
"MINT KI CSILLAGGAL B~LYEGES"
CZIPRI ÉVA VERSEI

Akinek itt a verseit olvassák, már nem él. Nagyon fiatalon, tragikus sze
rencsétlenség folytán halt meg. Éppen csak küszöbén az "érvényesülésnek" (a
kecskeméti Forrás folyóiratban mutatta be Weöres Sándor, s az Új Ember is
közölte pár versét) - az érvényesülésnek. amire voltaképpen nem is vágyott. Il
letve nem arra vágyott elsősorban; annál sokkal érzékenyebb és igényesebb lé
lek volt. "Szintézisben szerétném látni a világot és érezni is azt - írta egy le
velében. - Sok belső problémával küzdök, ezeket próbálom sok-sok versemben
kifejezni. Lírai alkat, vagyok, így érzelmeimre a versek hatnak legjobban. Más
részt viszont mivel "bizonyos természettudományos nézőponttal is rendelkezern.
a mélyben rejlő dolgok belső logikája is érdekel, mégha azok a lehető legszub
jektívebb területen, az érzelmi élet területén jelentkeznek is."

Vegyész volt, két gyermek anyja. És költő volt, valódi, vérbeli, aki az életét
teszi rá arra, amit csinál, illetve az élete kérdéseire keres választ, e válaszokat
próbálja kidolgozni, kivívni, kiszenvedni a verseiben.

Sikerült? Sebzékeny idegzetével minduntalan beleütközött a közönyös világ
falaiba. "Csillaggal bélyegezettségéből" mégis el tudott mondani valamit. At bírt
törni a konvenciókon, sablonokon, s eljutott odáig, hogy kezdjen a saját meg
talált nyelvén szólni a maga legsajátosabb életérzéséről. Valamiről, ami egyszer
re kozmikus is, tragikusan emberi is; boldogság is és meghasonlás is. Mintha
fölszakadt volna végül az irodalmiasság gátja ebben a sok-sok gátoltságtól fájó
lélekben: megtalálta a "tengert", szavakban, képekben, áradásban, látomásban.
A saját útja kezdetére ért.

Aztán? "A többi néma csend." (r. gy.)

Óda a tengerhes

A mélységből a csend kilábol
pikkelyfátyol ömlik derekáról
a halak uszonyán elsuhannak
a tegnapi vad ködök is
elvéthetetlen ruhájában felénk árad a szél
zúgó fehér kehelymély igazgyöngy csillagsugár
ki tölti ezt a ragyogó kelyhet moszattal és arannyal
ki járja be megváltott földjeinket örömkönnyei zuhatagával
ki igéz ebben a teremtésnyi csendben
rovarokat hinárt napot
ki cseng aszavadban felhőszéleket hasogató szél
ki dombosodik a feltüremkedő habok ormán
s a királyok árnyékában ki az aki nem fizet adót

Valamennyien akik itt élünk egy világvégi
boldog kezdőpercre várunk mig a hal
nagyot ránt uszonyán
és a színpadon hullámba csap át a dráma
Kezdő érintés első feltámasztó ujj
csillagok hada napok és ködcsillagképek
a píciny atomok morajában
cgyütt a világegyetem s a cseppnyi viz a pohárban
feltámasztó zihálás a csípő és a váll
dső megfordulása a porban
és a régi levegő lenyelhetetlen közönyében
új és legelső mindig végső és újra csak első vagy
akaratlan hitünk fordulópontja
kapuk kitárulkozó vágya
a" zár kattanása előtt

kulcs a habok között
8 a kiücsot kereső búvár indiánlány
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Zöldhajú sellő isteni szerelmes
híven követem parancsaid vándorlásaimban
nyomomban jársz mig élek
te korallmosolyú haragos szemű

gyönyörű is'tennő

amint a teremtést derékon karolod
s koszorút fonsz megkoronázni örök igékben
megfáradt fejét
te idézed meg napjaink sóját a partokon
az apálykor
és jársz kedvünkben amint eljő a dagály
hajóinkat a dokkba emelni

Fordítasz a köveken beszövöd hézagainkat
mindenféle bársonyos illatos füvekkel
megismerteted velük újjászülető dallamaik
a halak csipkefüggönye rebben bomlik újra
egyesül mint egy. japán legyező mögé bújt arc
mosolya a körmondat után

Valószinűtlen a te határtalan határod
mély zengés igazságos déli ítélet a nép el6tt
dráma kibomlás élet és halál úrnője

bíborköpenyben
tenger
bőkezű algakosár csalétek hosszú zöld haj
természetes fésülködő mozdulatok
öntükör béke háború
kétarcú angyal a lángpallossal
paradicsomi ígéret
bölcső sír és örök só
mély vagy rendíthetetlen s bizalmasan fecsegő

mint a régi igazságtalan vidám istenek
elszálló burok szétpattanó Olimposz
eltakarodott kusza seregek
csak Egy marad örökké kinek méhed mindenféle
'magzatokat táplál és nevel
csak Egy maradt ki Adámnak
1lyújtja az ujját

Asonhí.,ül

. " s azonkívül
ahány lépcsőfokon lejutsz
a szélboronálta domboldalakon
cl cseresznyefák áradása
minden fájdalmat eltemet
de egyben arra is figyelmeztet
hogy halottaidat illő- módon elsirassad
Te aki a kikelet fényétől sápadt
arcokba tekintve nem tudsz
letört ágaidtól elszakadni
lásd meg a gyógyító -könny-gyöngysort is
sebed száján
halottaid szem- és szájűregét felverik a virágok
Ó a halhatatlanság nem a
vakfehér szirtekcn szétszórt csontoké és köveké
a tövek makacs ifjú hajtásait dalolom újra én
avisszafogadott papnő
oltáromon halak fürdenek a holdvHágban
szél ágyaz a homokban éjszakára
míg gyapjas áHataima't az égre küldöm
~zőnyeget hullatni lábad elé ó Hajnal
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