
Városi István

HAT SZONETT ADUNÁRÓL

A NARANCSSZÍNŰ DUNA

Mondják rólunk csícserqö déli szájak:
Narancs e barbár földön nem terem.
És lám. a nap ha [úlíusra bágyad,
Mint ingó-bingó narancsligeten

Pihen Dunámon. Minden porcíkája
Narancsot ringat. Narancs a kavics,
A csöpp, a hullám és a forró pára
S narancs benne a tündöklö nap is.

A míndenséq is, óriás narancs:
Dunám az édes, szetömlö leve
S ájult fürdözök tapadnak bele.

Az élet pántja olvadós parancs:
Vigyázz. vén gyilkos rajtad a meleg
S a halál könnyen fölibéd lebeg.

A BÍBOROS DUNA

Bíboros szölök, bíboros gerezdek.
Bíboros ég és bíboros sugár.
Mi más lehetnél: gyöngye a keretnek.
Augusztusi bíboros Dunám.

Az ég s a föld testvér ünnepre készül.
Ez a sok bíbor félig földi csak
S már félig égi: roppant messzeségbül
Ereszkedik le szép Dunám rníatt.

Az időből most csendesen kítérek:
Arcomon csönd és bíbor szárnyú fények
Csöpp foszlányai reszketnek csupán.

Ámultan nézem s látom egyre jobban:
Örökös, súlyos, bíbor nyugalomban
István Királyom lépked a Dunán.



A BARNA DUNA

A nyári lomb már őszi lomb és barna
Bólogatással nézi a vizet.
Ki tudja, mit súg titkon az avarba
A déli szél, ha füttyőg és szíszeq1

Mókus és róka méláz a magasba.
Barna vagy őreg Dunám és hideg.
Szeptember csípős verseit szavalja
A Csitri és a Körtvélyes sziget.

Öszanyó talán kávét főzöget

A hegyeken és vén kezéből barna
Kávé csurog a lassuló folyamra.

Most már ruhám se fekete szövet,
Szent Ferenc adta rám e délutánra:
Barna Dunához illő barna kámzsa.

A LILA DUNA

Lila selyemből szötte takaródat.
Mint beteg lányét, Október keze.
Balga tudós, hát tévedett a hónap:
Dunám, erőve! töltöztél tele.

Lilán nevetsz az őszi hervadásra.
Rejtőzöl tán, de nem hervadsz soha.
Szalagod lila főpapok uszálya,
Ritkán kigyúló lila láng: csoda.

V árod, míg terhes, lassú sorvadással
Zúg át rajtad a méía, őszi gyászdal:
A föld siratja benne vén korát,

Majd mosolyogsz a pusztuló vídéken,
S Hián csepergő, másvilági fényben
Magasztalod Október Asszonyát.
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A FEKETE DUNA

Fekete varjak serege rikácsol.
Hallgatóznak a fekete halak.
November sötét koporsókat ácsol
A dunaparti füzesek alatt.

Megnyúlt tömegsir vagy Dunám s a mélyben
Századok kínját elpíhenteted.
Fekete fodrok koszorúi s ében
Habok csokrai ringanak veled.

Pár csiílag már az égbolton motoszkál.

Gyertyák gyulladnak fönt s az égi oltár
Rádönti égő viaszcsőppjeit.

Fekete könny, fekete Magyarország
Oszlik két partod tájain és sorsát
Némán rejted a világ "égeig.

A SZüRKE DUNA

Valami szörnyü, kozmíkus pipahól

Szózódott rád a rengeteg hamu.
Ha nem bolyongna déli földön távol,
Irigyelne a leqszürkébb daru.

Mivé lettél szép szivárvány Dunaja.
December szürke szája mart beléd.
Hozzád sirhatja minden apró, árva
Költő a szürkék szürke énekét.

Szürkébb vagy, mint a szürke korszakok:
Epekedök, hogy szürke Betlehemben
Az Isten száll le szürke földi mezben.

Jaj, a világon egyedül vagyok
Dunám. ki most e szürke ködben szánlak,
Mégis szeretlek, mégis rneqcsodállak.
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