
Kerényi Grácia'

DUNAKANYARI CSENDÉLET
Hej, kanyari, kanyarós,
zsálya, sárga, aranyos.

I.

KONCERT A SZIRIUSZ ALATT

Zümmögnek a legyek a legyek a legyek.
Kísérik a szélzizegést a lomb a levelek a kukorica közt,
ételt rothadást földet barmot embert összemuzsikál
a légyzenekar, beköpik alvó szememet. a kenyeret.

Az ott a pékség, magyaráztad, ott sütik a kenyeret,
atiól száll fel a fekete füst, eszéki Margit! hova lett
az fl, nyár a tűző lengyel nap alatt, sertére nyírt ősz hajad,
étse-e vagy a füstbe mentél? És ha mégis igaz, magyaráztad,
hát nem gyönyörű, mondjátok, nem gyönyörű halál?
6;gő emberhús-szagot hoz a nyár.

Életről dögre, trágyáról virágra szállnak a legyek,
bcköpik alvó szememet. ez a nyár,
ott sütik a halált, a kenyeret,
/Mromra a légypiszok számot tetovál,
1J.emcsak a tücsök: a légy is muzsikál,
tüzel az élet és tűz a halál,
a szélzizegés a lomb a levelek a kukorica közt
három meg egy meg négy meg öt
éves volt a gyerek,
sütik a kenyeret,
süt a nap, Auschwitz, a Pilis, a Kárpátok felett,
zümmögnek a legyek a legyek a legyek.

II.

KI8KEHTEMBEN

Paradicsom, paprika,
Duna, Pilis, Börzsöny, bazilika,
por és sárga házak és kukoricatáblák,
repülő szalmazsákok és sárguló palánták.
Nyirfát ültetnék a házam elé,
de nincs kiilön-földem, csak a mindnyájunk közöse
s nincs, mi tulajdonom, kapa és gereblye se:
a művetés nem az én dolgom,
csak a könyvek a polcon:
én mégis, úgy végigmennék a gyermekkori fűzfasoron,

rózsa, bazsalikom, paprika, paradicsom,
beletúrnék a földbe, ahol a vakond ás,
elhallgatnám, hogy tiilköl a kondás,
s nyirfát ültetnék a házam elé,
gallyai közt megülne a veréb.

Nyírfát ültetnék, fehér törzsü nyirfát,
mindnyájunk közöse, földem,
engesztelésül a bogarakért,
akiket megöltem.
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III.

KÁPOLNÁK

Virradat, pirkadat, pitymallat, hajnal.
Piros szárnnyal tovaszárnyal az angyal.
A ruhája
pitypangsárga,
a mezőkön pitypalatty;
Pityi Palk6
pici pejk6n
tovaszáll a fák alatt.
Amikor pirkad a hajnal,
a Kisdeddel jön Szent Antal.
Hogyha telvirrad a reggel,
Szent Krist6f jön a Kisdeddel.
Delelőre

pedig a pőre

réteken át
csacsihát
viszi a
kistia-
viselő Szűzanyát.

IV.

FÁK

A fáX a fák nyugalma.
Zöld, szürke, barna.
Ki tud úgy állni, ahogyan ti álltok?
Királyok.
Mikor a gömbölyű főld egyenességre vágyott,
titeket nyujtott ég fele, örökáll6k
Gyökeres, gallyak, agancsok,
tt tölsők és als6k.
Zöldek, sziirkék, barnák,
bükkök, tölgyek, magyar fák.
Ti ómegák. Ti alták.

V.

NYÁRUTÖ

Kiscica a kukorica, kukorica közt,
fecske csivitel, az éggel felesel.
Szarvasünő suhan át a berek zöld éjjele árnyán,
madárra vadászik a macska, legyekre a fecske.
Gyűlik a felleg, az árokszélen kiscica születik,
szél zúg a kukorica közt,
csivitel a fecske a villanydróton, készül az útra anyárral,
elrepül a fecske, akit megeszik, az ezernyi bogárral.
Szarvasünő suhan át, a bikák készülnek a nagy viadalra,
gyűlik a felleg, bugyrában az ősz diadalma.
Szél zúg, zöld macska-szemekkel világít az éj,
tüskésedik a gesztenyehéj.


