
Büntetés
Csontváry: Titokzatos sziget, 1903 körül, 
33,5 x 48 cm, olaj, vászon, magántulajdon

Egy színpadon majd minden egybegyűl,
elöl nappal lesz, hátul pedig éjjel,
kék víz alul, kék fellegek felül,
és labdáznak csak a festő szívével

a fényben fürdő gyermekek, miközben
pucéran táncolnak az istenek,
szokott helyéről hirtelen kizökken
az idő kereke, s a szigetet

körülveszi halál és születés,
de nem számít, mert új életre kelnek
a holtak is, és új képekre lelnek

az élők mind, lejár a büntetés,
s teremthetünk most már egy új világot,
ahol a sebből csak festék szivárog.

Sok
Csontváry: Pillangók, 1893, 
32,5 x 48 cm, olaj, fa, Pécs

Egyetlen pillangó van a világon,
és persze milliónyi változat,
mint új szárnycsapkodás a régi ágon,
vagy a kereszten új s új áldozat,

mert más talán a szín, és más a méret,
itt-ott a forma is különbözik,
s ahogy hernyó voltukra visszanéznek,
hol angyalibb, hol éppen ördögibb

a sok-sok szőrös fej, ám az a fontos,
hogy mintát fest rád, s látszólag eloldoz
a többitől, és magasba emel,
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pedig dehogy, csak gombostűre szúrja
már egyszülött fiát, majd kezdi újra
elölről: ő kérdez, s ő is felel.

Halál után
Csontváry: Jajcei villanymű éjjel, 1903,
80,5 x 126 cm, olaj, vászon, Pécs

Szemközt a puha sötétből kivágott
ollóval néhány fényes ablakot,
arrébb meg égő barlangszáj ragyog
a hegyoldalban, mindenütt szivárog

a rosszul elzárt résekből a nap,
s még itt-ott eltakarható ecsettel
egy ideig, de úgyis feltör reggel,
akár a láva, nyoma sem marad

a mindent elborító éjszakának,
az ég alól a forróság kiárad,
s nem fekete lesz, hanem hófehér

halál után az élet, foltra foltot
gyújt már a festő, és örökre boldog,
hogy fény a fénnyel végre összeér.
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

VILLÁNYI LÁSZLÓ

voltaképpen

Villányi Lászlót, a győri Műhely folyóirat főszerkesztőjét elsősorban köl-
tőként ismerik az olvasók. A kortárs magyar költészet középgeneráció-
jának jelentős alakjaként azonban fontos esszéket és vallomásokat is írt
az elmúlt három évtizedben, amelyek rávilágítanak költői világának ge-
nezisére és alakulására, az őt ért meghatározó irodalmi-filozófiai hatá-
sokra, a költészet mibenlétéről alkotott esztétikai elgondolásaira. Köny-
vünk ezeket az írásait gyűjti egybe.

Ára: 2.400 Ft


