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Kozma László 

Az első n apón

Sinkovits Imrének

Emlékszel-e az első napra 
Amikor Petőfit szavalta 
Valaki ott, a lépcsőn állva 
És meglebbent nyitott kabátja. 
Márciusi szelén az ősznek 
Táncos hópelyhek kergetőztek. 
Hitét a meghasadó csendben 
Nem győzték le a seregek sem. 
Esküszünk! Felfénylő szavakra, 
Emlékszel-e az első napra?

Sz avalóest

Szabó Andrásnak

Történelem, amely lehetne 
Gördül fűszálra, levelekre, 
Kibomlik rügyön és virágon 
Magyarország, gyönyörű álom.

Szava a Halotti Beszédnek 
Minekünk azt mondja: élet 
A foszló pergamen-kötések — 
Siralom volt az öröm-ének.

Hálaadás és könyörgések 
Míves és aranyos kötések 
Hová szóródott az a könyvtár 
Mátyás király, kiben lapoztál?

Tenger-hullámok fehér fényén 
Egy tompa sóhaj: — Édes néném! 
Ki olvassa és ki lapozza 
A sorsunkat ki csillagozza? 
Ragyog a tenger tükrén szerte 
Erdélyországnak tündérkertje.

Mert ott van, hullámokba rejtve 
Balassi és Mikes szerelme. 
Lehet, csak egy-egy lapját látod 
Örök Ige a fény- meg árny-folt.

Történelem, amely lehetne 
Amely tebenned teljesedne 
Ami szétfoszlik, újra rajzold 
És tiszta tűzzel gyújtja arcod.

Rajzolj arany iniciálét 
Foszló s örök emberi szándék. 
Egybefogja és nem esik szét 
Szavalatod a könyv gerincét.

Munkácsy-kép, örök valóság 
Festménybe hajlanak a rózsák. 
És a rózsa, mely ég felé tör 
Szívedbe hajlik a festményből.
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Téli alma
Nagy Gáspárnak

„A háborúit világból 
mentem a kert-világot!” 

Nagy Gáspár

Téli kertben piros almát 
Szürke ködét átragyogja, 
Hozza neked kicsi Móka: 
Megtöri fagyok hatalmát

Rálehel az ablakodra 
Kis körben a fagy fölenge 
Jégvirágok elperegnek 
Kiláthatsz a csillagokra.

így volt évszázadok óta 
Zúzos fáink faggyal teltei 
Hótól roskadtak a kertek 
Szüretünket köd orozta.

Jégszakálla nőtt az ágna] 
Szél törte a tavasz-fákat 
De íme, a fagy felolvad 
Tél királya térdre roskad

Szívek húrján pici ének 
Dala peng a cinegének.

Tollat borzol a reménynek 
Kigyúlnak a tavasz-kékek. 
Kertünkbe fut kicsi Móka 
Ezer rügy egyszerre pattan 
Kiviruló szép tavaszban. 
Termést hoznak roskadozva:

Földig hajlanak az ágak. 
Tréfa volt ez, csupán móka? 
Szétfoszlik a rossz varázslat 
Fölcsendül az öröm-nóta.
S téli kertben megérinted 
Mert a dalod reményt hintett 
A pirosló almafákat.

És ahogy álmodban láttad 
Vers-tüzedbe vonod őket 
A téli szüretelőket 
Melegén a tavasz-lángnak. 
Lépted roppant csönd-világot 
Megfakadnak gyöngyvirágok.

Ne a felejtést!

Fejfájás. Ami nyugtot ad 
Hirdetnek pezsgő porokat.

Félresöpröm a patikát — 
Akarom: fájjon a világ!

Az okot, ne a tünetet 
Oltsál pusztító tüzeket.

Idegeimen, mint az áram 
Úgy fusson át, hol jajgatás van

Ne a felejtést, drogokat,
De bántson az Egy gondolat.

Ritmusa lelkedben sajog, 
Szavald a Himnuszt, Szózatot.

Míg adják-veszik a hazát 
Bánkot és Tiborc panaszát.

Mely testvér-szivárványba fog: 
Illyés-vers legyen otthonod.

Ne csillapítót, altatót:
Látást és hallást adjatok.

Oszoljon a lélek-homály 
És gyógyulhasson, ami fáj.
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Európ a külváros a

A külváros. Meghajlott vastraverzek 
Roskadt ívű régi épület 
Golyónyomok egy forradalomból 
Amely láng volt, most sötét korom 
Megtapad a repedt falakon 
V sa zápor könnyein aláfoly 
Kivillanó tégla húsa gyászol.

Mert él e ház, bár úgy tűnik, halott 
Elhagyták régen a lakók 
Másutt remélve boldogabb jövőt 
A Belvárosban, hol a fény örök 
Villámlik a neon-kirakat —
E kopott házban, mely &élig összedólt 
S „Életveszélyes” — ugyan ki marad?

A lépcső'házban a gerenda-dúc 
Mentette még, ami menthető.
De a liftaknán a mélységbe hullsz 
Nem fölfelé röpít a jövő.
Hogyan is állnak e falak —
Olvasod rajtuk a jelszavakat 
S ami hordozta egykor 
Miattuk nem lehet por.
Immár ó'k tartják össze 
Mínium vérvöröse 
S tudod: aki mázolta hajdan,
Mint ősi monda, itt nyugszik a falban. 
Mert igen, aztán a tankok jöttek 
Törött testünkön dübörögtek 
Amíg hallgattál, Európa.
S a kávéház be nem csukott egy percre 
Míg itt ömlött a vér adója.

Micsoda fény-játék sistergett! 
És felzúgott az opera-gála 
A végzet hősi áriája 
Amíg a páholyból figyelted 
S villant a szabadság csodája 
És piros hajnal-permet hullott 
Európa külvárosára.


