
U T A SS Y  JÓ Z S E F

A d  notam : Balassi Bálint

Csillagok, virágok, 
kikeleti lányok, 
áprilisi fényes szél, 
hogy tündököl minden, 
suhog, csattog ingem: 
Isten, engem éltessél, 
éltess nyolcvan évig, 
hadd legyek vitéz itt: 
a szellemi végeknél!

Potomság

Petőfi Sándor utolsó szavára

Ingyen idő, májusi potomság! 
Csillagerővel nyílnak a rózsák.

Radarernyőt bont, pörög a kapor, 
tökvirág darázsreaktora zsong.

Vagyok egy vén csillag kiszemeltje: 
gáttalan galaktikáim kertje.

N yílik az ég, ha csuknak a bankok! 
Nézd, uramisten: micsoda bankók!

Lótuszülésben húz napkeletre 
rongyarany szőnyegén Ady Endre.

Íme, a sarkokig tárt valóság! 
Verejtékezi lovát a Lóság!

Tovatündököl asszonyom, alszik. 
H aja zúg. Ezüst combja közt partvis.

Életen innen, túl a halálon: 
kisfiam is száll! Kék lova álom.
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A d y  E n d re !Lobogó gyász
Vajda Jánosért

Ó,
Én,
Ének,
Te fene térzene,
Űrdöngölő csillagi csárdás, 
Egy bolygó hét naprendszere: 
Pályám is!
Ez a zokogtató zéró, 
Szentségtörő tűz,
Csordátlan csillagé, 
Zeneüzenet,
Ének,
Én,
Ó .

Szárszó

József Attila emlékének

Én vagyok itt a legszomorúbb fűz. 
Zöld zokogású.
Én vagyok itt az eső.
Én ragyogok, nem a nap.

Nincs egy árva szavam.
Csak a pontért jöttem a sínig.
Mert ez az én jussom!
Hazám: a mozdony alatt.

Lobogót, szentségtartót vinni: 
de jó is volna hinni, hinni!

Fölesküdni istenre, pártra: 
hátha megváltanának, hátha!

Rámeredni, míg dong a dogma, 
hatalmi hókuszpókuszokra.

Végül csalódni, pórul járni.
S a szent bibliát földhöz vágni.

Hervay G izella

Ellobbantál közülünk fényesen 
G izike, tüneményesen.

Voltál a magány vakmerő lánya, 
karcsú alkonyat, ideges nyárfa.

Gondtól fekete, gyásztól ében 
menyecske a halál ölében.

És hazádban is hontalan, árva. 
Nézd, a tébolydák ajtaja tárva -

Te Drága, Te Drága, Te Drága!
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Temető ég

Búcsú Váci Mihálytól

Dúdoljunk, Miska, mielőtt landol 
e szívlökéses repülőgép!
A  nyíregyházi harang is kondul: 
utolsó út a temető ég -

Arcod márványlik, szobrosul szemed 
Benne vésőket roncsoló tűz ég. 
Dúdoljunk, Miska, mindentudón! 
Magát ölelő asszony a hűség.

Lovat ragyogtat rúdhoz a Göncöl. 
Határtalan a lehetőség!
Dél Keresztje is keleten jön föl. 
Csillagnak húz a repülőgép.

Csendélet

Illés Gyulának

Egy kérdés gerincgörbülete, 
mint szíved ágába akadt kampó.
Én magamhoz húzhatlak vele!
És mondom: minden válasz halan

dó,

csakis a Kérdés örök e Földön, 
meg a csigolyák csendélete.
S fönn rég nem arra vár a Göncöl, 
hogy fényre fordítson az eke!

Ez a szívnagyobbodásos ország 
félutak lihegője. Keselyűk 
koszorúzzák a horizontját.

Korai szonett-koporsómon 
fölaranylanak mégis a betűk: 
száz évig élj, akár a sólyom!

Szerző hozzánk elküldött verseit harmadközlésben is szívesen olvasóink elé tárjuk. Ez nem szokásunk, de 
a versek érvényesek, tehát újraolvasásukra is jogunk van. Minden egyéb érdem a Költőé és az Olvasóé 
-  a szerk. (A Júdás idő című gyűjteményes kötet oldalszámai könnyen meglelhetők.)
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