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GYŐRI LÁSZLÓ

Egy Segantini-képre
Még a valóság és a jel között.
Elhagyta már a tarka színözönt.
Alig van szín, a szín a zöld. A zöld
vonja be most is a hegyi legelőt,
pedig tél van, látható, hiába mutat
zimankót, havat a szán – a belső akarat,
a belső tekintet nem fehéret vetít
a tájra, hanem a lélek árnyalatait.
Még szemléltet egyre, még nem szakad el
a valódi, ténybeli világtól a jel,
még benne rejlik, még köti a gyökér,
még nem repül el tőle messzire a tér,
még ábrázolat, amelyet alkotója
rápecsétel gonddal a valóra,
a hegy, a falu, a szán mind kivehető,
a szánon a fatönk, és előtte a nő,
még engedményt tesz a régi ideálnak,
nem ugrik a mélybe, a szirten hezitálgat,
még tárgyias, de a tárgyat már a jel felé tereli,
egyszerre valósak és nem a hegyek ormai,
szálakból, csíkokból, zsinórból hurkolódik össze
a hegyvonulat, hogy a hátteret nekünk egybekösse,
a közép a szánhúzó nő, a szánon a tőke
szemünknek régi és meghitt ismerőse,
még színleg hátratekint, de már futólag előre.
A hó elolvad, a tájat az idő messzire sodorja,
s fölkel a jel, a nagy nap, a forma, a forma,
elhalványul, ami volt, új képet fest az ecset,
de megtette jóslatul, amit csak megtehetett.
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TŐZSÉR ÁRPÁD

Apokrif Segantini
Egyedül, szemközt a pusztulással,
egy asszony (a nap épp lemegy vagy felkel).
A vén Éva tán, az eszkimó-jelenetből:
a halál néz vissza rá hályogos szemekkel.

Mit húz a lét két puszta szántalpán?,
farönköt?, leány-kora bozontját?
Hó és csend, régen letarolt erdők.
Valaha turbolya nőtt itt, mondják.

A fehér falu kísértet-tornya
a diluviumból kioldott lélek. –
Hazafelé az egynemű létbe –
ez lehetne a címe a képnek.

Túlvilági árbocok sora hátul a
hegyek fagyott erekciója,
tűnődve lejt a szán alatt az űr-tér:
véges alatt a végtelen sólya.
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BERTÓK LÁSZLÓ

Parasztasszony szánkóval
  Giovanni Segantini képére

Firkák a szalmaszálra 13.

Háttal

Kitaposott út. Völgy, tele házzal.
S ember is, falu is, hegy is háttal.

Befáslizva

Mintha minden be volna fáslizva,
de egy keskeny sávon szivárogna.

Messzebbről

Ha messzebbről nézed, valami melegség
süt át a zimankón. Az ember? A festék? 

A fenyők

A fenyők, igen, az örökzöldek
jelzik, hogy arrébb, ott is van élet.

Az ujja

Akkora a súlya asszonynak, szánkónak,
csak az ujja látszik a Mindenhatónak.

A cucc, 1.

Mi van a szánkón? Széna? Szalma?
Egy halott férfi, letakarva?
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A cucc, 2.

Tüzelő? Stafírung? Poén a mesében?
Akármi, de még ma oda kell, hogy érjen.

Verejtékeddel

Ha elbaltáztad a paradicsomkertet,
most a saját verejtékeddel teremtsd meg.  

Téli álom

Szalma táj, szalma cucc, téli álom.
Minden, de akkor is megtalálom.
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ÁGH ISTVÁN

Vissza az erdőből
Giovanni Segantini festménye

Elsőre semmi meglepő!
szánkót húzó alak
közelíti a hómező
szélére rakott házakat,
ahonnan vékony, túl magas
templomtorony mered,
oldalt sötétlő szakadék,
fenyves, az erdő helyett,
az erdőből egy kis darab
látszik a kép közepén,
szánkón a rakás tűzrevaló,
az évszak szimbólumaként,
mint rőzsehordó nő, csak az ő
terhe nem földszínű rönk,
régen ért hozzá a fűrész,
ha a kérge kiszőrösödött.

Nézem, és mintha idegen
helyen szoronganék, 
nemcsak, mert annyira rideg,
inkább mert nem az semmi sem,
mint aminek lennie kell,
méregtől zöldes az ég,
hova a torony tűje bök,
úgy havas ez a téli vidék,
mint amit gyapjúfonalak 
szövetével fedett az ecset,
a rettentő torony körül
fa nélkül és ablaktalan
eltörpül hegy és épület,
s egy süketnéma kutyaól,
mint az úttalan faluvég
merül a túlsó oldalon.
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A város előtt szűnik meg az út,
innen majd repülhet tovább,
ki a hóba utat tiport,
s most megint erre húzza a fát,
de ha nem száll sehonnan a füst,
csak ez a valaki lakik ott egyedül,
vagy máshova csúszik mégis a szán?
s nem tudható, az arctalan
főkötős megy vagy áll,
orra látszik, vagy csőre van?
halál vagy kentaur csupán?
összeforrott láb és fatalp,
s már nem is fa, látszatra hús
a rönk, s mint kígyó, a husáng
rátapadva, a kép iszonyú
csöndjét tapasztja rám. 
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KEMSEI ISTVÁN

Templom a purgatóriumban
Egy Segantini-kép

„lehetséges lehetetlenségének 
semmije előtt találja magát.” 

(Heidegger)

Hová kerültem hirtelen? Lám, templom is épült az óta 
a Purgatóriumban. Néma tornya épp ki tetszik a kerí-
tetlen ha sadékból.
 Ahogy lenézek arra az ismerős helyre, minden 
úgy néz ki, amilyennek elkép zeltem halálom óráján. 
Sorban állnak alant az ajtót lan-ablaktalan, ké-
ménytelen, zsúptetős házak, feléjük a hazáig vezető, 
göröngyeiben viselős ferde út satöbbi, mind, a régi 
lel tár szerint. Ha balra for dulnék a második sar kon: 
ott lak tam, etettem tehenké met.
 Szemben, kétoldalt, hátam mögött a kopár 
sziklák. Mé lyen bemetszett gleccservájatokban kúszik 
alá a megfa gyott idő. Hajdan ott az erdő zsongott, 
ahonnan hetenként a rőzsét hazacipekedtem. Úgy 
tűnik, madárdalt, rovardön gicsélést, fölös díszletet 
odahagy tam. Ennyi vál tozást hoz na az a bizonyos 
harangkondulás nyi csend a fül ben? Utána szin te 
azonnal, minden to vábbi tet tét elkap kodva tarolhat 
az enyészet?
 Környülvehetnek most már simogató, langy-
meleg árnyak, kételytelen fuvallatok. Külön ben fáz-
nék az emlék telen léte zésben.
 Életünk Istennél egy pislogás sötétje. Mikor 
lekattan szemhéja, még nem, mire újra nyitja, már 
nem vagyunk.
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FECSKE CSABA

Ki tudja
(egy Segantini-kép alá)

háttal a világnak
léted sötétjébe lépsz
a pillanat besároz
szobra dőre vágynak

tetemét a rönknek
vajon hova vonszolod
elnyűtt gönc az otthonod
halott napok jönnek

mogorva hegy állja
útját a tekintetnek
nincs öröme a szemnek
célját nem találja

földre loccsant árnyék
a léted pocsolyája
a múlt a jelen ára
ki tudja mi vár még
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SAJÓ LÁSZLÓ

Isten hidege
(ballada Giovanni Segantini 
Hazatérés az erdőből című 

festménye nyomán)

megélhetési bűnözőként
a szán elé magam befogva
lopok fatörzset ágat rőzsét
fenyőről gallyat karácsonyra
az Úr figyel a templom tornya
felkiáltójel – fűteni kell
miért? bocsáss meg jobb halottan 
élek még ez a tél sem visz el

a szélső ház a temetőnél
itt élek születésem óta
az alvégen serdültem nővé
apám férjem a fát behordta
fiam is amíg jött de hol van
sok unokám? néznék mit cipel
a dédi a szánon a hóban
élek még ez a tél sem visz el

Uram Nélküled is tengődnék
már csak Te vagy mert itt hagyott a
macska is nyáron az erdőnél
leltek rá lett még egy halottam
el nem ásom ne lássam rothad
Uram majd kínálsz egy tepsivel
a bűnöst ki erdődet loptam
élek még ez a tél sem visz el

mert nincs nagyobb a Teremtőnél
erdődnél mormolom vacogva
szeledtől kabát sál kendő véd
de Te sem ha egyszer szagot kap
a falka s nyomomban csaholnak
az erdész célkereszten figyel
Te ki a mennyben földön hol vagy?
élek még ez a tél sem visz el
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Isten hideged kifüstölték
előttem az út letaposva
húzd a szánt élni kell küszködj még 
erdő dől a nép hazahozza
majd ledőlnek a házak sorra
a templom is ahol nem hiszel
Magadban eleitől fogva
élek még ez a tél sem visz el

AJÁNLÁS

Uram! ha itt az utolsó nap
mint macskám elmegyek messzire
hazatérek ne láss halottnak
élek még a halál sem visz el
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VÖRÖS ISTVÁN

Segantini-fraktál

150 éve másmilyen volt a csend.
Sokkal hidegebb. A hideg is más 
150 éve, különösen az Alpokban.
Sokkal csendesebb. 

150 éve másmilyen volt a tél.
150 éve másmilyen volt 150 év.
150 éve másmilyen volt egy falu,
különösen az Alpokban. Nem vezetett
oda út, azt is belepte a hó 9 hónapra.
150 éve másmilyen volt az út.

150 éve másmilyen volt egy festmény,
másmilyen a nézője, 150 éve
nem létezett értelmes világ,
azt is belepte a hó 9 hónapra.

150 éve másmilyen volt az értelem.
Tapintatosabb. Veszélyesebb.
Szálkás, mint egy lopott farönk.
150 éve még mást loptak.

150 éve még nem létezett értelmetlen
világ. 150 éve másmilyen volt a tél.
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ZALÁN TIBOR

Farönkkel, szánnal, 
tengerre, égre

Segantini festményének hátlapjára

Hazaviszem a fát
viszem haza a házamba a tengerre
Tengeren lakom ott
mindig elkel ilyenkor a meleg
ha a világ kint csak havazik 
Persze mikor szánt húz az ember
kimelegszik 
de ugyanettől hamar is kihűl
Nem hajón lakom
nem ezt ti nem érthetitek
ezt senki sem érti rajtam
kívül – én a tengeren lakom
Mifelénk a tenger és az ég
között nincsen különbség de
ha azt mondanám hogy az
égben lakom azt hinnétek ti 
mind azt hinnétek 
ti rosszul hiszékenyek hogy
én vagyok az isten és ami 
még rosszabb hogy ti mind azt
hinnétek istennek képzelem magamat
pedig nem Mindössze 
annyi csak hogy 
a tengeren lakom vagyis
fönt az égben 
Egyedül évek óta már
mióta megdöglött a ló 
A ló előtt pár esztendővel megdöglött 
a férjem is – iszákos naplopó volt nem
is kár érte 
de most ha húzná velem a 
szánon a fát 
a rönköt a szánon
most azért 
jó volna ha lenne még az a bitang uram
hogy húzná velem
A gyerekek az apjuk halála 
után sorra elmentek se a tengeren
sem az égben nem akartak lakni tovább
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Maradj te csak ketten a lóval
ő épp olyan oktalan állat mint te vagy
(tengeren lakó asszony aki meg égben lakó)
– de aztán a ló is itt hagyott A tengerbe
temettem hogy belekerüljön egyenesen az égbe
Nehogy véletlen az uram mellé 
jusson a földi pokolba 
hogy aztán az ember ott még
részegen verje is tovább
Cefet nehéz ez a rönk de már
nincsen sok út hazáig 
az égig a tengerig
Talán az Isten 
majd fölhasogatja nekem a rönköt
holnap vagy holnapután
és én majd csak tüzelek 
és folyton csak tüzelek 
és ködöt és havat falok majd reggelente 
és délben és estelente
addig, míg egyszer majd 
egyszer csak eljön a tengerre a tavasz 
A vízből kiemelkedik aranyat 
okádva magából a nap és
az égen és a tengeren 
elömlik a ragyogás
az a ragyogás és
ezt most végre higgyétek el nekem
az olyan akár
az utolsó farönkök 
parazsának az utolsó kilobbanásai
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