresztbe
megfáradt árnyukat

néha az ég
mintha remegne
fázik vagy fél
nem tudhatom

nagy égi fák
tik keresztbe

árnyékukat
a Tejúton
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6 óra

mindjárt rám virrad
s nincs bennem áhítat

szétkönyöklöm az ágyat
rágom cigarettámat

a füst éjt-hajnalt egybeleng
ködl dik a határ-perem

ablak nézi a fákat:
újra munkába állnak

látja lenn a kertben
magát árnyék-keretben

a fénye hóra lökve
azon nem törik össze

hát ma is élek: láthatom
ha így történt már

ráhagyom

hiány kereng ölemben
az éjjel nem öleltem

6 óra mindjárt rám virrad
s nincs bennem semmi áhítat

rám tekint születésnapom
örömöt kutat arcomon

nem tudja: nem lep meg nagyon
minden nap születésnapom
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Bizony mondom

néktek
akik éltek:

jajban és sírással születtem
düh fájdalom naponta csépelt
míg feln tté törettem
s halálom
sem lesz leányálom
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Akkor látták

az emberek
hetedik nap: nem jó az isten
s teremtettek maguknak istent
önnön képükre

sárból gyúrták
lélegzetüket belefújták
s félelmüket és hitüket

feltették a hatalmas k re
felállították az id re
és látták: így jó és daloltak
és azontúl boldogok voltak
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Uram

de hosszú a szakállad
és bölcsebb sincsen senki nálad
mid n pazaron fényed hinted
feléd fordul minden tekintet
serege kél hallelujáknak
napos bocik is hullnak térdre
vad kakasok gyáván mutálnak
hunyorognak e fényességbe
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Elhullt az sz

hullong a tél is

harminc fok innen a tavasz

várom
bár tudom

vár a négy X
s nyár parancsol rám:
most arass!
és nem lehet eloldalogni
szre hagyni termést gyümölcsöt

vetés gyökér a hó alatt:
nem rághatja féreg és hörcsög!

nem vetvén is lehet aratnom?
– kételyek gyökerei fúrnak
barázdákkal rútítják arcom
vad jelekkel a gyökérujjak
s gyanúk: hogy nem is éltem eddig
ha voltam is: csak éldegéltem
rég megadtam magam pedig
emlékszem

én sohase féltem!
bár karom sosem volt er s
– könyököm sem ökölcsapásom
nem vert le ál- s valódi h st –
engemet se igázott járom
mégis: tetteim valahogy
– mérlegre vetvén – felbillennek
mid n az élet java fogy
reményeim is elillannak
miért kiért és kikért éltem?
semmi- senki- és senkikért?
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jobb perceimben magam véltem
egyedül elérni a célt
adtam szívem gyengült szíveknek
társul er sebb dobbanásra
lábam láb helyett akinek
szívembe csusszant csoszogása
él  donor: még azt is löktem
amim alig volt: a reményt
lámpásnak szemem buta ködben:
én próbáltam gyújtani fényt
és biztatást formázni számon
míg méltóbbak: hallgattak vártak
vagy tévelyülve: talán már gyom-
szipolyukkal is együttháltak
s még fejüket is felemelte
– a dudva bátran égbe n
ha elnéz  kapa gereblye –
nem nyeste kedvük az id
el re hátra jobbra balra?
kápráztat? – dühít ez a tánc!
legyen – mert úgy lett! – lelkük rajta
csak legyen rajtuk új zománc?
legyen a munka már komoly!
emberek lázas lázadása
marjon ki mindenkit e boly
kiket nem lendít forrongása
kik csápjukat félve behúzzák
de nem üresen! s belebújnak
bolyukba a bajban s nem súlyát
csak üdvét vállalják az újnak
kiknek csak múltjuk ha mi van
nyugdíjig s túl is ez elég
e múltjukba ragadt iram
s az iram célja: ez a nép
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a nép mely van s lendít helyettük
– vele élek – helyettem is
még ma is: vetélt sorsban elny tt
semmitváró emberek is
tesznek s tettük több mint titánok
tette s testükön a ránc
– egyébre sem telt idejükb l
s nem tudják mi az asszonánc –
barázdák mélye gondok méhe
fogaskerekek vájata
pózna-nappalok torzsnyi éjek
folyók tengerek vágata
a nép s békél  hánytorgása
igaz igában csillapul
s az lesz a gálya: nyugvásában
sem feledi: „a víz az úr”
víz: tenger es  zsenge harmat
majdan harmat es  és tenger
orgyilkos rettent  hatalmak
ne vackolódjatok hitemmel!

elhullt az sz
hullong a tél is

harminc fok innen a tavasz

váram
bár tudom:

vár a négy X
s nyár parancsol rám:
most arass!
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Én láttam t

mid n virágba lépett
s feje fölött a szirmokat becsukta
megölelte a vágyódó bibéket
s hamvát hullatta hamvadzó porukba

fényként a karcsú száron leszivárgott
felkáprázott egy gyökér alagútja
magára hagyván virágot világot
drága szívét a földbe visszadugta
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NE D TS KI SZÉL

(1975)
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A hegyek

egy darab eget
emelnek a válluk felett

ez az én hazám világom:
mint egy óriási lábnyom

kirik-kerek
belépottyanva fellegek

mint a tóban mint a libák
s mindegyik mást és mást kiált

az ott kelet
ott Napnak dunyhát tereget
éjszakára a hegyháton
szénátszárítgató ángyom

arra van dél ott a bátyám
inget izzaszt hajló hátán

ott meg észak magasodik
ahol gulyánk szelet iszik

s fent középen
délben fény lyukad az égen



52

Csüng a Hold

az almafán
nézem: csak nem alma tán
gyémántfényben érjed
ködkocsányú szép gyümölcs
gömböly  és gömböly
párahamvas jonatán?
csüng a Hold az almafán
nézem: csak nem alma tán?
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Cs rl  szarka

csörr csörr csörr
kári varjú kár kár
suttyó öccsöm habuckol
dombi havak hátán

tolvaj szarka ki ne vágd
öccsöm szemét ki ne lopd
dombi havak hátán
suttyó öccsöm habuckol

hanem szállj a fára fel
hozz fészkedb l aranyat
gyémántgy karikát
cifratollú madarat

rókalába-nyomokat
vadász lesi szemmel
nyúljárta ugarokat
róka is megjárja
sógorasszony derekát
cifrán cicomázza

cs rl  szarka csörr csörr csörr
kári varjú kár kár
suttyó öccsöm habuckol
dombi havak hátán
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Engem talán

csak álmaim szeretnek
anyám apám is társai ezeknek
s ha útjaimon olykor elbukom
k riogatnak tovább az úton

esett sorsukkal védelmemre kelnek
er s hadakként támadni is mernek
ellenek ellen

a halál sem árthat
k azon túl is elém és mögém állnak
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Apró ország

csöpp anya
szemnyi asszony

itt még a dombok is hegyek

hadd n jek e kisded magason
azzá én is: mi lehetek

de most már szétlát ez az ország
és tudják: ott van valahol

anyám
belehervadt az orcád

sorsunkba: mint arany-alom

asszonyom
nem mertél vetélni

– hármat szültél – csak egy fiat
s én szeretnék okosan élni
hasznával bármily cseppnyi mag
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Éjfél után

lassabban jár az óra
az id  alig vánszorog
felszállok egy szédít rhajóra:

küll s katáng harmat zártszárnyú lepkék
alvó rét kapás vándorok
apró köd az égen ónszín  festék

utánunk csak hangját a kakas szórja
ágyamból céloz egy horog
hányódom álom s ébrenlét közt csöpp bója
a táj megébred s hánytorog

a dombokat egymásra építették
(hullám hullámon) a korok
lassúbbodom: csöppnyi er m kivennék
míg jöv mig gyalogolok
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Hát hol vannak

azok a híres
er k: szerelmek és hatalmak
hát hol vannak azok a híres
varázslatok szent mágiák
hol élnek végül a szorgalmak
holdtól holdig hajladozók
hol élnek fekete bikák
felh ként viadalozók
hol támad föl ellenük borsként
lazult közösségb l a szemcse
fickók mérföldes csizmában
mikor térnek vissza te föld?

a kapuban a kapuban
furton újabb sárkányok várnak
az utak is az utak is
mintha mindig szétágaznának

legyen most eszed csöpp szerény
legkisebbik fia a jónak!
legyen most szíved csöpp kemény!
hasznot kaparni országodnak

dögös e kiöntött világ
ólomból formádzott virága
gép-isten fémekb l ötvözött
eltájolt keze csinálta
és elferdülnek valahol
sorsunkban a betáplá1t tények
s nem leled nem leled sehol
az eredményt sem a miértet
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a táltos csak üszköt szagol
nem fal s nem ugrik: nincs parázs
tüzes szekéren lohol
s nem tér vissza Éliás
a mindennapi iszonyat
buktat mesékbe legendákba
fel-élne táltosunk a vad
s nem találna igaz irányra?

hát hol vannak azok a híres
megtartó er k s-hatalmak
hát hol vannak azok a híres
varázslatok vén mágiák?
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Ha lenne menny

s Krisztus leszállna
békíteni e vad vitát
hét golyót kapna oldalába
miel tt a mennyb l kivált

idegen test a légkörünkben!
 az ellenség!

cél!
tüzelj!

rakéta nyílna mindenünnen
sziréna- s rádiózörej

szaggatnák sebes testét ronda
fell tt cápák s rágnák keményen
s köpnék az rbe darabokba

Krisztus nevében
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Színt vallok a szelekkel

a szelekkel együtt bizonyítom
hogy már tavasz van
tavasz van kertünk alatt
és csak szét kell tárnom karomat
csak szét kell tárnom karomat
s a világ beleomlik
a világ mindenest l beleomlik
mert már tavasz van
mert már anyám a fény felé fordítja
a fény elé tartja
a kéthetes tojásokat
s röntgenezi a nappal
röntgenezi öreg szemével
a törékeny mindenséget
a törékeny mindenség ér-futásait fürkészi
hogy mi kél majd ki
fürkészi a jövend t
a kert alatt tipeg  aranybolyhokat
fürkészi az életet és színt vall
öreges mozdulása a tavasszal
és sz hajában kunkorodik egy tincs is
s jövend  kacsák billegése
ingatja fejét jobbra-balra
s a lánykor népdalai
az újulás nász és születés
dalai türemlenek fel
s a lánykor táncai
az újulás nász és születés táncai
mozdulnak t-kísér -emlékez  mozdulatomban
hogy tartsam arcom a nap felé
hogy a fény elé tartsam arcom
s el hívott szepl ivel
negatívjaimat ügyeljem
hogy el hívott szepl ivel
lássam a földet
a Földet melyet a fény elé kell végre tartani

mint anyám a tojásokat
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MINTHA RÖGTÖN MEGHALNÉK

(1983)
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Mintha rögtön

meghalnék
úgy kellene élnem
élesül nyakamra szél
eresztgeti vérem

talpam alatt füvek is
rként meredeznek

még az útilapuk is
bárddá élesednek

megrepedezik a föld
áhít beleesnem
e szerelmes szül föld
elveszejt már engem

mintha rögtön meghalnék
úgy kellene élnem
születést l halálig
tartó emberségben
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Szívem körül

hajladozol
mellemben sürgölsz valahol
nélküled már se kacagnom
soha többé sóhajtanom

elmehetnék a világba
hogy a szemem sose látna
elfordulhatnál: ne lássál
se éjjel se napvilágnál

külön mi már soha sehol
valaha se valamikor
nélkülem már se kacagnod
soha többé sóhajtanod
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Ez az ég

ez a szél
ez a domb
ez az ér
megmarad

én esetlen életemmel
holtába n tt reményemmel
mindent váró vágyódással
cél-szaggató vágtatással
indultam

ez az ég
ez a szél
ez a domb
ez az ér
megmarad

hej hogy semmit el nem értem
amit holtomig reméltem
cél és vágtatás alig van
holtomiglan holtodiglan

de ez az ég
de ez a szél
de ez a domb
meg ez az ér
megmarad
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Mögöttem

meghajlott a nyár
el ttem szétterül az sz
fölöttem nem ugyanaz az ég
alattam nem ugyanaz a föld

nem látom: meddig a határ
s cinke netán héja köröz
nem tudom magam erejét
nem ismerem már az id t!

alattam roppan revés r zse
csillag híján reve világít:
el ttem árnyékom eld lve
s mögém szobrot félelmem állít
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Zörren

az sz szele már eme tájon
s csípik a csíp s ronda fagyok
hajnala reggele dermed s az álom
páráll a nyíló ablak alatt

teni f teni benti világot!
tartani tartani jó melegen!
ám ki vigyázza a kinti világot

ti-e f ti-e csöpp szerelem!
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Pilátus vagyok

s Krisztus is
percekre feszít vak itélet
ne is legyen feltámadás
de amit élünk: legyen élet

golgoták a domboldalak
gondjaim már feszületek
mosom kezem Bódvánk vizében
utána felfeszülhetek
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Áhítat kéne

gyermeki
csodálkozás
havakkal hulló
kék látomás

mid n n nek a háztet k
a lehullandó drága éjbe:
megjelenne házunk fölött
a fény: széttárt szárnyon a Béke

suhogó gyönyör  madár
sóhajtásom halk röppenése
kísérné csak

hol a Madár?
a Látomás? hol itt a Béke?

hóból vastagra püffedt dunyhák
paskolódnak az Újszülöttnek
tekn jét azok bábáskodják
akik hányszor befürösztöttek

szegény Gyermek meg is fulladhat
tömjén- mirha- s aranyfüst szálldos
a barmok nagyokat durrantnak
s karácsonyunk is g zös-gázos

mindent el tudnak rontani:
a csillagot feny nk hegyér l
felnyújtóznak roppantani
s kifarolják Jézust helyér l

Gáspár Menyhért és Boldizsár
s minden barom és kiskirály
forgolódik csak sürgöl dik
– látványosan: érdemük rzik

áhítat kéne
gyermeki csodálkozás
havakkal hulló
kék látomás
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Amikor alszunk

van id nk
szétbarangolni a világban
amikor alszunk: van jöv nk
s nem má-ban fekszünk
csak hajdaná-ban

itt most már örök hajnalok
következnek: nem utazunk
Afrikába Amerikába
sehol se indul vonatunk

csak a kakasok kiabálnak
éj foszlik az álomszöv
csak a kakasok kiabálják:
HOL A JÖV  HOL A JÖV
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Nem tudsz

te rajtunk segíteni fiam!
ezt a 73 évet anyádnak
ezt a 86 évet apádnak
te már nem tudod
nem tudhatod vissza!

a legf bb babonás ember
aki járt megrontani
az ellen is hiába keltél fel
hiába verted a tüzet
hiába viadaloztál ellene
a harcnak csak ez a vége:
nem tudsz te rajtunk segíteni fiam!

ezt a 159 évet te már nem tudod vissza
nem tudhatod
eszed mellett sem
szíved mellett sem soha vissza!

pedig de szeretnéd
de szeretnél lenni
halállal vívó táltos
s talán miattunk életünkért
lettél versekt l átkos
tüzet versz rontás ellen
hogy tudd is ki a rontó
nem tudsz te rajtunk segíteni fiam
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pénzzel sem
mert mi már csak
a végs re gy jtjük filléreinket
gyümölcseink levét már
torunkra tároljuk
fejfánkat neveljük legkedvesebb
fáinkat
apró nyugdíjunk koszorúra szánjuk
de élünk még fiam!
vágunk tüzel t mindhalálig

ó ha te jössz
semmi se számít!
nem kell már rajtunk segíteni fiam
mi orra bukva is kapálunk
csak ne legyen csak ne legyen
igen nagy terhedre halálunk
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VILÁG MENJ VILÁGGÁ

(1992)
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Letelt egy nap

pár pillanat
alatt elalszik a rét:
becsukja drága szirmait
a katáng és a margarét

a f  zöld lángját csillagok
– s  harmattal – oltogatják
hazasorjáztak mind a méhek
álomba zsibongják a kaptárt
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Ki volt az?

helye itt maradt
látni hogy jó ideig állt

faragnám képzelet után
leveg l a figurát

vagy itt van még
a néma vendég
és láthatatlan szemei
rezdületlen merednek rám
s nincs mód beletekinteni?
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Nagy udvara

van a Holdnak
talán er s szél lesz holnap
s csizmád kitopog a jámbor
Holdnak fényes udvarából

mind a fák is hajladoznak
úgy csinálnak miként élek

err l-arról fúj a szél majd
nyakatekert emberséget
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Német tatár török

felett
rizgettél magyar eget

német talár török alatt
körötted magyar föld fakadt

bárha ért minden förtelem
és gyötrelmes történelem
renghetett irtózva a templom
de megmaradt a fundamentum

csöpp példája kicsiny hazámnak
mindig mosolygok mikor látlak
folyton újulsz miként országom
– „Er s várunk...” – fakad a számon
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Én Igaz Fejedelmem

testembe lehelt lelkem!
Ármánytól leverettél

amíg éltél: reméltél
én is: míg teszek: élek
amíg élek: remélek

labancok fenekednek
hazádra bízvást törnek
rettent  ellenségek

hiszünk mi a reménynek
felindult emberségnek
– bár elmarad az áldás

tudom ím a halált is:
hallgatást bújdosást is
s messzi vizekig nézek

mentelmed vén Rodostó
s hazádért kurizálgatsz
segél  udvaroknál

van nékünk segedelmünk:
túlon-túl biztos lelkünk
– feltörni vagy letörni

bár dolgunkban elvérzünk
hullámán a reménynek
felj  gyönyör bb népünk
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Heten

voltunk
hatan maradtunk
minden percünkbe
belehaltunk

földb l-szakadtan
szálltunk égbe
fel a mesébe
a mesékbe

Ratkó József
Te már tudod
a hetedik dimenzióban:
hatunkért mint jön
a halál

s ha meghalunk
hová jutunk
– ha Hozzád: akkor
Minden jól van
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Világ menj

világgá

Föld föld alá süllyedj
látni sem akarlak már
nem ismerlek ezentúl

nekem nem oszt nem szoroz
mehetsz fel lem bárha
szemem is betakarom
utóképed se lássa

útjaink elhasadtak
rosszul fajzott a véred
patakod erezetjén
habzósodik a méreg

eljátszottad nálam már
hiteled várni vártam
soha meg nem komolyodsz
pusztulj hogy ne is lássam

soha meg nem bocsátok
szó is fölös teérted
nem vagyok romlásodba
bolond követni téged

neked már úgyis mindegy
veszett nyele fejszének
világ menj világgá
én magam is megélek
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Micsoda fény

a nappal!
sugárzunk sugarakkal

de árnya van a fának
árnya a pillantásnak

pilláink nyomot hagynak
hunytán a pillanatnak

mid n ha percek érnek:
mintha madarak lépnek

könny den eltaposnak
ráncokkal csillagoznak

micsoda fény lesz éjjel:
sugárzunk csillagfénnyel
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Addig fényl

amíg virágzás
minden
ha már gyümölcs:
megrontja
ér  ártás
és férges nyár

amíg tavasza
kikeletje
addig él
mindennek
a lelke

aztán már csak:
rothadásszag
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NAGY JÖV  MÖGÖTTÜNK

(1998)
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Szálldosnak

lassú madarak
l faragták szárnyukat

az égen talán gondjaim
kövezgetik irányukat

ebben a kátyús mindenségben olyan
vontatott minden álom
akarni is idétlen
s fölösleges nekem is szállnom?

lemaradtam? s míg eget nézek
ürügyként-dolgaim alatt
dagadnak mágnes-nehezékek
naponként hogy lehúzzanak?
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Március 15

966
visszaszökött
a fagy
a szél a fákra
hurkolódik
rügyeket fojt
jege alatt
megáll a patak
a hegyek horpanóit
tapasztja téli folt
tavasz lett hirtelen
sálamat se lelem
március 15
visszaszökött
a tél
s fákra hurkolódik
rügyeket fojt a szél
966
letörtök forradalmak
a fecskék és a gólyák
befagyják útjukat
szárnyuk hull Afrikában
pihéjük is pereg
fúvódnak Afrikában
fekete fellegek
karmok verik át
Ausztráliát
Európa Amerika
Európa Amerika
visszaszökött
a fagy
a szél s fákra hurkolódik
jégpáncélban a patak
megdermednek az áramok
hitem még vonszolódik
meglátjuk
mire jut
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Oltsátok be

a fákat
tavaszi
szérumokkal

oly
szomorúan
állnak:
temet  a hegyoldal
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Nem láttam

merr l jött a szél:
az égen már nyoma se látszik

csak az orgonabokrokon
pendít rügyeket: orgonázik

világom új életre kél
felharsan az ébred  pázsit

e szívmelléki dombokon
pengés vetés a széllel játszik

töprenked  homlokomon
a hit mégegyszer fölsugárzik
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Úgy szedem össze

életem
ami fölösleg: kivetem
kivágom én egyb l magamból
gondolatomból szavaimból

ezután csak arra vigyázok
ne legyenek csinált virágok
gondolatomban szavaimban
lásd: szigorú akaratom van

én szigorú akaratommal
úgy szedem össze életem
ami fölösleg kivetem
ezentúl csak erre vigyázok



92

Gallyként gallyadzó

gondjaimban
nem szívem: csak arcom vidám
magamban éppen panaszkodtam:
s már tréfára rezzen a szám

gondom beerezi a Kéket
felh ket szúr át mint a nyíl
de nincsenek hegyében mérgek
de bojtként kinyílik a rügy

és milyen jó ott leveledzni
ahol már a madár se jár!
csak Gond tud teremteni s teremni
Mindent s születhet Világ
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Sorát letudni

mindennek:
nehéz
lassan kapkodunk
a perc az év elillan:

még múltam se kész
pedig már jöv
ropog ujjaimban

úgy szeretném munkám végezni végig
másét is: tudjam végül összeáll
a sok darab s mi mindent kiegészít:
tudja mindenki mit s miért csinál
és szíve legyen rajta ne zsebe
s gazos tettünket ne csak hó borítsa

külön-külön
de hadd végezze be
életét mind nk
dolgával magasítva
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Vászonhoz

szövik a szót
gy röttszájú nagyanyók
hosszú vásznat álmodók

színes pamutot húzgálnak
csíknak csöp szálak közé
s szivárványszín táncot járnak
álmaik meg ujjaik

hajukat is belesz jék:
az ezüstszálú id t
bajukat is belesz jék:
lélegzethíjas tüd t

er  csússzon karjaikba:
 vászon hadd legyen

emlék szökjön ujjaikba:
szép mintájuk hadd legyen

jaj micsoda álmot láttam
vásznukat míg megcsodáltam:
életük is rajta volt
haláluk is rajta volt
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Aki boldogságot

keres
boldogsága aligha lesz
s lassacskán megelégszik
csöppnyi betév  örömmel
apró gonddal szemernyi könnyel
bizonnyal megelégszik

s ha nyomja gondb  állapot
s zuhognak rá a bánatok
hinnéd: edzetté érik!
ám nem lát semmi távlatot
hanem csak mint az állatok
közönnyel legelészik
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A VILÁG DALLAMA

(2005)



98



99

Egy éjjel kid l

alólunk az id
csak az ágy tart vízszintben
a föld
s csak az vár
eltervelt dolgaink
még kóvályognak tehetetlenül
s aláhullanak a rögökkel

az ének már nem neked szól
a szó már nem neked
a koszorúknak még
a közepe se tied
reggelidet más csipkedi fel
vagy kiönti a szomorúság
utánad romlanak a sültek

borod megecetesedik
könyveid nem nyílnak
kezed alá
szemed elé
hol az az agy már
hol az a kaptár
szorgalom-méheivel
tudás-mézeivel
hol az a világ
aki te voltál
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egy éjjel kid l
alólunk az id
csak az ágy tart vízszintben
a föld
fel már ki költ?
nem érzed a csiklandozást
a döbbenet a fél rület
sikolya vijjan
s füledet nem hasogatja
inkább a tárgyak
repedeznek
a tükrök

talán mi akik szerettünk
mi cipeljük emlékedet
a héja-gyors halál ijeszt
s sürgetsz megtenni tetteinket
mert az id  kihull alólunk
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Most már

távolodnak az álmok
hogy gy zedelmes szív legyek
s nyomaimban: nyíló virágok
csak egymásra tekintsenek

most már távolodnak az álmok:
ész kéne hogy észnél legyek!
lépjek gyilkokat ne virágot
s helyezzem koszorúm helyett
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Hajnalán

a hajnaloknak
hamar gólyák mind vacognak
fákon a lomb még csak sejlik
fáz az erd  nem melegszik

gördüljél fel Aranyküll s
gömbörödjél fel az égre
hajnalán a hajnaloknak
hamar gólyák mind vacognak

fákon a lomb még csak sejlik
fáz az erd  nem melegszik
gömbörödjél fel az égre
gördüljél fel Aranyküll s
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Harminc hattyútojást leltem

heged nyakú madarak szálltak
valahonnan e nagy hírre
kértek cs rükkel cibáltak:
ne vinném el magzatukat

de én anyámnak vittem volna!

vércsék csaptak jércéinkre
kakasunk utánuk szállott
piros taraja villámlott
s haragját megölték a vércsék
ott vagdalták ahol érték

megmaradt jércetojások
bánatukban meghasadtak
sárgájuk a fészekszalmát
nyirkos búval aranyozta
ó anyám három éjszakán
három napon csak ott állott
öklét odaszorította
arcához a kerítésnél
nem süthet soha kalácsot

nagy zokogás-darabokra
töredezett el a torka
néha hangja sípja szólott
leveg be felsikított
bánat-vörös szemhéjáról
folyvást könnyeit törölte

én csak néztem nem szólottam
hisz mit ér a szó ilyenkor

tarisznyámat nyakba vettem
szomszédokat végigjártam:
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egyik szomszédasszony állott
udvarvégi eperfánál

elmondtam nagy baj ért minket
segíthetne majd megadjuk

öklét odaszorította
arcához az eperfánál
 is száradt búbánatfa

én csak néztem nem szólottam
hisz mit ér a szó ilyenkor

másik szomszédasszony állott
bólongva a kert végében
roggyant térdeit csapkodta
kaszálódva bajértében
köténye lecsúszott róla
dereka hirtelen eltört:
földhöz hajlongott zokogva

én csak néztem nem szólottam
hisz mit ér a szó ilyenkor

harmadik kapuban álltam
harmadik asszony ott állott
istenverten kapujában
szomszédait cs dítette
szívszaggató káromlása:
isten erre-arra tette
ne érje meg a holnapot
szakadjon le rá a háza

de még senki sem járt arra
tán örült hogy engem látott
alig tudtam szabadulni
úgy átkozta a világot
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hazaszándékolt a lábam
hátranéztem
hát a hattyúk
csapatban szálltak utánam

annyi hattyú járt utánam
ki gy zné azt megszámlálni
annyi tojás ült szájukban
ki tudná azt megszámlálni
lassan a falumba értem
le nem maradt volna egy sem
a sok hattyúból mögülem

nézek ám a kerítésnek
kerítésnél anyám állott
csak nézte amit nem látott

szomszédasszonyhoz benéztem
a nagy eperfánál állott
csak nézte amit nem látott

végig a falut bejártam
még tovább is mentem volna
de lendült a hattyúcsorda
cs rüket tojásba vágták
fehérjét az égre öntötték
világ fehérjébe
cs rüket tojásba vágták
sárgáját Napba ütötték
világ sárgájába

ottan s  szárnycsapással
elkezdték a habot verni
tiszta szárnyukkal felh ket
vertek tojás fehérjéb l
erre én is beszaladtam
habver nkkel nekiláttam
minden asszony minden ember
sietett fazékkal tállal
tojáshabfelh k lecsüngtek
lelógtak az udvarokba
jaj lett ott örömujjongás
nótázás egész falunkban
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56 október

táján
ugyan mért halt meg a bátyám?
21-én este
elment pénzt keresni Pestre

én is tudtam  is tudta
mért nyüzsög a pesti utca
tudom valaki megl tte:
véres lett az inge t le

nem más bánkódott érte:
két gyermeke felesége
k sem zokogtak sokáig

csak hajnaltól éjszakáig
éjszakától napkeltéig
sírják az életet végig

ó haj szép fekete holló!
ó szem merész mint a sasé!
ó élet szép papírmasé!
ó vér tüzesen robogó!

56 október táján
ugyan mért halt meg a bátyám?
mért folyt a majd egy-vér velem?
ezt kérdezem ezt kérdezem!
apámmal sem ki se békült
úgy halt meg a nagy haragban
apám nem sírt de gyorsabban
láttam én jól miért vénült
nem bánkódik más érte:
két gyermeke felesége?

jaj a szívem már kiöntöm
meg is halok én is rögtön
meg is halnék én is hogyha
nem fakadnék panaszomra
nem fakadnék panaszomra
az ellen aki okozta
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azok ellen kik okozták
járatván csak a bolondját
bátyámmal meg vélem s véled
kik ellen forrt vérem véred
kik miatt életünk rogyott
s kötöttek batyunkra bogot

kanál vízben megfojtanám
segítene apám anyám
segítene földem hazám
föld alatt is a gyökerek
a galambok is a föld felett
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Elj nek

hozzám a varjak
szárnyaikkal betakarnak
elj nek hozzám a varjak
karmaikkal kikaparnak

vetettek engem vetésbe
véghetetlen emberségbe
sorsomat ha körüljárom
olykor ocsúnak is látszom

tiszta búza ha kikelne
minden magja szívem lenne
oly er sen gyökerezne:
varjak ellen élesedne
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Mert mámor

minden látomás
a gond fekete féreg

ha minden ág részként-halás
a törzs majd tovább élhet?

mért gondoljam a holnapot!
mögöttem évszakok meg évek

el ttem pillanat ragyog
– talán az örökélet
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A percenként

változó valóság
kikezd s elhagy a türelem
a természet leéli sorsát
s nem tör dik velem
országolj fennen te kis ország
ne ház légy de haza
maradj te a maradandóság
folyton újuló fundamentuma
világolj bennem Magyarország
aprócska kilométerek
is szabhatják az ember sorsát
nemcsak decemberek
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Álmomban

láttam a jöv t
és mily könny  volt élni abban!
csapkodtak értelmes er k
újjászületvén:
hab a habban

voltam!
és csak fényem cikázott
és a lényeg a fodrokon
a mélység szívemig megáldott
és tudtam én:
minden rokon!
köszöntött
tiszta szívvel a mélység
s minden magasság leomolt
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