
IRODALOM
BÜKI ATTILA VERSEI:

Részletek a Szélfútta szavak című kötetből

Kalügrafikák
a kölyökkorból

i.

hasábfa sistereg
világot tájoló
mogyorófapálca
suhog a katedrán
éles szél sodor
alpoknyi hófelhöket
s az úttesten
a lódenkabátosok
egyre fehérebbek
a tanterem
viint adventi oltár

II.

növekszik a tél
a csillagos istállók
szalmakazlai közé
behúzódnak a farkasok
hó alól barnállnak
a hasábfarakások
karácsony és szilveszter
cukorrépái púposodnak
a porcelántálban

regősök újév-köszöntök
lépdelnek az ajtók
szálkás torkában
anyám szemében könny
tehetetlen vagyok
a vigasztalásban

III.

szegekkel átütött
hasábfa-korcsolyánkkal
mind messzebb és messzebb
siklnnk a Fekete-ér
jégpáncélján

vattás hó-keretben
bacilusos madarakra
figyel apám
isszák tekintetét
megzavart ágakkal a fák

IV.

lélegezni kezd
az akácerdő
mint ama két diófa
Jánosék földszeletén
amikor ujiainkról
késeket vagdosunk
a dídoutakb*

naponta csupán
a kolorádóbogarak
szaporodnak
s vézna kezükből
kihulló
dunsztosüveg-törmelékek

13



V.

hold-ugató kutyák
tördelik kerítéseinket
kazlak lobognak
hétszeres ]A]-t tanulok
majd látni
szárnyszegett
sörétes madarakat
jákobi létráról
lecsurgó esőcseppeket
lassan lépdelő
halottvivőket
a szivárvány-szemöldökű
temetőkbe

VI.

a fémhuzalú ruhaszárítón
baboskendő
diófatörzsnyi árnyék
odébb jégverem
levélkontyos fák
a katedra nélküli
hálószobában
- hol hegedülni tanulunk -
disznó-sivításra
csúsznak le ujjaink
a hegedühúrokról
majd Joli
reszkető keze érint
s a kottatartók körüli
levegőben széthulló gyantapor

VII.

tutul a szél
kotyog a kiszikkadt
öregasszony-világ

felszökik a föld alól
hallgatni nemzete nyelvét
— „a magyar Cato" -
Felsőbüki Nagy Pál

Karácsonyi levél
Gondolj az alumínium hamutálra
szunnyadó csikkek csillagaira
a katonákra úgy éjféltájban
a pinceklubban ahogy ülnek

s isten tudja képzeletben
merre járnak Kezükben
az elolvasott levél a dísze
az asztalukra ejtett fenyőágnak

Liszt: Csárdás macabre
ég a nád a jégen
lábam feketében
táncot jár a szélben
ágas láng a télben

láng-törzsü fák állnak
üszkös koronával
kérgükben ül anyám
szálló madár álma

Karácsony
ma a nyárutón meghált lombokat
megtalálja az ember és a szél
a vigasszal és a reménnyel élők
elhozzák havas utak szárnyain
a betlehemi gyermek békéjét

ma csillag csöndjét árasztja a völgy
este az árvákért szól a harang
megfogja kezünket a szeretet
és kirajzolódnak az emlékezések
egymást kereső szív-tükreinkben

ma visszaszáll az elröppent madár
emberségesebb szegényeihez
a mind összébb zsugorodó föld
és kinyílik az egek istállója
hol a jászolnál József ül és Mária
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