
Ádám Tamás versei

Hazatérés
Néha még falumba tévedek
az új harangozó
nyakamba zúdítja
esti harangjainak szavát
és elsodor az ősz
a temetőbe ahol a csontok
ismerősen vacognak
% fákon az évszámokat
már rég lemosták
lucskos esték
pillám rám csukja az éjszakát
s a sötétben
ujjaim a krizantém csokorra
fagynak
gyertyák égnek
világít a lelkiismeret
lábaim gyökeret eresztenek újra
mint az alkonyban ellobbanó fák
megemeli hegyes kalapját
a templomtorony
bár én nem köszönök el

Harminchárom
esztendeje

Harminchárom esztendeje szüle-
tett Balassagyarmaton, ma is ott
él. Gyermekkorát — meghatározó
élményeit adó éveit — egy kis
nógrádi faluban, Ludányhalászi-
ban töltötte. Középiskolái során
megjárta Budapestet, majd Szege-
det.

Csupán öt esztendeje publikál,
akkor a Palócföld című folyóirat
mutatta be legelső munkáit. Azóta
rendszeresen közlik verseit napi-
lapok mellett a Képes Újság, az
Ifjúsági Magazin. Folyóirataink
közül a Mozgó Világ és a Nap-
jaink adta már közre sorait. (Sze-
repelt két antológiában is.)

Első önálló verseskötete „Szél-
nek dűlve" címmel, Salgótarján-
ban, a Palócföld könyvek soro-
zatban vár megjelenésre.

Viszem
magammal
Viszem magammal
ezt a varjúfekete könyvet
s lobogtatom
mint nagyanyám kendőjét a szél
mikor misére indult
reszkető kézzel
lapozgatta a lángoló imakönyvet
közel volt hozzá az Isten

viszem magammal
s bedobom a rácsos vízbe
lesz néhány akvarell
lassú merülés a mélybe
a sirályok jajgatása
kitörölhetellen ének

viszem magammal
ezt a varjúfekete könyvet

Fonnyadt almák
a fákon
A hamut forró vízbe szórták
megvárták míg csendesednek a buborékok
s leülepszenek a szürke szemcsék
így készült nagyanyám házában a mosópor
nagyapámnak fanyar humora volt
mikor & harangkötél hullámzása alábbhagyott
tizenegy önként jelentkezőt kért az ebédhez
huszonkét kéz emelkedett a magasba
hátha az élelem is megduplázódik
télen fonnyadt almákat kötözött a fákra
és odahívta kicsiny gyermekeit
kiknek a szájuk tátva maradt
és az üregekbe beesett a hó
az iskolában Kaleczky kántor úr
szigorától felrepedtek a kezek
őt elvitte a háború


