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 DEVECSERI ZOL TÁN

Nagy Gáspárt szólítva

I.
– Bérbaltavár, Nagytilaj –

Kezd tem hoz zád a ver set:
Kit szó lí tok?
Lí rai te rá pia kí mé let len bur ján zás
el le né ben a kis kõ rö si éj sza kán,
mi dõn Ale xan der Petrovich vi lág ra
sír ta ma gát – ezen a tájon…
(Itt jár tál 2005 szil vesz te rén)
……………………………….
Kezd tem hoz zád a ver set:
Ki szó lít?
Õ volt(?), ab ból a jászolból(?),
A haNG övé volt, a haNGtalan haNGzó
s lett mi énk: a nem-ha ló re mény tu dá sa,
ne künk – fel mu ta tá sa … még … már …
………………………………..
Ír tam hoz zád a ver set, idéz ve
a Ver sek egy más közt-öt
………………………………..
………………………………..
s el in du lunk megint gya log
Bony hád ról Vár al já ra,
(utol já ra Kapuváron…)
s a lányok…

Nagytilajon, Bérbaltaváron
ta lál ko zunk új ra,
Te elénkvágsz, jobb
hely is me ret tel a dom bok fö lé
ja nu ár 16-án
föl ra gyog a Nyár, Örök nya rad:
…elmúltál 57 éves
és itt a sír mel lett ma gam ban
kez dem hoz zád a ver set,
s te ke zed be vé ve
egy hi ány zó „már”-t, mert
a köl tõk … nem,
nem kés tek most el:
hí vá sod ra ide ér tek!
Oda áti szerkesztõ-höz
hoz zuk, ho zom én is,
kez dem, hoz zád, a verset…
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II.
– A XXI. szá zad köl tõ je –

Nagy Gás pár nak

„Ta lán még a ver sek
mert a költõk… nem!”

•
Kit szó lí tok, ki szó lít?
Ne vez tes sék ha zá nak a ha za,
de kí méld hang sze red
– hú ro kat ne rá,
mert fáj da lom-kot tát
fut tat hat ná nak gör csös uj ja id –
.....................................................
Fél re hát a mú ze u mi lan tot?!
Szó a tett, ha szót lan ság bur ján zik is
– né mul tan, de sza ba don,
s mert kell, as  szonyt hívj ma gad hoz,
mikéntha fal ba Ke le men
ho zat ta gyer me ke anyját…

Épül jön dü le dé ke in új ra
ha zá vá a rég ne ve zett ház:
ama négy fal nyi Hungária…
mégha ke nye red hé ján or szá gos
a pe nész, rongy és pál ca 
zász ló vá nem lé nye gül is,
mert tett a Szó
a né ma ság ke vés –
......................................................
Elõ re hát,
de még se mind:
Rab szol gák ra nem hall gat az ég!

„Ta lán még a versek…”

(2007. ja nu ár 21., 2006. december 8.)


