
rast kell megvízsgálnunk, és keresnünk, hogy az elbeszélésben mennyi törté
neti mag van, s mennyiben csak népi szemléletes, kiszínezett hirdetése és di
csőítése a csodatevő Istennek, aki nagy dolgokat tett Izrael javára.
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KÁLNOKY LÁSZL6 VERSEI

ZARÁNDOKOT

l'~lflllé meO'llek V4n.sZOTOO1'a
belslS hegyomlásom görgetegén,
méregzöld fenyvesek között, •
ezüstté őszült alkonyatban.
A sűrűben félénk füst nem bolyong,
nem próbálnak szárnyra kapni a sziklák,
madár nem rikolt figY/iZme%tetlSn,
csak sárgult fú zörög,
csak zihálásom fújtatója
éleszti lépteim tüzét,
Tekintet.m flZvéllZ a llrirk. égben.

NYÁRI KERT

Egy forduló után,
amelyet még sötét bozót takar,
megpillantom talán a jelenéit,
a csontszikáT páncélos alakot,
a seszinű sohase-voltat,
aki táblát mutat felém,
hol legféltettebb titkaim olvalhatók,
aki ismlZretlen n'llelven kiált
álomban hallott, régi átkokat,
II uavárIJ hamu1)á kQU omlanom.

Lángszínű arc lobog a virágágyak fDUm,
elfonn'llasztja lehelete a sápadt rezedákat,
szája vért fröcsköl szét a bokrokon,
tüzének tűrhetetlen tébolyától
vöröslenek tehetetlenül a kőfalak,

és kemencévé fűlnek a szobák;

Kivégzett ingek lógnak a szárítókötélen.
A fakózöld gyepen halott jár láthatatlanul.
Mintha a kora délután a pusztulásba tartana.
Sötét kőtörmelék alá
bágyadtan siklik a gyík.
Tetőcserepekbenmeg bújt vigyor
kisér mindent, ami még eleven.

Puskaporos hordón ijedt szobor
áll a kert közepén,
a robbanás előtti pillanatban.

CSALOGÁNYOK

Az éjszakai park
alv6 lombjaiból
halljuk az énekest,
a holdfény-mosta dalt,
a bársony csattogást.
Le nem kottázható

magasságokba tart,
s elhallgat hirtelen.
Felhangzik válaszul
egy fürge fütty: ezüst
tőr, mely koromsötét
drapériákba szúr.
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