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VARGA IMRE

Visszatérés az erdőből
A kép nyitva; állít háttal magamnak.
Szemem helyett a nyugvó naptól
fénylik sárgásan egy-egy hártya-ablak.
Ami van, nem látható innen. 
Hó alatt. Fehérség takarja. Amit ismertem,
tudtam, mindaz már hó alatt.
Tél van és csend szavaimon, 
fagyott az érzés; csend a hegyfalon.
(Hogy is fordíthatnék hátat magamnak?)
Itt volt már előttem ez az évszak,
s ha elhagyom is megmarad. 
Üresség és halál. Magányos voltam? 
Meddő? Vagy hadiözvegy?
Akárhogy is, most mindegyik vagyok.
Nem tudom, akartam-e ezt az utat.
Álmomban akit gyaknak. S aki a házból
kilépve hatalmas málnaszemeket csipeget,
pedig tudja, hogy a halála felé tart.
A havas csenderest a falunk fölött
kicsoda akarhatta – hiába kérdezem.
A számat nem látja senki sem.
Lélegzetem páráját sem arcom előtt.
Honnan értem mégis a dombra fel?
Kicsoda segített ide a falu havas krátere elé.
A szánt hátam mögött, akartam-e? 
Ki tudja már. Didergek.
Akarás nélkül is megyek, mozdulatlan.
A rönkön az ágak, holmik, akár Jézus halott,
megtördelt lába, ráfáradva a rakományra.
Az ismert határán havas hegyek. Várnak.
Kirekesztenek. Ebbe mélyül a kép –
az otthon, innen föntről nem tudható, van-e még.
Élet vár-e vagy inkább halál.
A szánkó nyoma, – áthúzott magyarázat.
Ez az út nem a szavaké, némán visz a lábad.
Marad e moccanatlan változás:
a visszatérés onnan hová. 
E súlyos farönkben a tavasz, az ősz és nyár emlékei. 
A megállásom – e megdermedt történet kié?
Van-e, akihez tartozik? Akinek ember-arca van.
S nem a kopár hegyek. S az a néhány
füst-nélküli kémény. Zárt ajtók. Ferdén a súlyos
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hólapok. A szigorú templomtoronyban
a megfagyott harangszó. Bakfisként még hallottam
heverészve szagos délben itt fönn a fenyéren.
Az út, aminek részese vagyok, velem lesz végtelen.
A sírásom, nevetésem a falu havas
gödrében talán majd találkozik.
Ki emlékezhet? Kicsoda felejt? Ki reménykedik? Ki nem?
Az út a múltból ide-föl és innen a halott jövőbe lejt.
Bár sejlett, hogy nincs visszatérés,
megfordultam terhemmel mégis. Maradtam volna inkább
az erdei mohos rönkök közt; barna 
köpönyegben holtan. Vagy bevárva a halált
egy összetákolt kalyibában. Mókusként megbújva
valamely tágas, bélelt odúban.
Érzés, képzet vagy személy.
Valaki vagy valami itt a dombon az én?

Amiért te asszony, az erdőre mentél, 
most én viszem vissza; szegény Segantini.
A tűzrevalót, hogy legyen mivel főzni,
s legyen melegség vendéget hívni 
ünnepnapon.
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LOSCHITZ FERENC

Anyó a fával
Egy Segantini-képre

 
Mikor tudtam hogy megpecsételt
az erdő, mikor harcra edzett,
kivehetetlen lábnyomokkal
nekivágtam a fenyveseknek,

a templomtornyot és az égalj
foszlányait vittem a szánon,
egy fölfüggesztett vezetéken
rezgett gyanútlan dobogásom.

Közeledtem a keskeny úton, 
és nem látszódtak már a lombok,
a puha köd kiteljesedve
lent a törzsek között bolyongott.

Telehordtam a szánt a fával
a hidegben hallucinálva,
mikor mindegyik érintésben
ott van egy másik dobbanása,

s mielőtt tompán fölsajogna,
valami váratlan, homályos
erő mindig hozzásegít még
a kéz merev mozdulatához.

Elvonszolni a délutánba
a fát, a tornyot és a házak
szögletét, ahogy hóba süpped,
s a faluba nincsen bejárat

egyéb, csupán ez a kijárt sáv,
hol szánom húzom, vén zarándok.
Fog át az öregség hálója
görbén és hűvösen. Akárhogy.
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CSEHY ZOLTÁN

Hideg

A hó alól valaki néz
kifelé a tájba, 
egy ecsettel kiformált szőrös arcból.

A tájban a J az érdekes,
ahogy korcsolyaszerűen vagy (konkrétan itt) 
szánszerűen megfordítható, 
és elcipeli a rábízott
jelentés
pereputtyát.

Itt a szín vagy metaforikus sóhaj,
rögtön kiterül égre, hegyre.
És tükrözik egymást, elmozdulva is,
örökkön és genetikusan, akár
az ikrek.
A kéményen át
furcsa hideg illan, 
akár olvasáskor ha menekül a szöveg.

Az asszony keze szintén hideg,
benne van a didergés, 
jobban mondva körülötte.
A tájba írták bele, azért olyan otthonosan
tárgyszerű az árulkodó részletek ellenére.
Ahogy a szíjat szorongatja, és ahogy bekötözte
a gyerekhullányi holmit, 
nyilván kénytelen volt hozzáérni a hóhoz.
Magát húzza haza, a kandallóig, az ágyig, asztalig,
hidegben mindenki tudja, hol lakik.
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PUSZTAI ZOLTÁN

Jegyzet egy Segantini-képhez

jégkorszak előtt és után
midőn már nyáron is tél van
vaskori ég alatt a szán
s előtte félig aléltan

aki a templomtoronyig
vészterhes halotti csendben
és nehezen hajnalodik
angyalok szárnya se rezzen

Istennek hátat fordítva
a tornyon sehol a kereszt
mikor már nincs hova vissza

s a szürkeség szürkülni kezd
mintha csak valahol messze
teremtett lélek se lenne
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TATÁR SÁNDOR

Téli teher

Sorsot húzni? Hogyne (miért ne?) –
Krisztus urunk köntösét is kockára tették föl,
s hányszor döntött sorshúzás arról,
ki kísértse meg szerencséjét (= ki
tegye kockára életét)!
De sorsot vontatni (vonszolni!) rozoga-forma
faszánkón!… Pedig nem egy életfilmnek van
ilyen jelenete is. Nehéz a teher a szánon,
mint egy farönk, mely, bár ígéret is (lehet:
ha kerül hozzá fejsze és kemence,
otthonos meleggé változhat majd, csakhogy
el kell jutni odáig, s kell, hogy létezzen az ott),
most még marasztal, sőt húz vissza egyre.
A piszkosszürke, kristályszivacsos havat
a keskeny úton már latyakká taposták,
fázósan bújnak össze a házak
a templomtorony horizontba nyársaló
tűje körül. Balra hópalástos fenyves
rejti őzek, rókák és borz nem fenyegetetlen
életét, ám boldogabb sorsát.
Kékesszürke derengés az ég, amelybe
a láthatár (hegyek) fölött leheletfinom
rózsaszín szivárgott föl. Pirkadaté? Napszállaté?
Fontos ez? – Nem föltétlenül.
Mégis jólesik azt gondolni: hajnalodik.
Átázott bocskorban, sajgó tagokkal, a 
legvisszahúzóbb teherrel is van (lehet)
idő odaérni.
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CZIGÁNY GYÖRGY 

Messzire vannak

Még messzire vannak a házak. 
A határt őrzik: ide látnak 
tetőkről a szigorú fák: 
kémények, hűtlen katonák. 
Szánkó hiába van, ha meddő 
a festménybe hátrált jövendő. 
Szelekbe dőlve, fél vakon 
kel át egy dermedt patakon, 
égi magasból megmaradt: 
vonszol a rőzse közt nyarat. 
Karjai tétlen evezők. 
Szívében hordoz hómezőt. 
Csöndet tapos, lélegzetének 
levert szárnyai hóba érnek, 
Alpesi völgy Szibériáig, 
mi nem látható, itt világít. 
Magánya mégis dal lehetne, 
ha szánkót húz a végtelenbe. 
Idillt, ha farkas üldöz el, 
rettegi örömét, s közel 
támad súlya a távolságnak. 
Még messzire vannak a házak. 
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SEBESTYÉN ÁDÁM

Hazatérés
egy Segantini-festményre

Honnan hová ballagsz
a lélektelen-üressé mosdott
fehér tájban, merev testtel

húzva a nehéz szánt?

Dermedten tiszteleg
az ujjnyira soványodott

templomtorony, akár egy
házak közé szúrt, óriás tű.

Hajnal vagy alkony? (Nem láttad
a letarolt tisztások napfoltként sötétlő

ürességét az erdőn.) Ki vár meleg étellel,
kialvó parazsak fölé hajolva, hideg szobában?
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ACSAI ROLAND

Tücsökciripelés hóesésben
(Lányomnak, egy Segantini-képre)

Idén csak az emlékezetünkben szánkóztunk,
Hóangyalok is csak ott röpködtek
(hóembert viszont építettünk),
És egyre többször kezdtük úgy a mondatainkat,
Hogy „Emlékszel…”

És amikor a nyakamban ülve vittelek,
Tücsökciripelést hallottunk a hóesésben.
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DEVECSERI ZOLTÁN

Vissza a téli erdőből
– széljegyzetek Giovanni Segantini Győrben őrzött képéhez –

„Voglio vedere le mie montagne!”
(Látni akarom a hegyeimet!)

1.
„Mindennek mélyén, ami jó
– a szeretet lakik”
békével, renddel óv a hó,
a tél csak tévedésből szürke, 
lentről az éber ablakokból
fény szólítja az érkezőt –

2.
Hófödte sík, csapásos ösvény
kitaposott sorsot vezényel:
egy asszony,
bizonnyal anyánk,
a szán elé befogta magát –

3.
Vissza a téli erdőből,
múltját is vonszolja, hazahúzza
a faluba, együtt a rönkkel,
negyedszer fordul ma már,
görcsös ujjakkal, kitartóan;
s kőnehéz terhet, fagyos
rönköt cipel a szán –

4.
A hegyek lába előtt nyáját
őrzi gondoskodón a templomtorony,
varázslatképpen remény szivárog
a faluba igyekvő elé…
Édes sóvárgás: otthon lehessen,
jó volna hazaérni már!

5.
Szemébe szegődnek a magashegyek,
mögöttük áll a láthatár
s gondosan álcázza
az időtlen szakadékokat –
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NÁDASDY ÁDÁM 

A vászon hűvösében
(egy Segantini-képre)

Rossz-e neki? Vagy azt gondolja: így,
így lehet élni, tiszta levegő,
hiszen csúszik a szánkó, sok a rőzse,
milyen eredményes, szép nap megint.

Jó-e neki? Vagy azt gondolja: most,
most hagyja abba, lépést se tovább,
itt fekszik le és várja meg a véget,
vegye vissza a természet a fát.

Jó-e nekem, hogy messze látom őt,
fényévnyire a vászon hűvösében,
műalkotás a néni, csókolom,
nem kell segíteni? Bírja inakkal?
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GARACZI LÁSZLÓ

Keszeg Feri balladája

Magas ormok közt látta meg a világot Keszeg Feri. Anyja 
hiába könyörgött, hogy egyék – nem is nőtt Feri néhány 
arasznál nagyobbra. Az iskolában nem szólt senkihez, nem 
társult, nem kereste nagyok kegyét. 

Keszeg Feri megközelíthetetlen, titkos fenség, csip-csup 
ügyekkel nem bíbelődik. Jelleme márványába társak, tanárok 
új mintát nem véshetnek. Keszeg Feri nem valaminek jött e 
világra, de mindennek. 

Nem lesz küllő kerékben Keszeg Feri, szőr a nyúlon, levél a 
fán. Az egészet kiáltja ki, hogy előtte mindenki leboruljon. 
Hozzá is fog, szájat nagyra tát, hangot kiereszt – de 
rászólnak: pofádat befogod, Feri, hülye vagy te ehhez. 

Keszeg Feri süket fülekre talál, vágyát gúnnyal üldözik. Nem
szabad neki a titkos szót kimondani, és másnak se lehet. 
Padban ülve lábát lógázza, uzsonnát fal dühvel Keszeg Feri, 
az evésben lelve kétes élvezetet. 

Keszeg Feri ágyból kelve puliszkát zabál, délben lecsót, este
slambucot. Iskolába többé nem jár, hízik, testes, már-már 
molett. Bárki látja pókhas fölé hajolva kondér alját tunkolni, 
Bálna Ferinek hívja Keszeg Feri helyett. 

Szálka akad Keszeg Feri torkán, hangosan csuklik reggelig. 
Anyja vastag subába dugva orvoshoz húzza szánon a faluba. 
Látják már a hegyes tornyot, ám hiába: ott a havas úton leheli 
ki lelkét Keszeg Feri, és a görbe halcsontot. 

Keszeg Feri, jaj, rívó anyád kaparjon el? Fekete föld némán 
bekap? Hordóhasad hideg gyökér szúrja át? Emléked 
elenyész, semmi pára fújja be helyedet? Nincs mit tenni, ez itt 
a vég. Jó éjszakát, szép álmokat, gyerekek.
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