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 Múzsa és lant. 

 
 

P. Buzogány Árpád 
 

Nyár s nyír együtt ring 
 

Hajnalban hajlik a legjobban 

kertünk végében a nyárfa. 

Azért susog a szélben, mert 

egyedül olyan árva.  

 

Ültettem melléje nyírfákat, 

aprócska csemetét, kettőt, 

egész nyáron azt vártam, hogy 

lássam, amikor megnőtt.  

 

Magasra nőttek már a nyírek. 

Nyár s nyír együtt ring a szélben. 

Zöld levelük megsárgulva 

zizeg az ősz kezében. 

 

 

Ősz bakancsa sáros 
 

Zöld köpenyét a nyár eldobja, 

színes sálat köt a nyakára.  

Hajnaltájban a völgyek fölé 

átlátszó függönyt húz a pára.  

 

Hosszú kabátban ősz érkezett, 

bakancsa sáros. Bő nadrágja 

zsebe megtöltve, amit talál: 

a lehullt diót zsebre vágja. 

 

 

Őszi reggel józansága 
 

Hosszú, meleg ősz végére 

hajnalok fröccsenő vére 

vet foltot. Már virág sincsen, 

kezed nyoma a kilincsen 

kihűlt és hideg a reggel, 

világ józansága nem kell, 
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álmodnánk szerelmet, napot, 

de csak az árnyékát kapod, 

szél ringat ághegyen piros 

almákat — letépni tilos, 

mit ér, hogyha megkóstolni 

nem lehet, bosszantó holmi, 

olyan, mint tervezett élet, 

megfoghatatlan ígéret. 

 

 

Se domb, se völgy 
 

Nagy henger indult el valahol, 

völgyekbe nyomja a dombokat, 

menekülj, ha tudsz! Hallom zaját, 

hajnaltól merre járogat. 

 

Mögötte út marad. Tavak, 

mezők sehol – de én inkább 

járnék az oldalon s lesném 

homályba vont erdők titkát. 

 

Az ösvény ívét ismerem. 

Eltűnik majd e rajzolat. 

Nem láttok ott se őzeket, 

se fűzfabokrokat, s lovat. 

 

Az elsimított helyre majd 

fa nő s gabonát vet fürge gép, 

se domb, se völgy nem látszik ott, 

csak álmaidban lesz egyéb: 

 

a hajnali völgy, a sok rigó, 

tücsök, s a keskeny út fölött 

a gondolat ha átröpít, 

tudod, hogy minden összetörött. 
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Csontos Márta 
 

Képzavar a retina mögött 
 

Ráolvadt az éjszaka a lombokra, 

az idő is lelassult egy kicsit, hogy 

erőt gyűjtsön a következő rohamra, 

hogy irgalmatlan fényével holnap 

is a szemembe világíthasson, hogy 

láthassam, mint jár a pillanat a vízen. 

 

Zöldfehér nyomokban próbálkozik 

a remény, egy madár remeg szemem 

sarkában, ül a csarnokvízben lebegő 

faágon, ül Odüsszeuszt váró Penelopé- 

szorongásban, ül a gömbsziget csapdájában, 

s várakozik —  menne már bárhova, menne 

új hegycsúcsokra —, közben magasodik 

fölötte a fogva tartott fény hordaléka. 

 

Élősködik rajtam a türelmetlenség, a 

retinán összezavarodik a kép. 

Néhány vakmerő manővert kell még 

végrehajtanom, ki akarom tűzni a 

túlélés lobogóját, érezni akarom, mint 

nyílik meg Isten tenyeréből az Ég, 

meg akarom nyergelni Illés szekerét. 

 

 

Árkádia pedig többé nincs 
 

„A gyöngeséged az egyetlen hiba, 

melyen nem lehet  segíteni.” 

La Rochefoucauld 

 

Te soha nem akarod a változást választani, 

csak az emlékekre támaszkodsz, s a régi 

illatokból faragsz ikonokat a látóhatárra. 

Nem veszed észre, mily csapnivalóan gyenge 

támaszték az az elvesztett érintés, melyre 

építeni akarsz megint, egyedül maradsz 

kifosztva egy lepusztult zsiványtanyán, 

már nincs, akit rábírj az ott maradásra. 

 

Pánsípot fújsz, barlangról barlangra jársz, 

próbálod a hajnal istenét megidézni, 
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selyembőrű nimfákkal lebegsz álmodban 

a tisztáson, új Leandernek jelölöd magad, 

Héro fáklyáját lesed a távoli toronyszobából; 

várod a jelet, de nem tudsz a széllel egyezséget 

kötni, nem tudod a csillagképek titkát megfejteni,  

nincs neked már út Árkádiába, a közeli Vénusz-dombnak 

sincs szerelem szaga, csak szemed tapad  

kiéhezetten a fénybe. A távoli árnyékok vágyakozó 

libbenésel lassan szétszóródnak az éjben, 

s már nem tudod a puzzle-t többé kirakni, 

nincsenek taktikák, elbuksz a csatatéren. 

 

Kezedben fehér zászló, már behódolnál, 

nincs más feltételed, csak 50-60 kg 

szőke hús, melynek szép márványos a vágó- 

felülete, tömött és rugalmas, romlás előtti 

állapot, melyen még rejtve van a date of expire. 

 

 

Kronosz nem boldogul 
 

Kronosz kezéből már kihullott 

a sarló, nincs szikra-pattogtatás, 

nincs élet-halál harc, üres a tér, 

az éjféli harangszóból nem lehet 

értelmezni a kicsomagolt üzenetet. 

Ott állsz a kör közepén egyedül, 

s ringatod a pólyába puhított követ. 

 

Nem kellett volna meggondolatlanul 

belépni a megnyitott sötétségbe, 

látod, nem lehettél mégsem a  

mindenség ura, rossz helyre másztál, 

csak egy vakvágányon utazgattál. 

Nem vetted észre, hogy átírták 

a menetrendet, nincs váltó, átállítás. 

 

Most saját véred öklendezed vissza, 

arcod  tintakék embrió az égen. 

Tisztába tennéd testedből formált 

árnyaidat, feláldoznád magad végre, 

de próbálkozásod halott, balsiker. 

Már az undort is félrenyeled, 

nincs esélyed szembeszállni a Semmivel. 
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Balajthy Ferenc 
 

Őszi szerelem 
 

Ősz lélekszöktető, szép hímpora száll. 

Egyszer szemerkél, és máskor el-eláll. 

Ajkunk egybeforrhat az édes musttal, 

Hűvös szél lantján felcsendül a bordal. 

 

Az őszi szerelem egy kicsit rozsdás,   

Hullt leveleket hord a bolond postás! 

De csupasz ágak közt csak a tél olvas: 

Megkeresnélek, ha tudnám, te hol vagy! 

 

Az őszi szerelem már csendes sikoly — 

Szívre nehezül a meddig még, s mikor? 

Hisz szerelem parazsa fel-fellobban. 

 

Könnyeznek a hervadt virágok bárhol — 

Emlékké szépül, mi rég, valóság volt, 

Az ember vár, mint igazság a borban! 

 

 

Hogy versedre találék 

így köszöntlek téged 
 

(BB-Balassi Bálint dicséretére) 

 

Ha tudhatnád te, hogy te vagy az első 

Magyar klasszikus költő, levethetnéd 

Vérted, vennél föl egy hófehér öltönyt, 

Vénusz összes fattya szavad leshetné! 

 

Mert tetőled vett szív az én szívem is, 

A versek a tűzben soha el nem égnek! 

Citerád zengése még most sem hamis, 

És, mint ostyát mutatunk fel az égre! — 

 

Szeret már, a földhöz nem ver az Isten, 

Nagyobb szeretet és kegyelem nincsen, 

Verset írhattál, nem győzött le a Sátán! 

 

S ki versedre rálel — köszönthet téged, 

Köszönhet is, mert nem lesz világvége, 

Míg ilyen költőket hord a Föld a hátán! 
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Alkonymadár 
 (Karant/ének/ XXXII.) 

 

Ágrólszakadt ágon ugrál, 

Repülni szeretne! 

De csak ide-oda bujkál, 

A vén Hold kileste. — 

  

Csőre repedt, hangja tompa, 

Társa sem maradt már. 

Szép tollát összeborzolja, 

Jöjjön, ami rá vár! — 

  

Fagyos szellő, lázat oltó, 

Csak a seb ne fájna! 

Éj, mint egy fekete holló, 

Rászáll a holt tájra. — 

  

Ha feljön a Nap reggelre, 

Többé sosem fázik, 

Hajnallal várandós este, 

Csendben lebabázik. — 

  

 

A sugárnyaláb legalább 
/Élhető hely= Kepler 452B-Föld 2. 0/ 

 (Karant/ének/ XX.) 

 

Nylonzsákba csomagolva, elhagyottan, 

Vagy, kitaszajtva zsúfolt lét peremén — 

Márványt kopogtatva egy fehér bottal, 

S fél agyhalál sújt, de még a zsiger él! 

 

Vándorol combról combra, ki bírja még, 

Szemben az árral — szemben a robottal. 

Míg meg nem reped a csont, dől a derék, 

S küzdésre hív medvékkel, farkasokkal. 

 

Modern kor gépkorbácsa öl, mint a nyű, 

Bizsereg — s megszorul a szívbillentyű, 

Szikrázó szemekkel a Nap jár oly közel. 

 

Rég, nem csak a végén csattan az ostor, 

Menny üres, kifosztott minden kolostor, 

S majd rettenthetetlen sugárnyaláb ölel! 



52  

P. Buzogány Árpád 
 

Kampányban 
 

A tiszatoronyi tó irányából halk zeneszó hallatszott. Pürec, a harangozó hosszan 

hallgatózott. Lesz itt valami, derült fel az arca. 

Később a bikatanyai elágazó felől hallatszott a zene. Idejönnek, örvendezett Pürec. 

Később kiállt az udvar belső sarkába, rágyújtott és feszülten figyelt. Úgy állapította 

meg, hogy most inkább a kerítéspusztai részről jön a hang. Ide jönnek, bólogatott. 

Ugyanis más irányba nem lehet a kis faluba eljutni, amióta a tiszatoronyi erdő sar-

kánál a kavicsbányát megnyitották és egy tavaszi áradás után teljesen elsüllyedt az 

út. 

Elegáns, csillogó fekete autó érkezett be a központba, Joli, a boltosné rögtön rájött, 

hogy itt valami történni fog. Ugyanis a nyomában apró traktor vontatta hosszú sze-

kéren egy teljes fúvószenekar követte a fekete autót. Az autó bevárta a traktort, az-

tán lassan elindult tovább, Bolhaszeg felé. A Gatyaszár utcai elágazásnál szinte nem 

is tudták eldönteni, merre haladjanak, ugyanis a főút ott megszűnt, az elágazás után 

rosszul kavicsozott két utca következett. Egyik a bolhaszegi, másik a gatyaszár utcai.  

A traktor utáni szekéren a lila ruhások egyfolytában fújták a nótát. Jó hangosan, 

jó pattogó ütemre. Aki csak élt és mozgott, mind kigyűlt a kapuk elé.  

Amire visszatért a menet a központba, lassan vonult utánuk a nép is. A zenekar 

játszott, az idegenek készülődtek, plakátot tűztek a kocsma falára, vastag betűs jel-

szavakkal tele vászondarabot húztak ki drótlábakra. Aztán, amikor már kezdtek so-

kan lenni, fekete öltönyös férfi állt ki a főtérre, a templommal és az üzlettel szemben. 

Két serény fiatalember tett-vett a háta mögött. A hordozható hangszórót igazgatták, 

hogy a hang majd a tömeg felé terjedjen. Az öltönyös ember mellett még két másik 

állt, egyik vele egykorú lehetett, legtöbb negyven éves, a másik tekintélyes pocakkal, 

talán már nyugdíjas. Integetett az érkezőknek, hogy menjenek közelebb hozzájuk. 

Két kislány szállt ki még a fekete autóból, nem is sejthette senki, hogy még ők is be-

fértek abba a hosszú, fekete autóba. Szórólapokat osztogattak. Mindenkinek a kezébe 

adták és ingyen mosolyogtak is mindenkinek.  

Tisztelt választópolgárok, reccsent meg a mikrofonbeli hang, engedjék meg, hogy 

üdvözöljem önöket itt… itt Kerekpusztán, ebben a gyönyörű… pusztában, illetve fa-

luban.  

Mintha megengedték volna, a beszéd ettől kezdve felgyorsult.  

Ezekben a mozgalmas időkben, amikor mindannyian felelősen gondolkodva… 

Pürec ránézett a mellette álló Akácfa Lajira, a közbirtokossági elnökre, és úgy ítél-

te meg, hogy annak homlokán mintha megszaporodnának a ráncok. Ráncok amúgy 

is vannak a homlokán, nem azért, mert Akácfa Lajinak szólítják a Fekete Tihamér-

nak keresztelt falufelelőst, hanem bizonyára más okokból kifolyólag. Erre Pürec most 

nem tért ki még gondolatban sem, hanem közelebb hajolt hozzá. 

Szavazzunk? – kérdezte.  

Elégedett bólintás volt a válasz. Pürec erre megugrotta magát, a háta mögött jóval 

hátrább álló Gergely Misihez furakodott, valamit súgott neki, aztán mindketten bal-

ra igyekeztek. A tömeg, a kis, tanyából önállósodott falucska lakóinak jelentős része 

azonnal rájött, mi következik. Mert itt, bármennyire is távol estek a nagy központok-
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tól, egészen komolyan vették az egyéni felelősséget és jogokat, szabályos sorokba ren-

deződtek, hogy a köztük eljáró két férfi eljárhasson köztük. Ez a két férfi pedig, alig 

pár mondat elhangzása után, már belelendült a munkába. Szavaztatták ugyanis a 

falut.  

A szónokra kevésbé figyelt a tömeg, amíg a szavazás folyt. Elképesztő gyorsaság-

gal súgta meg mindenki a hozzáállását. Pürec hamarosan visszasietett Akácfa 

Lajihoz, és megsúgta neki az eredményt. Laji pedig elindult a szónok felé.  

Az nem tudta mire vélni, hogy egy termetes férfi lendülettel törekszik feléje. Az el-

ső soroktól a szónok felé haladva pár másodperc telhetett el, ám a szónok hangja 

megbicsaklott, a barokkos körmondatot nem fejezte már be. Akácfa Laji kissé megha-

jolva kivette kezéből a mikrofont, ekkor már a tömeg felé fordult, és éles hangon kö-

zölte: a szavazás eredménye 122 igen, 29 nem, hatan tartózkodtak. Ennélfogva a falu 

megszavazta… Kérem, üdvözöljön minket! 

A szónok mellett álló férfi izgatottan kezdett integetni közben a zenekar felé. Azok 

rögtön rá is kezdtek egy nótára. Egy keringő hangzott fel, jól ismert dallam. Akácfa 

Laji szélesen elmosolyodott, és a szónok mögött álló lányok közül az egyiket kecses 

meghajlással táncra kérte fel. Az idősebb idegen férfi meglepetten nézte a tömeget, 

aztán, kissé bizonytalan léptekkel ugyan, de odalépett a másik lánykához, és táncolni 

kezdtek. A falubeliek hamarosan követték a példát, és a nőket egymás után vitték 

táncba.  

A zenekar, a sikert látva, újabb keringőbe kezdett. A szónok közben félrevonult a 

fekete autóhoz, állt mellette, aztán, a második keringő amint elkezdődött, integetni 

kezdett a zenekarnak, ám azok mintha észre sem vették volna, rendületlenül fújták a 

nótát. A szónok beült az autóba, kisvártatva az idősebb társa is a kislánnyal, erre 

Akácfa Lajit is otthagyta a másik lány. Az autó elindult, hosszan dudálva, a lányok a 

lehúzott ablakból integettek a tömegnek. Amint kimentek a főtérről, a zenekart fuva-

rozó traktor is elindult, már mozgásban volt, amikor a két, most is serény fiatalember 

a hangszórókat felrakta a szekérre és ők is felugrottak. A traktor a szekérrel követte 

a fekete személygépkocsit, amely nem a faluból távozott, hanem elindult a Bolhaszeg 

és Gatyaszár utcák felé, kisvártatva azonban vissza is fordult. Igen ám, de a traktor 

miatt nem fért az úton, úgyhogy tolatnia kellett hosszan, az utcák elágazásáig, ahol 

aztán a traktor is megfordult. Úgy távoztak a falucskából, fordított rendben az érke-

zésükhöz képest: elöl a traktor a zenekarral, amely pattogó indulóba kezdett, mögöt-

tük a fekete személygépkocsi. Amíg még hallatszott a keringő, a tanyabeliek táncol-

tak, aztán sorra félbehagyták a keringőzést. A drótokra függesztett vászondarabot jól 

megmozgatta a szél, aztán amint ledőlt, a boltosné kutyája kauncolva menekült.  

A rezesbanda valahol messze járt már, Pürec lábujjhegyre állva hallgatózott. Csu-

pán ennyi történt azon a délután.  
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Beke Sándor 
 

Ajándék 
 

Az esti Nap lazsált a tenger felett, 

ezért valaki, 

ott, ahol a víz is összeért az éggel, 

egy cirokseprűt vett kezébe 

s a láthatár dombján 

letessékelte a henyélő 

vörös napkorongot 

a hullámok tetejéről. 

De a Nap haragjában 

vörösre festette 

a ringó hullámok taraját 

a messzeségben, 

az ijedt hullámok 

ekkor serényen 

a part felé sodorták  

a Nap égővörös lángjait 

a sűrűsödő sötétben — 

Futótűzként gurultak 

a vörös naplángok a partra, 

a tengeri homokon sétáló 

szerelmesek örömére. 

 

 

Az aranyhattyú 
 

A tó fodrozó vizén 

a fehér hattyú árnyékát 

csipegetni kezdte az aranyhal — 

Sokáig játszott vele 

s kecseskedett, 

mígnem a hullámzó árnyék 

fehér tollait 

fátyol szárnyával 

aranyszínűre festette — 

A játékban így született meg 

a világtörténelem 

első aranyhattyúja 

egy festőművész vásznán 

és képzeletében. 
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Albert-Lőrincz Márton 
 

Rovarinvázió (III.) 
 

(Vers, amelyben a papagájok otthonra lelnek) 
 

Egyik parkból a másik parkba vonulnak a zöld papagájok,  

rajban, esős reggelen, langymeleg este, 

csak rajta, rajta. 

Meg-megállnak, megtelepednek néhány percre,  

ahol a vastag törzsű platánok, tölgyek koronát öltenek,  

sátrat feszítnek a kőrisek, vad fák nőnek. 

A járdák mellett a fekete aszfalt esőtől csillog,  

megázok,  

feketék, turbánt viselők s gyerekeik ülnek a  

fedél alatt a keskeny, színes pévécé ülőkelapon,  

nem beszélgetnek, mégis hangos a hajlék,  

megszöknek a telefonzenék, 

de jön a nagy vörös londoni busz, s elnyel, 

mint a papagájokat a parki homály. 

 

 

(Kiképzés) 
 

Sosem jártam aknamezőn, hála... 

riasztott bábakalács,  

száraz rétek takarója, 

vágott tarló,  

s amit a nép s a tévé elmesélt. 

 

És a béke. Annyira bizarr. 

 

Katona, ne lépj aknára! 

(Egyenruha,  

rum, brómos tea,  

dögcédula.) 

 

A parancsok osztogatója 

távoli állásban kukkol  

gukkerével. 

 

Dögcédulás, aknára. 

 

Gyermek,  

mások munkáját meg ne rontsd! 
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De ez már az apám hangja:  

reguláz a lelkiismeret. 

 

A katona csak a parancsot hallja: 

vakond, fúrj, hányj hantokat,  

földikutya kotorj lyukakat, 

mezei egér fuss, reszkess, lapulj, 

vaddisznó túrj, szaggasd föl a talajt, 

parancsnak van módja elég... 

 

Katona, viselkedj úgy, mint egy 

ragadozó... kiképezve félhalálra... 

 

A gyermek nem érti,  

a föld sebeit bottal bökdösi, kotorja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márton Tímea 
 

Elárulva 
  

Berobbantál, 

Üvegszilánkokon keresztül kellett volna sétálj, 

Mert csakis így találhattál volna valaha énrám. 

Elfutottál. 

Gyáva féreg. 

Tölgyfa kéreg. 

Bújj el alá, 

Talán megvéd. 

Bőröd alá 

Merészkednék… 

De már nem érdekel, mit találok alatta, 

Hisz csak az árulás mocska tapadna 

Rám is. 

Kár is. 
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Brauch Magda 
 

Szőlőtolvajok 
 

A minap egy nagyon ritkán látogatott élelmiszerboltban lopással gyanúsítot-

tak meg. Az egyik pultnál almát vásároltam, fizettem, majd elbámészkodtam 

egy kicsit az önkiszolgáló részlegen. Valószínűleg eközben tehettem be fekete 

erszényemet a táskámba. Csak ezzel tudom magyarázni, hogy az elárusítónő 

egy kis tábla csokoládénak nézte a lapos erszényt. Mikor kifelé indultam, megál-

lított, és ellenőrizte a táskám belsejét. Mivel még életemben nem történt velem 

ilyesmi, hirtelenében nem is értettem, mit akar. Aztán magyarázatot adott, de 

bocsánatot nem kért. 

Gondoltam, azt kellett volna mondanom, ne nézzen már baleknak, ha lopni akarok, 

nem egy 2-3 lejes csokoládéhoz nyúlok, de valószínűleg nem értette volna a viccet. 

Azt is kifejthettem volna neki, de nem láttam értelmét — ehelyett itt és most 

kijelentem —, hogy több okból sem loptam volna. 

— Nem szeretem a csokoládét, de ha szeretném, akkor sem lopnám el, mert: 

1. Nem vagyok rászorulva. 

2. Nem vagyok kleptomániás. 

3. Soha életemben nem loptam. 

Azaz… 

Ez utóbbit nem lehet ilyen egyértelműen kijelenteni (utóvégre egy vallomás 

legyen őszinte). 

 

Az egykori tanügyben dolgozókat nem kell emlékeztetni az őszi mezőgazda-

sági gyakorlatokra, melyek általában mindjárt az iskolakezdés után elkezdőd-

tek. Az állam a tanulókkal végeztette el a gazdaságokban a termény begyűjtését 

(valószínűleg erre nem volt elég emberük). Természetesen ezeket a munkálato-

kat a gazdaságban dolgozó szakemberek irányították, a pedagógusok ellenőriz-

ték, felügyelték, és — ha nagyon unatkoztak — a munkákban is részt vettek. 

Nemigen kedveltem ezeket az őszi heteket, bár az volt az előnyük, hogy kinn 

lehettem a szabad levegőn a krétaszagú osztályterem helyett. Csakhogy én jobban 

szerettem a tanítást, a magyarázást, a figyelő diákszemeket, ráadásul kinn a me-

zőn kissé felbomlott a megszokott rend és fegyelem. Ez, persze, természetes volt, 

mint ahogyan — hallomásból tudom — manapság az iskolában is fel-felbomlik, de 

a tanulók, sőt, egyes szülők is úgy vélik, hogy nem a diák van a tanárért, hanem 

fordítva, a pedagógus dolga megküzdeni vagy kiegyezni tanulóival. 

Magam is ezt tettem a mezőgazdasági gyakorlaton, ha szükséges volt, de rit-

kán fordult elő. Az viszont gyakrabban, hogy a munkát irányító szakemberek 

megengedték, sőt, biztattak rá, hogy összeszedjük és hazavigyük a földeken ma-

radt zöldségféléket — paradicsomot, paprikát, uborkát, tekintettel arra, hogy 

másnap úgyis felszántják az egészet, és minden kárba megy. Így aztán éveken 

át őszire halasztottam a savanyúság eltevését, a zakuszkafőzést. 

Ez nem volt lopás, még akkor sem, ha éppenséggel nem is biztattak rá, mert 

a szemük előtt történt. 

De a szőlő? 
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A hetvenes évek végén a pedagógiai líceumban tanítottam, román iskolában 

fakultatív magyar nyelvet (akkor még volt ilyen is, de hamarosan megszüntet-

ték). Jó, színvonalas középiskola volt, komoly, szinte már érett lányok és fiúk jár-

tak oda. Talán ezért választották ki a diákok egy részét a legkényesebb és legigé-

nyesebb mezőgazdasági munkára: a városunkhoz közel lévő híres szőlőtermelő ál-

lami gazdaságban szedték a gyümölcsöt. 

Ezen a területen kizárólag exportra termesztették a legfinomabb csemegesző-

lőt, így ezt — elméletileg — közönséges román állampolgár meg sem kóstol-

hatta. Gyakorlatilag igen, mert a munkát irányító emberek felhívták a figyel-

münket arra, hogy ott, helyben mindenki annyit ehet, amennyi belefér, egy-

szersmind szigorúan megtiltották, hogy akár egy szemet is kivigyünk a kapun. 

A munkanap végén ellenőrök is álltak ott, így kénytelenek voltunk üres táskák-

kal, szatyrokkal távozni. Hiába ettük a finom gyümölcsöt, ameddig bírtuk, sőt, 

azután is (ennek következményeit nem kell részleteznem), nagyon sajnáltuk, 

hogy ebből a finomságból még kóstolót sem vihetünk haza szeretteinknek, a di-

ákok azoknak az osztálytársaiknak, akik más területen dolgoztak, ahol legfel-

jebb zöldparadicsomot vagy uborkát ehettek. 

A harmadik vagy negyedik munkanap közepe táján luxusautó futott be a sző-

lészet szélesre tárt kapuján. Három elegáns úriember szállt ki belőle. A helybeli 

„gazdák” nagy reverenciával fogadták és tessékelték be őket az irodába. Egyi-

kük kinn maradt, és hozzánk fordult: 

— Kérem, mondják meg a tanulóknak, hogy gyorsan szedjenek tele néhány 

ládát a legszebb, hibátlan fürtökkel, de nagyon vigyázzanak, hogy össze ne tör-

jön a szőlő. Mindjárt visszajövök, és berakjuk a fiúkkal a kocsi csomagtartójába. 

Gondolom, 7-8 láda fér be, de ha több, úgy is jó. 

Összenéztünk a kollégákkal. Az egyik idős — nyugdíj előtt álló — tanár meg-

kérdezte: 

— Ők vihetnek innen szőlőt ládaszámra? 

— De kérem, halkabban, az elvtársak a megyei pártbizottságtól jöttek. Lát-

hatják, hárman vannak, de még másokkal is kell osztozkodniuk. 

Az idős kolléga dühbe gurult. 

— Micsoda? Ők hazavihetnek innen legalább félmázsa szőlőt az állami autó-

val, és én egy fürtöt, néhány szemet sem adhatok az unokámnak? Vagy a kollé-

gák a gyermekeiknek, az öreg szüleiknek? Vagy a diákok a barátaiknak? Men-

nének vissza abba a jó… ilyen-olyan édesanyjukba, aki kipottyantotta őket erre 

a nyomorult, szar világra! — és folytatta megállás nélkül a diákok füle hallatára 

(akik jól tudták, miről van szó). 

A munkavezető beijedt. Fogalmam sincs, miért, hiszen egy ilyen jelenet után 

csak mi húzhattuk a rövidebbet. De aki akkoriban pofázni mert, attól féltek. 

Igyekezett minél távolabb kerülni az irodától, és bennünket is el akart onnan 

távolítani, majd amikor látta, hogy eszünk ágában sincs a diákokat mozgósítani 

— maga vette kézbe az irányítást. Végül mégis megteltek a ládák és a csomag-

tartó, az elvtársurak — akik valószínűleg csak ezért „fáradtak” ide — eltávoz-

tak. Az embereik viszont mentegetőzni kezdtek: 

— Kérem, higgyék el, még nekünk is tilos kivinni innen a gyümölcsöt. 

— Na persze… 

— Írásban kaptunk erre szigorú utasítást. 
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— Az elvtársak dugják a s…ükbe azt az írást, ha így tartják be, ahogy az 

előbb tapasztaltuk. És ha ezután ellenőrt látunk a kapuban, azt is elküldjük 

melegebb éghajlatra. 

Azontúl senki sem ellenőrizte a táskáinkat, szatyrainkat. Pedig volt ott elég 

látnivaló. 

Még a szomszédaim, sőt édesanyám szomszédai is ettek a tiltott gyümölcsből. 

 

Lopás volt ez? Akár igen, akár nem, máig sem bántam meg. Ma sem tennék 

másként. 

Hiszen azóta sem ettem olyan finom szőlőt. 

Igaz, hogy mindig az a legjobb, ami tilos. Ősidők óta. Már Ádámot és Évát is 

ezért űzték ki a Paradicsomból. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ráduly János 

 

Haikuk 
 

ÜNNEPEM 
 

Pompás ünnepem: 

Átszerveződött bennem 

A világlátás. 

 

SZINGLIKÉNT 
 

Vallatsz: mi módon, 

Miképpen  írok verseket? 

Csöndben, szingliként. 

 

BARBÁR 
 

Apám sírja is 

Elveszett: ó, micsoda  

Barbár esztendők! 

 

UTAM 
 

Kapuja előtt  

Sepreget a lány: utam 

Biztonságosabb. 

 

ÜNNEPPÉ 
 

Máris ünneppé 

Varázsolódik bennem  

A jelenléted. 

 

VEZESS ÁT 
 

Ébredésemkor  

Fogd a kezem, vezess át 

Új holnapomba. 
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Márton Károly 
 

Elődök üzenete 
 

Nagy László 
  

Oh! Oh! Szerelem, 

Mint hajós, visszatértél 

A túlsó partról. 

  

József Attila 
  

Gyerekkoromtól 

Kuglert szeretnék enni. 

Kifogyott áru. 

  

Farkas Árpád 
  

Gyávák lettünk, mert 

Sírhanton gázolunk át. 

Apáink arcán. 

 

Horváth Imre 
  

Négy sorba raktam 

Örömöm és bánatom 

Sziporkázóan. 

  

Márai Sándor 
  

Barátkozom a 

Gondolataimmal, mert 

Naplóm olvasom. 

 

Versidő 
 

Kányádi dedikáció 
  

Félbeszakad a csend, 

Eljött a versidő, 

Talán egy pillanat, 

És valami kitör. 

Szobrász panasz 
 

KAF-nak 

  

Otromba kőben 

A kudarcom, 

Nem leltem benne 

A kőarcod. 
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Kacsó András 
 

Küküllő-sors 

(III.) 
 

Üzenet 
 

Ki fejti meg, mit írt a nyár, 

kinek szól egy ilyen levél, 

rozsda-e ez, vagy tűzhalál, 

mely a fának lelkéig ér. 

 

Tavaszi csoda-gesztenyém, 

kit eső vert, lepett a por, 

végzeted, akár az enyém: 

tündéri báj, vörös pokol. 

 

Ki mondja meg, mi jár nekünk, 

kéj, tűz, víz, hideg, vágy, meleg, 

lesz-e még közös ünnepünk, 

vagy sorsunk csendesen pereg. 

 

Mit ér az ember s mit a fa, 

a fájdalmat ha tűrni kell, 

létünk sötétzöld, vagy ragya, 

nem cserélhetjük senkivel. 

 

A nyár mit írt, ki fejti meg, 

vagyunk miként, meddig, miért, 

vékony szárán levél remeg, 

megszánja tán egy őszi szél. 

 

 

Szeptember van... 
 

Tücskök, lepkék, szitakötők, 

elmúlt a nyár, megjött az ősz, 

zsákjába hozott parazsat, 

élesztget sok száz darazsat. 

 

Vöcskök, fecskék, sárgarigók,  

úgy sírdogál egy őszapó, 

rajokat szül a láthatár, 

jó lováról a Nap leszállt. 

Menyétek, medvék, farkasok, 

viaskodnak a szarvasok, 

bőg egy bika, s az élre áll, 

vörös az alkony, szélre vár. 

 

Alma, körte, szőlőgerezd, 

szilva, kit ága nem ereszt, 

jól figyelj, gyümölcs-régió, 

útjára készül egy dió. 

 

Lányok, fiúk, kicsik, nagyok, 

kéznél legyen a lábatok, 

szeptember van, kedvünk fakul, 

tücsök se lesz, ki nem tanul! 

 

 

A kányafa 
 

Vörösben áll a kányafa, 

így búcsúztatja a nyarat, 

s így ünnepli a barna őszt, 

a vendéget, az érkezőt. 

 

Ő is — akár minden bokor — 

a jövendőnek hajbókol, 

fürt-ékszerén vakít a fény, 

csillag kószál a köntösén. 

 

Labdarózsák testvére lett, 

kerteden túli kedvesed, 

otthonában úgy szép, ha vad, 

ha gondozatlan és szabad. 

 

Míg szirmát tépi száz virág, 

varázsát védi holdvilág, 

s ím, gyöngyöt ráz, úgy tündököl 

sok apró lány-piros ököl. 

 

Hol csodát látsz, ott kár a kéz, 

minek újabb ráérezés, 
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szűrjön az orr, zárjon a száj, 

hidd el, amit szemed kínál. 

 

Íze édeskés, furcsa-rossz, 

belében ott ül a gonosz, 

látványára ekképp vigyáz, 

nem tűr hízelgést, vagy vitát. 

 

Így dísze addig megmarad,  

míg jön a tél, míg jön a fagy, 

s mikor elkélt minden bogyó, 

arcán még rózsaszín a hó... 

 

De ha fogytán az eleség, 

jön egy-két madárfeleség, 

kóstolgatja, ha erre jár 

néhány kontyos fenyőmadár. 

 

Vörösben áll a kányafa, 

jöhet rá nyár, ősz, tél, tavasz, 

túlélve minden ismerőst, 

nem rúgja meg a kánya őt. 

 

 

Három napja... 
 

A lámpák három napja égnek, 

általuk perzselőbb a nyár, 

darabkáján a tiszta égnek 

az ősz felé egy fecske száll. 

 

Tombol a nap, vakít a hold, 

oszlopok szórnak drága fényt, 

így lesz igen is látható 

a múltba induló remény. 

 

Ki tudja, mennyi még a kvóta 

lángból, virágból, szerelemből, 

miként lett a szépből „azóta”, 

mint csordult hideg a melegből. 

 

S merre bujkált a gondolat, 

míg szólt a szív, zengett a nyár, 

feledve kósza gondokat, 

mikben a jövendő megállt... 

 

Csókák csőrén csattog a reggel, 

galamb mélázik valahol, 

lényed perel a szellemeddel,  

mint józanság s az alkohol. 

 

Három napja a lámpák égnek, 

valaki épp számlát fizet, 

hadat üzentünk a sötétnek, 

s holnaptól nyelhetünk vizet. 

 

 

Keserűfű 
 

Szeptember van, árnyéka hűs, 

ég bánatán felhő derül, 

utam kíséri, gyámolít: 

keserűfű. 

 

Kitől kaphatott ily nevet 

virág, kit annyi lény szeret, 

ki hallja ezt, bokrára néz: 

nagyot nevet. 

 

Az árkok széle mind tele 

ággal, levéllel és vele, 

fürtjeiből halk nóta szól: 

tündér-zene. 

 

Keresném, hol az illata 

— őszi-szerény a szél szaga —, 

mégis zsongja imádatát 

méhek hada. 

 

— Ki engem szeret, legyen itt, 

pókok, darazsak, legyek is, 

rólam gyűjtsék a vágyakat 

s a reggelit! 

 

Mindenkit biztat, integet, 

tajtékzik virágtengere, 

irigykedve sandít felé 

a lóhere. 

 

Egy csiga nézi álmosan, 

csápol egyet, magányosan, 
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tövére indul épp haza, 

rém sárosan. 

 

Így él egy ősszel-is-virág, 

enyészetkor reményt kiált, 

marasztalná, majd elcsitul: 

tücsök-gitár.  

 

 

 Ábránd 
 

Éjszaka selymet szőtt a pók, 

hatalmas, mintás, lenge hálót: 

lepkecsapdát, vagy légykapót, 

szúnyogfogót, bogármegállót. 

 

Függő fényhíd az építménye, 

udvarom felét fogja át, 

műve, akárcsak szenvedélye 

nem ismer gátat, űrt, határt. 

 

Ragyogás üli szőrét-szálát, 

pók-palotája oly merész, 

mint vén királyok rőt szakállát 

ringatja, lengi kába szél. 

 

Középen ül a nagy takács, 

világa más dimenzió, 

élteti ábránd, munkavágy, 

vadászkedv, rovarvízió. 

 

Kötéltáncos, darázsnyelő, 

ejtőernyős, harcos, pilóta, 

mérnök, szövő, vagy szál-szedő 

dolgát így végzi évek óta. 

 

A Sors jutalmat nem hozott, 

művét eső sodorta sárba, 

de épített és álmodott: 

szivárvány szállt a homlokára. 

 

 

Nyár után 
 

Ami még a nyárhoz kötött, 

szeptember is elköltözött. 

Gyümölcse, fénye földre hullt, 

Szent Mihály tüze is kimúlt. 

 

Október, nékünk mi maradt? 

Pár szem dió egy fa alatt, 

csicsóka, szegény tót-virág, 

s bőrünk, mit a hideg kiráz. 

 

Sütőtök izzad harmaton, 

édesedne az alkalom, 

ám a káposzta és a bor, 

s kedvünk pincében rostokol. 

 

Így hallgatunk néhány napot: 

szárítunk elmét, tökmagot, 

csavarunk almaecetet, 

feledünk tollat, ecsetet. 

 

S míg lelkünkben a dér kaszál, 

egy októberi éjszakán  

tán találunk még csillagot, 

mit nem látnak az évszakok. 

 

 

Tűnődés az új orgona előtt 
 

A zetelaki templom 

új orgonájának avatásán 

 

Az orgonák, akár a székelyek, 

megjárták többször már a Hadak Útját, 

fém- és ember-olvasztótégelyek 

harang-világunk elvitték, bezúzták. 

 

Ha jön a parancs, hát indulni kell, 

lét-angyalodból felröppen az álom, 

remény, tekintet bakancsot visel, 

kétrét görnyedve hontalan határon. 

 

Amit elvittek, vissza sose tért, 

akit behívtak, az se nézett vissza, 

a hang nélküli, néma templomok 

száraz fala a könyörgést beitta. 

 

Európával volt nekünk bajunk, 

őriztük, vertük, vártuk mindhiába, 
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ecetté vált ma tejünk és vajunk, 

orgonák hívnak magunkért, imára. 

 

Hangszálak, sípok búgnak bús hitet, 

küldik vonagló, kifordult terekbe, 

fohász, induló, himnusz, rekviem 

tudatot, elmét szánt a fellegekbe. 

 

Értelmet nyert-e érc- s véráldozat, 

éretlen érték, ezt vajon ki tudja? 

Szándékunk mint lett üdvből kárhozat? 

Csillag-ködével vár a Hadak Útja. 

 

 

 Útban a tél felé 
 

Az első fagy megérkezett, 

az éj csöndes volt és vörös, 

a kertek huzatos fele 

reggelre dérbe öltözött. 

 

A hold az égen fennragadt, 

kényelmesen gurul, figyel: 

mint sebzi meg a pirkadat 

lelkünk a tél tüskéivel. 

 

Nyárra nyár jött, majd újra nyár, 

hová tűnt a tavasz s az ősz, 

tél fürkészi új udvarát: 

havat szitál a hegytetőn. 

 

A végletek ideje jár: 

harcban a sötét és a fény, 

s a nap kíméli sugarát, 

akár az arcot a remény. 

 

S a bántott táj csak didereg, 

egykori szép időkre vár, 

bús falevél-üzenetet 

olvas a tél ... címzett a nyár. 

 

 

Őszi kedv 
 

Levelét szórja már az éger, 

ezüstösen vibrál a fűz, 

így lüktet a város szívében  

Küküllő-víz és kacsa-tűz. 

 

Kék-selyem turbánt hord a gácsér, 

barna köntösben a tojó, 

pezsdül a hab, remeg az ártér, 

hullám — kíséret a folyó. 

 

A hídon néha meg-megállnak 

arra járók, csodálkozók, 

szemlélői a kacsa-bálnak, 

díjazzák a találkozót. 

 

A szomszédban, a Sétatéren 

lányok szedik a gesztenyét, 

kosarukba gyűjtik serényen 

nyugdíjasok tekintetét. 

 

Koppannak barna fénygolyók 

fáról kőre... kobakra is, 

nyugtázzák röpke sikolyok, 

egyik éles, másik hamis. 

 

Hát így mulat az őszi kedv, 

Küküllő, kacsa, gesztenye, 

nyugdíjas, lányka, híd, kosár: 

Udvarhelyünk szeptembere. 

 

 

Szent Mihály hava 
 

„Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt 

és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek 

vesztére körüljárnak a világban, Isten erejé-

vel taszítsd vissza a kárhozat helyére.” 

(XIII. Leo imája) 

 

Verőfény, eső, dér, ködök, 

fagyos szerdák, csütörtökök, 

hátra van még az ősz java: 

ez még csak Szent Mihály hava. 

 

Mennyei seregben vezér 

— gonoszak arca hófehér — 

figyelmeztetve karja int: 

kardjával Szent Mihály legyint. 
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Lehetsz miniszter vagy szakács, 

szónok, tudós, fegyverkovács, 

a Galaxis feléd kacsint: 

Szent Mihály útja arra visz. 

 

Törvényed nem árthat nekünk. 

„Ki olyan, mint az Istenünk?” 

Okosból lettél ostoba: 

megrúgott Szent Mihály lova. 

 

Csillagunk ismét őszre lát, 

a Göncöl is útjára állt, 

ragyog ma minden kereke: 

száguld Szent Mihály szekere. 

 

Kicsi népnek halom baja,  

nyelvében ott a nyavalya, 

ezért legyen hát több esze: 

lobogjon Szent Mihály tüze. 

 

Verőfény, hóharmat, ködök, 

kitárult lélek-börtönök, 

hátra van még az ősz java: 

ez még csak Szent Mihály hava. 

 

Évszakok násza 
 

Az ősz s a nyár ma összeköltözött. 

Az ősz altatja el az éjszakákat, 

s a nyár, a nyár, a napba öltözött 

kényét szitálva kérleli a fákat. 

 

Fény-arany, bársony, gyöngy minden, mi él, 

nap, hold s az éter hirdeti a pompát, 

békét legel pányván az esti szél, 

barna sörényét csillagokba fonták. 

 

Hiába minden, a levél lehull, 

halk gyepre, földre, kérges út porába, 

vagy fája alatt csendben alkonyul 

az évszakoknak szánt, dús nyoszolyába. 

 

Ősz s nyár szerelme, ím, szívünkben ül: 

szövi verőfény-tarka nászpalástját, 

elménk dohogva télbe szenderül, 

hogy fölébressze tavasz-édes álmát. 

Medve-vers 
 

Tavaszunk türk’, nyarunk smaragd, 

csodás a táj s a pillanat, 

őszünk arany, telünk ezüst... 

s medvék kószálnak mindenütt. 

Ezzel még nem is lenne baj: 

mindenkit elbír a talaj, 

ám lőn a medve szapora, 

s ez jókedvünknek zsugora. 

Mert mifelénk, a Hargitán 

portyáz sok medve-partizán, 

s hogy szavam igaz-e, vagy sem, 

mondja el alábbi versem: 

Tusnád, medve vár a busznál. 

Szereda, nyári medve-óvoda. 

Udvarhely, címerében medvefej. 

Szentegyháza: fogyóban a medvék fája. 

Borszék, medvét nyír a borbély. 

Szentmiklós, minden medve bélpoklos. 

Balánbánya, rezes lett a medve lába. 

Hévíz, harminc medve s még tíz. 

Keresztúr, Medve Mózsi földesúr. 

Zetelaka, körös-körül medve ...  pa-pa. 

Kilenc város s egy falu, 

ne légy olyan savanyú, 

hisz azt mondják, jó nekünk, 

van vadunk, van ékszerünk, 

őszünk, nyarunk, tavaszunk, 

s télen vígan ... nyaralunk. 

Népünk esze csavaros, 

tudja az Olt s a Maros, 

ám a medve nagy állat, 

s nem mondja, hogy bocs-ánat. 

Hát kérdi a Küküllő, 

ki lesz, aki medvét lő? 

Nyúlfül, vaddisznóagyar, 

nem a medve itt a baj, 

csak a törvény, csak a rend, 

mely gúzsba köt észt s kezet. 

A medvéknek és nekünk 

más mondja meg, mit tegyünk, 

s így a székely mit tehet, 

Istent kér, vagy emleget. 
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Ősz közepén 
 

Minden őszben ott még a nyár, 

vénen, viselten, ráncosan, 

pislog, szunyókál, meditál, 

tesz-vesz, lassítva, álmosan. 

 

Pókháló haját lengetik 

durcás, hetyke, apró szelek, 

arcát vörösre csipdesik 

pimasz, didergő reggelek. 

 

De mégis, ha a napba néz, 

fiatal lesz, forró, dacos: 

„Pince-hideg és ősz-penész 

vigyázzatok, még itt vagyok! 

 

Szeretnek nagyok és kicsik, 

vénemberek, vénasszonyok, 

jó hírem dal s imák viszik, 

nem léghajók és mozdonyok. 

 

Megvárt engem néhány gyümölcs, 

a megriadt levél a fán, 

biztatásomra testet ölt 

egy verőfényes délután.” 

 

Ám amikor leszáll a nap, 

eltipeg ismét nyár-anyó, 

hófehér kis fagy-tejfogak 

körcölnek néki altatót. 

 

Minden őszben ott már a tél, 

az elválás hűvös szele, 

október halkan elvetél, 

s nézünk egy újabb nyár fele. 

 

 

Levélhullásban 
 

Esők, szelek elkerülnek, 

mégis fogynak s egyre gyűlnek, 

mint megriadt verebek, 

röpködnek a levelek. 

 

Vörös-barnák, zöldek, sárgák, 

megtöltik az utak árkát, 

parkokat és tereket, 

furcsállják a meleget. 

 

Nyár-kedélyű ordas őszben 

visszanéznek elmenőben, 

mind röpdös, mind útra vár, 

s nem béget a tarka nyáj. 

 

Ahány rőt fa, annyi sereg, 

alattuk a szív kesereg, 

azt dobolja: jajj, de kár, 

lecsupaszul minden ág. 

 

Zireg-zörög, ripeg-ropog, 

nevetve sír, fájva forog, 

festett nyarunk elfakult, 

kopaszodik már a múlt. 

 

 

Galagonya 
 

Piktor, doktor vagy katona, 

tövisbogyó, galagonya, 

szín, gyógyító, szurony-csomag: 

áldás, fájdalom, gondolat. 

 

Köröttünk ősz-csendes a táj: 

kolomp se szól, bogár se jár, 

nem csapdos ág, pihen levél, 

fürtben a fény, azúr az ég. 

 

Bronz bokrodban bíbor gyümölcs, 

beszélni jó, hallgatni bölcs, 

mit rád hagyott tudós nyarad, 

őrzi lángod s a pillanat. 

 

Védelmez fegyver-arszenál, 

tüske-csatákra készen állsz, 

s húsod, mit rejt vörös viasz, 

szívemnek nyújthat új vigaszt. 

 

Alkotni szépet, várni jót, 

játszani pajkos-gyógyítót, 
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kínálni szerény reggelit 

madárnak s tán medvének is. 

 

Míg fogy az ősz, míg tart a tél, 

híred, hited hazádban él: 

dicsér a nap, megáld a föld, 

cserjék fia, istengyümölcs. 

 

Mint tűnt nyaram vér-alkonya, 

szólít a táj, galagonya — 

énem a fákig elkísér, 

míg rám köszön az esti szél. 

 

 

Csoda  
 

A hegykirály föltette koronáját, 

őszt ünnepelnek az alattvalók, 

dicsérik fényét, díszét, új ruháját 

lázok, kalondák, völgyek és aszók. 

 

Köszöntésként párákat küld a Rez, 

harmat postáját most írja a Somlyó, 

küllem, kelengye, kény, kedv drága lesz, 

hét havasokban nincs hozzá hasonló. 

 

Látására készül a Hargita, 

gyöngyét számlálva elméláz a Görgény, 

hegyek közt nincs per, ármány vagy vita: 

kőbe vésett az etikett, a törvény. 

 

A hegykirály csak nézi önmagát, 

tükre a tó, kendője a Küküllő, 

olyan fennkölt és olyan izgató, 

megáll a szív s ím, elnémul a szellő. 

 

Látják ezt medvék, őzek, farkasok 

— emberek lelke könyörgi a pompát —, 

erejük, kedvük szórják szarvasok, 

bőgve köszöntik erdők őszi lombját. 

 

 

Vénasszonyok nyara 
 

Ősz-ráncaink gyarapodnak, 

vénasszonyok tanakodnak: 

alig virrad s délre jár, 

pókhálóban csüng a nyár. 

 

Nézünk arra, nézünk erre, 

vénasszony-bő októberre, 

barna felhő, hófehér, 

gyapjasodna bár az ég. 

 

Mint verebek reggelente, 

vénasszonyok perlekednek, 

nyelvükben már csíp a fagy, 

fogatlan nyár így harap. 

 

Erdő, mező tarka kendő, 

vénasszonynak szűk esztendő, 

de meddig a nap leszáll, 

mindenkinek áll a bál. 

 

Nyarunk görnyedt, alig csoszog, 

táncoltatnák vénasszonyok, 

jön egy fickó, büszke, bősz, 

csűrdöngölőt jár az ősz. 

 

Nóta végén nyár-özönnek 

vénasszonyok elköszönnek, 

levél, öröm mind lehull, 

avarodik, fáj a múlt. 

 

Tar erdőre leszáll a nap, 

vénasszony és szalmakalap 

belső házban jól eláll, 

csendesül, sorára vár. 

 

 

Akár a füst... 
 

Nyugatról érkeztek a felhők, 

sűrű a lég, a füst leszáll, 

elmémben kinyílnak az ernyők, 

arcom figyel, esőre vár. 

 

Az ősz lerakott rongy-ruhája  

könnyezve ég, s bár ismerős, 

enyésző lángra rákiáltnak 

kerítések és háztetők. 
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Míg füstben fürdik Európa, 

égni, égetni nem szabad, 

távol-törvény hajlít a jóra, 

s lelked a renddel hajba kap. 

 

Mit ezredévig bírtak ősök, 

bántja az írás és a szó, 

sámánok, táltosok, regősök, 

sorsunk aligha biztató. 

 

Jobb híján magunkban füstölgünk, 

talán-talán ezt még lehet, 

az állapot csihol belőlünk 

parány-szikrát, dac-felleget. 

 

Aprócska koromszárnyak szállnak 

s kilopják szemünkből a fényt, 

távolba néző álmok váltnak 

vándor-subát, alkony-kötényt. 

 

Letűnt idők nosztalgiája 

híg hamulúg, mely marni kezd, 

kétes jövőre, ál világra 

mások aszalnak ékeket. 

 

Végignézek hatvan határon, 

nyomomban félénk füst fülel, 

s míg sajgó sorsom komposztálom, 

jelenem rámgyújt, eltüzel. 

 

 

Őrtüzek 
 

Kigyúlnak ma a lármafák, 

vigyázó székely őstüzek, 

jelzik, hogy ért-e támadás 

egyént, csoportot, nemzetet. 

 

Mikor e jel fegyverbe hív 

— fegyverünk elménk és a szó — 

megtart talán vagy elveszít 

atyánk, a székely lobogó. 

 

Egyetértésünk zálogát 

ne őrizzék akarnokok, 

megmaradásunk pátoszát 

szívek zengjék, ne csarnokok. 

 

Szándékunk szép, szabad legyen, 

akár a lelkiismeret, 

ezt keressék minden hegyen 

figyelő-tűz tekintetek. 

 

A Hadak útján ég a láng, 

mely ezredéve ránk maradt, 

vagyunk reménység és talány, 

kit megcsodál a pillanat. 

 

 

Búcsú októbertől 
 

Fogy a hold is, fogy az ősz is, 

október is indulóban, 

színes kedve, tarka bája 

elfér egy lyukas dióban. 

 

Egy dióban, csontkamrában, 

mit a madár földre ejtett, 

elgurulva porba, sárba, 

mit a szél is elfelejtett. 

 

Elfelejtett álmainkból 

tornyot épít az esztendő, 

csillagokat számlál a hold, 

van belőlük elegendő. 

 

Elegendő, amit látott 

— ahány álom, annyi csillag —, 

november szab nagykabátot 

télbe szédült vágyainkra. 

 

Télbe szédül, ami nyár volt, 

könnycsepp hull az ordas égből, 

búcsúcsókot kérsz a tájtól,  

hold-diótól és mesétől. 

 

 

Macska az ősz 
 

Macska az ősz, a kerteken 

végignyúló, lustálkodó, 
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pléhpamlagon, levél-gyepen 

tekintet sóvár, álmodó. 

 

Ékei nagyján túladott 

egy októberi árverés, 

mit kincseiből ránk hagyott, 

léleknek több, földnek kevés. 

 

Barna, sárga és fekete 

— fogynak, fakulnak színei —, 

néhol éber-zöld macskaszem 

ébresztgeti szeszélyeit. 

 

Távolról jönnek cinegék, 

vizsgálnak fákat, háztetőt, 

méricskélik, kémlelgetik 

a bóbiskoló macska-őszt. 

 

Nyugodt az árnyék és a ház 

— egy szőlőfürt épp ránevet —, 

alatta gondban fogynak el 

a hónapok, az emberek. 

 

Mindenszentekre jól vigyáz, 

kényezteti a meleget, 

simogatja, mint kiscicát, 

fogja, mint bágyadt egeret. 

 

Mindenszentek  
 

Fölszántották a kék eget, 

homály-maggal beültették, 

s a bimbózó fellegeket 

bánat-vízzel öntözgették. 

 

Virág lett az ősz ruhája, 

a temetők ünnepelnek, 

eltűnt lelkek nyomdokába 

bús utódok eregelnek. 

 

Ahány sírhant, annyi bánat, 

annyi virág, annyi gyertya, 

kegyelettől gyúlt a hála, 

sír csütörtök, sírt a szerda. 

 

Múlt-vigyázó fejfák alatt 

ébredeznek régi példák, 

ősi árnyak, ránk hajolva 

átadják a holt-stafétát. 

 

Fölszántották bár az eget, 

homályban is ég a mécses, 

elütjük a bánat-szeget, 

röghöz kötjük az emléket. 

 

 

Novemberi almák 
 

Túlélve jégeső, vihar, fagy hatalmát 

ragyognak a fényben: novemberi almák. 

Felnőtt-csodálatra, gyermek örömére 

megmaradtak nékünk: így várnak a télre. 

 

Amíg ágaik közt mérges szelek dúltak, 

színükkel a zöldből aranyba borultak, 

hóharmatok csípték aranyból pirosba: 

nincs most szebb almafánk Udvarhely  

                                                      városban. 

 

Nem bántja már őket emberkéz, se féreg. 

Elrejtette létük magasság, lomb, kéreg, 

maradtak így élő ékei a fának, 

tanúbizonysági késő ősz csodának. 

 

Kendermagos felhők nyugatról ha jönnek, 

havas batyujukkal mikor beköszönnek, 

égbe száll almáink piros-arany lelke 

és aztán elkopnak: madáreledelnek. 

 

 

Ősz s tél között  
 

Novemberi ködben s fagyon 

gondok kísértek utamon, 

gondolatok, kóbor ebek, 

s a verebek. 

 

Hópelyhek táncoltak körül, 

ősz kesergett vagy tél örült 

reggel, amerre jártam én, 

s kevés remény. 
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Kutyák és verebek között 

tán élhetőbb a börtönöm: 

bátrabb a szándék, szebb a szó  

— nem léghajó. 

 

Így hullnak rám hétköznapok: 

verebek, kutyák, ablakok, 

lépcsők, kilincsek, házak is, 

s az álmaim. 

 

És álmaimban valahol 

csaholva, csiripelve szól 

a vers, a dal, az egykori, 

az itthoni. 

 

Őslakók vagyunk, jámborok, 

nem holmi világvándorok: 

amíg talál ajtódba kulcs, 

még hazajutsz. 

 

S ne csüggedj, hogyha jön a tél, 

lelked, a nyírfaseprűnyél, 

elméd bugyrában fennakad, 

s kavar havat. 

 

 

Őszutó 
 

Bár fénylenek a nappalok, 

a hatalom az éjeké, 

óvatos, vizsla kém-fagyok 

osonnak udvarod felé. 

 

Csíp a reggel s a délelőtt 

— november kedve paprikás —, 

sok siető járókelőt 

drótjáról szemlél egy madár. 

 

Tollát borzolja, hallgatag, 

közelebb húzná a napot, 

bolyhos köd volt a paplanja, 

bizony keserves állapot. 

 

Csőréből elröppent a nyár, 

vacog a hang, remeg a dal, 

nagy ég alatt csodára vár: 

zúzmarazúzó diadalt. 

 

Őszül az ősz, szépül a tél, 

vadgalamb látja s bánatos, 

ábrándokkal hószag beszél, 

fehér lesz tán a holnapod. 

 

Kék a hideg, acéllila, 

ajkaidba csókol a szél, 

készülhetsz levél-randira, 

búg a madár s drótot cserél. 

 

 

Havak jönnek... 

 

Havak jönnek, havak mennek, 

rajtad fagyok cseperednek, 

s ami neked megmarad: 

sok elolvadt pillanat. 

 

Azonosulsz ezzel-azzal: 

tulipánnal, úti gazzal, 

jégvirággal, nappal, holddal, 

távolodó csillagokkal. 

 

Ki megküzd a fél világgal,  

egy vagy Fehérlófiával, 

szándékod, hited határán 

ott a táltos, ott a sámán. 

 

Imáidban látod Istent, 

elveszítesz s megkapsz mindent: 

ami neked adatik, 

kitart jövő tavaszig. 

 

Székely kapud nyáron-télen 

átvezethet árnyon, fényen, 

józan kedve megmarad: 

dúcán sétál egy galamb. 

 

Havak mennek, havak jönnek, 

szelek, fagyok elköszönnek, 

amit ád a pillanat, 

az voltál s az is maradsz. 

 


