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1. Hajnalonként hűs szelek,
    köd bolyong, ősz zörget – 
    motorzajunk tépi föl 
    a hétvégi csöndet.

2. Maradna a napsütés
    repedésbe bújva – 
    elfeledett utakon
    kirándulunk, újra.

3. Útra elszánt társaság;
    farkasszemet nézni
    indulunk: a „sömmi”-vel;
    munkakedvünk régi.

4. Bár, ki komolyan hiszi:
    ott lakik a sömmi
    kinn a pusztában, annak
    velünk kéne jönni!

5. Sámson alatt Török-híd
    nagy titkokat rejt még,
    egyszer talán valaki 
    megfejti a rejtélyt:

6. ki emelte, mért, mikor
    ezt a remekművet
    kinn, a sömmi közepén,
    tudta-e, mit művelt?!

7. Kopáncs régi temploma
    ős-gyöp közt úgy megbújt,
    hogy az idő feledte,
    ezer év is elmúlt

8. felette. Törött sírok
    fák tövén; kifordult
    kincs; rozoga fakereszt;
    hús, kő: összegyógyult.

kovács szabina

9. Emlékeket lélegzünk;
    hangsúlyos vonalak;
    elhagyott templomkertben
    az idő sem halad;

10. évezredes csöndjét csak
     egy szellem-szerzetes
     esténként elsuttogott
     imája tölti meg.

11. Montág-pusztán kilátó;
      zöldeskék fűtenger;
      ember eggyé válik itt 
      éggel, végtelennel;

12. nincs e helyt két egyforma 
      fűszál, égen felhő
      ugyanolyan, az tudja
      jól, aki itt felnő.

13. Bogárzóban templom tör 
      ég felé száz éve;
      kihalt minden körötte:
      meg kellett, hogy érje.

14. Ám nyaranta búcsúkor
      minden újraéled:
      föltámad a hagyomány,
      fölbolydul az élet.

15. Amint mélyebb, s mélyebbre
      hajtunk a határba:
      szaporodik egyre a
      rejtett helyek száma.

16. Csikóspusztán vad erdő,
      Blaskovics-kápolna – 
      mintha ember lábát ide
      be sem tette volna…

17. Akkor ki építette
      a kriptakápolnát?
      Örök idők óta itt
      áll – úgy gondolhatnád.

18. Hol az erdő legsűrűbb:
      magányosan, múltba 
      réved a kripta, mintha 
      feneketlen kútba.

19. Borostyánnal befutott
      falai kifosztott
      sírokat őriznek: e
      családnak ez jutott.

20. Az időből kikopott
      hajdani hős Blaskók:
      csontjaikat szétszórták
      vandálok meg rablók.

21. Kúriájuk tollüzem,
      párnagyár a magtár;
      Csikóspusztán harminc fő
      él, busz meg alig jár.

22. Útra, drága Pagonyom!
      Dél felé haladva
      fölragyog a pusztában
      a Langó-kápolna.

23. Két világ közt lebeg és
      hófehér. Bár volna
      rá szó, milyen különös
      e hely, s a kápolna.

24. Útkereszteződésnél,
      világok közt lebeg – 
      karcsú, kecses templom
      és a Langó-kereszt.

kIráNdulás a pusztábaN 
(autós-kirándulásunk emlékére)
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25. Ég és föld; múlt és jelen;
      valóság, képzelet;
      amit írtak, s minden
      más, mi megtörténhetett;

26. amit mások átéltek:
      e pontban összefut.
      Zörgünk tovább, testünket
      rázza rossz kövesút.

27. Magyarcsanád határában
      egy háromméteres
      kőtömbből faragott,
      archaikus kereszt. 

28. Vitatott eredete;
      lelkes látogatók
      kötnek rá nemzeti-
      szín emlékszalagot.

29. Art.Pagonyunk sorra járt
      már messzi tornyokat – 
      míg itthon, a megyében
      is mennyi kincs akad!

30. Jólesik egy jó ebéd a
      Fekete Bikában.
      Folytatjuk kalandjaink
      a kék Langó-házban.

31. Apátfalva múltjáról
      mesél Langó néni –
      vándor, aki erre jársz,
      érdemes betérni!

32. Előttünk Óföldeák:
      itt ér véget napunk.
      Erődtemplom, kastély: nap-
      nyugtáig maradunk.

33. Návayak fészke, ők
      nem oly elfeledtek,
      mint a Blaskók. Több kastélyt,
      s kúriát emeltek.

34. Remélem, e cool túra
      bennünk nyomot hagyott…
      Vége. Otthon mindenki
      pihenjen egy nagyot!

 2016. szeptember 17.

Kun-kereszt
Fotó: Kovács Szabina
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1.
Firenze vár, felhők fölött szállunk.
Hasít velünk a Ryan Air gépe
tízezer méter magasban. Végre
utazunk! A múlt mögöttünk száguld.

Csodák tere. Pisa szívébe látunk.
Sötétzöld fű, lomha felhők az égen,
Edit tartja csak a tornyot kezében
egy képen. Eldől mindjárt! Pízázunk.

Fáradt utazók, repít egy vonat
tova, a toszkán Athén úgy fogad,
mint otthonunk, s mi jövünk haza. Amit

esti sétáinkon megcsodálok,
teszi örök emlékké a várost.
Márvány tornyok bársony harangja hív.

2.
Márvány tornyok bársony harangja hív.
Felfoghatatlan tömegű márvány
fensége sokkol. A téren, s járdán
alig férünk. A dóm dermeszt, vakít;

hihetetlen zöld, halvány rózsaszín,
fehérlő falak; szédítő látvány.
A szomszéd Szent János kápolnánál
keresztelték a hagyomány szerint

Dantét.  A Paradicsom kapuja:
zárva. Rajta bronzból a Biblia
kifaragva. Tört fények, finom ív,

aranyfüst; hová csak néz az ember,
a föld találkozik a mennyel.
Nem várt csodáktól gyorsan ver a szív.

3. 
Nem várt csodáktól gyorsan ver a szív.
Leonardo, Botticelli, Lippi.
Bejárni tudtuk csak, nem felfogni
e rövid délelőtt az Uffizit.

A falról forró, s fagyos szépség tekint
le ránk, öröklétet hirdet; ezernyi
ember folydogál lassan pillanatnyi, 
felvett alakban, titkos szabály szerint.

Az ablakból a Ponte Vecchiót
látni, alatta nyugodt az Arno.
Vörös tetők fölött a tér tágul.

Csak képzelem, hogy minden részletet
tudok, a Tavaszhoz többször visszamegyek.
Itt született hajdan minden álmunk.

4.
Itt született hajdan minden álmunk.
Itt lobogott fel a nyolcéves Dante
világmegváltó, végzetes szerelme.
És e tornyos házban a lábunk

lakhelye kopott kövén lépked. Hátul
családi fészek, ereklyékkel tele,
köztük bolyong a költő szelleme,
ki föltérképezte régi világunk.

kovács szabina

FIrENzE

úti élmények szonettkoszorúban

(Az Art.Pagonynak és főleg Bagi Máriának, utazásaink megálmodójának, megvalósítójának, támaszunk-
nak, kalauzunknak a kirándulásokon.)
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Firenze — Santa  Croce
Fotó: Kovács Szabina
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Halotti maszkja; a Komédia
egészen korai másolata;
tőre; s a többi, sok mindent találunk.

Még Botticellit is megihlette,
amott a Pokol, keresztbe metszve.
Óriások lábnyomában állunk.

5.
Óriások lábnyomában állunk.
Egy reggel hosszan várunk ácsorogva,
míg kinyílik a Medici-kápolna.
Alvó házak. Élt itt rég egy fabábu,

hirtelen jut eszembe, társául
szegődött egy macska, s egy róka,
s ha hazudott, megnőtt az orra.
A bejárat végre kitárul.

Michelangelo márványtestei
őriznek két Medicit, mesteri
munkák az Éj, Nappal, Alkony, Hajnal.

Néha alig bírok magammal,
hogy ne vegyek még több szuvenírt.
Zöld Arnón aranyifjú öreg híd.

6.
Zöld Arnón aranyifjú öreg híd – 
mint toldott-foldott fecskefészkek,
csüngnek rajta az ékszerészek
bódéi – őrzi poros titkait.

Megcsodáljuk a bozontos Cellinit,
kinek kijutott egy kalandos élet,
némi szobrászat, ötvösművészet,
s ki túlszínes jellemével rémít.

A vén híd oly robosztus, tömzsi alak,
hogy fel se tűnik, mikor áthaladsz
rajta a folyó fölött – folytatódik

az utca. Balról: Pitti-palota,
Boboli-kert, jaj, de vágyom oda!
Pár ránk hagyott jel jobb világra int.
7.
Pár ránk hagyott jel jobb világra int.
Tárgyak. Futnék be a gyönyörű kertbe,
de mivel lassan beköszönt az este:
záróra. Closed. Ne, hát ilyen nincs!

Véletlen rántom meg a vészcsengőt is.
Később sóváran nézünk ki a kertre
Irénnel, míg járunk teremről-teremre,
hátha akad egy titkos kijárat itt!

Milyen érzékenyek a risztóra:
két őr is berohan a mosdóba.
Közben Katika eltévedt, hívogat.

E napot majd emlegetjük sokat.

Az eső is elered, hogy ázzunk.
Mindig magasabbra tör a vágyunk.

8.
Mindig magasabbra tör a vágyunk.
Két emelettel a város felett
Vasari egy folyosót épített
a Medicieknek, így sétájuk

titokban maradt két palotájuk
között. Az út egy kilométeren
át vezet, több, mint ezer önarcképet
őriznek itt.  Csak lentről csodáljuk:

a Ponte Vecchio fölött halad át,
s megkerüli a Santa Felicitát.
Cosimo de Medici rendelte meg:

kémkedni, s hogy kerüljék a tömeget.
A teljes Boccacciót elolvasom.
Hány imát hallott az ősi templom!
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Michelangelo: Krisztus
Fotó: Kovács Szabina
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A művészet minden zugot megtalál
itt és születik valami remek.
Ám itt is dolgoznak, élnek emberek,
sok árus, bolt, piac, pizzéria, bár.

Este, s éjjel fölbolydul az élet.
A nők nem túl szépek, inkább kemények,
elegánsak, a férfiak macsók

és sportosak,  s vannak hangoskodók.
Itt született újjá az ember.
Nem érték be, csak tökéletessel.

12.
Nem érték be, csak tökéletessel.
Michelangelo fa Krisztusa
a Bargellóban tökéletes csoda.
Giotto nagy kortársát tisztelve

adózott művészetének, lefestette.
Fönn a falon Giotto kopott freskója
Dantét vörös ruhában ábrázolja.
No és ott van Donatello remeke:

Bacchus, ki ránk emeli kőserlegét
enyhén spiccesen, könnyedén, mint ki él.
Ülünk a Bargello mohos udvarán,

töprengünk a fényben, sok kérdés, talány.
Ekkorát mikor lép az ember?
Itt történt meg egyetlenegyszer.

13.
Itt történt meg egyetlenegyszer.
Palazzo Vecchio, Pitti-palota
a Vasari-folyosó két végpontja,
Toszkán hercegek régi székhelye

ma városháza. Ötszázak terme
elvarázsol. Cellini Perszeusza,
kezében fej: a halott Medúza.
Emelet elemekkel telefestve:

9.
Hány imát hallott az ősi templom!
A Santa Maria Novella véd:
Isten háza örök menedék.
Innen indul a híres Dekameron.

Ide érkezünk mi is egy napon,
hogy lássuk Brunelleschi keresztjét,
Ghirlandaio freskóit és más szép
műveket, s pihenjünk az udvaron,

mely árnyas, csöndes, békés, s vén fák
borulnak a falakra némán.
A napsugár áttör egy levélen,

érzem, el tudnék ernyedni egészen,
jó itt csak ülni, merengni a múlton.
Mély a csönd benn, minden hangot elnyom.

10.
Mély a csönd benn, minden hangot elnyom.
Nagyon vártam a Santa Crocét:
ide temették jelképesen Dantét,
és igazából Michelangelót,

Macchiavellit, Rossinit, Galileót.
És e Santa Croce templom oly szép, 
hogy tényleg elfog némi szédülés,
még Stendhal-szindrómát kapok.

Donatello: Feszület, Cimabue,
festett üveg, arany, Giotto-freskó…
Szobrok, sírok sűrűn lábunk alatt,

lépni talpalatnyi hely se marad,
hyperkulturémia, börtön ez már.
Morajlik messze kinn az emberár.

11.
Morajlik messze kinn az emberár.
A templomüveg finoman rezeg,
lüktet a fény, a márványban az erek,
fölveszi e ritmust, ki erre jár.
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Donatello: Bacchus
Fotó: Kovács Szabina
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Vasari műve. Itt vetélkedtek,
e falakon a legnagyobb mesterek:
Michelangelo és Leonardo

által festett, megsemmisült freskók.
Szeretném hinni, hogy nincsen határ.
Porcellino, Firenze visszavár.

14.
Porcellino, Firenze visszavár.
A San Lorenzótól egy sarokra
üldögél az ércdisznócska szobra.
Ki orrát megsimítja, az a szabály,

Firenzébe egyszer még visszatalál.
Andersen meséjében a fiúcska
felül egy éjjel az ércdisznóra,
elszenderül, átkarolja nyakát.

Porcellino elvágtat vele,
életre kelt szobrokkal van tele
e firenzés, rejtélyes mese. Láttuk

a legnagyobbakat, de még
maradt rejtve titok elég.
Firenze vár, felhők fölött szállunk.

mEstErszoNEtt

Firenze vár, felhők fölött szállunk.
Márvány torony bársony harangja hív.
Nem várt csodáktól gyorsan ver a szív.
Itt született hajdan minden álmunk.

Óriások lábnyomában állunk.
Zöld Arnón aranyifjú öreg híd.
Pár ránk hagyott jel jobb világra int.
Mindig magasabbra tör a vágyunk.

Hány imát hallott az ősi templom!
Mély a csönd benn, minden hangot elnyom.
Morajlik messze kinn az emberár.

Nem érték be, csak tökéletessel.
Itt történt meg egyetlenegyszer.
Porcellino, Firenze visszavár.

2016. október  9 –16.
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Firenze — Kilátás az Uffizi Képtárból 
a Ponte Vecchióra az Arnón

Fotó: Kovács Szabina


