
Csanády János

Képek egy falusi házból
(Gyermekversek)

Kikelet

Kikelet — fiatal lovak 
rúgtatnak a felhők alatt. 
Kiderül az égbolt — tavaszt 
hoznak a kék madarak.

A kiscsikó — nyakában csengő — 
anyja nyakához dörgölődzik, 
a kisbika álla alatt 
apró kolomp leng.

Méhek bujkálnak a levegőben 
az arany napsugár hajszálai közt, 
szőrös lábukon virágpor-henger, 
építik már a lépeket.

A téli földkupac alól, 
mely földig hajtotta derekát: 
feláll a rózsafa, bimbózni kezd, 
s új tüskéket növeszt.

Az ibolyabokrot a kertben 
körültáncolják a hangyák.
A második virág volt a hóvirág 
után, mely szirmokat eresztett.

Az eresz alatt verebek 
foltozzák téli fészküket, 
az anyamadár apró, szeplős 
tojást rak, s várja a fiókákat.

Fönt sólymok szállnak. 
Mozdulatlan szárnnyal köröznek, 
éles szemük felfedezi a földet, 
karmukat toll-bocskorba húzzák.
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Nyúlfi szalad lent, kisnyúl, 
apja nyomában. Az öreg nyúl 
lassan rúgtat, meglapul, 
rávetődik a sólymok árnya.

Sovány ürge, vékony-derekú hörcsög 
iramlik a barna rögök közt, 
a tél megvékonyította őket, 
tavalyi magot keresgélnek.

Az öreg meggyfa derekán 
menyét villan meg kéken, 
az ágasok közt leskelődik, 
pelyhes csibére gondol.

Fecskék pocsolyák partján 
agyag-maltert kevernek, 
fecske-téglákat vernek 
kerek kis fészkeikhez.

S távol a szittyós nádas 
békát rejteget. Sás 
lesi a türkiz égen 
a fehérszárnyú gólyát.

Fűrészbak
I.

A fűrészbak kétfejű szamár, 
elől-hátul két nagy füle van; 
akáchasáb nyúlik el fölötte 
V-fülei kettős Villájában.

Kéreg-húron vonótáncot járva 
nyiszorog a fűrész, jóbarátja, 
villogtatja sok fényes fogát, 
míg az akác derekába vág.

Ha nem fűrészelnek rajta, 
fűrész a bakot támasztja.
Füle közé könyökölve áll a 
fűrészbaknak fűrész jóbarátja.
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II.

A fűrészbak kétfejű szamár, 
rekedt hangja harsogón iá-z, ha 
megcsikordul fölötte a fűrész 
az akácfa vastag derekában.

Acsorog a fészer mellett sokszor 
hetekhosszat néma unalomban, 
füle hegyén verebek ugrálnak, 
táncot járnak veréb-vigalomban.

Fűrészfogtól sebzett derekára 
vadgalamb száll, ott vár a párjára, 
csendes délben vadgalamb-dalt krúgat, 
de a bak-fül meg sem rezdül rája.

Lábánál, a finom fűrészporban 
kutya, macska hemperegve játszik, 
kutya, macska karmolja, harapja, 
s nyugalmát ez cseppet sem zavarja.

Füle botját sem mozdítja rájuk, 
pedig amúgy igen jó pajtásuk, 
nem hall, nem lát, úgy áll csak magába, 
mint akinek földbe nőtt a lába.

Tragacs
A tragacs: 
csupa maszat. 
Trágyát hordanak a tragaccsal, 
azért van úgy tele maszattal. 
Szalmaszál lóg 
minden ízén.
Almot hordanak tragaccsal, 
azért van úgy tele ragaccsal. 
Tengeriszár 
billeg rajta.
Veréb csipeget — 
piros kakas 
ébresztőjét fújja. 
Estelente 
bíborvirág, 
friss lucerna 
koszorúzza.
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Talicska
Egy keréken szalad a talicska, 
egy-nyomú szekér.
Hátul csak két 
bak-lába van, 
földet az sem ér. 
Mikor gurul a talicska, 
mégis két jó láb gurítja 
körbe-körbe 
a föld kerekén.

Favágitó
Mohos tuskó, favágitó, 
hány kemény kéz markolása 
száll fölötted, fejsze tánca 
acél-fénnyel villogó — 
fészer mellett lombok árnya 
legyezget most, nem vagy már a 
régi favágó-tuskó.

öreg lábad vízben ázik, 
oda folyik — mikor esik — 
épp az eresz-csatorna, 
hátad hasadt, vállad horpadt, 
de sok sulyok súlyát hordtad, 
de sok csapás csattant rajtad, 
míg elhasznált az élet.

Fejsze éle hányszor állt be 
szívós rostjaid feszítve 
erős hátad gödreibe, 
vékony ágat vágtak rajtad, 
kisbaltával így koptattak, 
tuskót hasogattak rajtad, 

öreg tuskó, favágitó, 
vasék, fejsze így koptattak. 
mord szakállad zöld moha, 
tested önként hányszor tartott 
súlyoknak, fejszének bakot, 
mégis állsz még, vén barát, 
hó-bocskorban, nyári porban 
míg csak a szú szét nem rág.
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Fűtelep
Fatelep mellett, egy csalitosban — 
odaszaglik korhadó kéreg-illat, 
vén vasfűrészek foga odavillan; 
a csalitosban van a fűtelep.

Finom vadfüvek kis bokrai 
ölelik egymást, hamvaszöld hátuk 
az avarszagú, nedves földre hajlik — 
csillag-alakban szétterülnek, 

fű-ujjaik künnyedén összefűződnek, 
egymásbacsúsznak, mint fogaskerekek, 
így tartják össze, fatelep mellett 
egy csalitosban a fűtelepet.

Bodzabokor hajol fölébük, 
ágai közt vadgalamb fészkel 
teremtéseleji csöndességben 
az elhagyott fatelep mellett.

A bokrok körülveszik 
a fűtelepet. Galambszárny sír suhogva. 
A kör közepén, vadfüvek hátán 
lombok sárga napszeme táncol.

Likvágó
Lófog — vasból.
Rövid nyele 
mélyre nyújtja 
ürgelukba, 
hörcsöglukba. 
Lik, — luk: 
elmélyítjük, 
kinyitjuk.
Csip-csup munka lehet bármi: 
kapudúcnak lukat vágni, 
agyagos földet fölnyitni, 
kövek között árkot ásni.
Legjobb mégis 
hűvös faásó gödörben 
öreg fáknak 
mélyre-vásott 
gyökereit kotorászni.

7



Öreg pince
Ebből a vén pincéből 
már a békák is kiköltöztek, 
rozsdás vaspántja, lakatja 
egy korhadt deszka billeg rajta.

Eleinte még a tyúkok 
bejártak kapirgálni, 
aztán inkább az ösvény mellett 
apró papsajtot csipegettek.

Vén pince, odvas vakszemével 
még el-elnézegette őket, 
de aztán azt is lehúnyta, 
ön-némaságába süppedt.
Almából nem tudjak már felkelteni 
zörgő hajnali szekerek, 
hallgat az öreg pince, omlik, 
minden lábnyomot betemet.

Gazdái, hordói elhagyták, 
a vidám szüretek, 
a borsajtolót pók szőtte be, 
hálója porosan remeg.

Odahagyták a bogarak is, 
aztán elköltöztek a pókok; 
szitakötő, aranyszín lepke táncol 
tavasszal süppedt zsupfedelén.

Öreg kút
Egy kis dcszkaház állt fölötte, 
korhadt itt-ott és gyakran 
meg kellett foltozgatni 
egy új deszka-darabbal.

Ásnak mellette most 
új vízvezeték-árkot, 
ólomcsöveken folyik a konyhába 
a víz majd nemsokára.

Hallgat az öreg kút, nézi 
a serény kezeket.
A keréken a rozsdás 
vasabroncsot még fény pihézi.
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Fel-feltekerik még a henger 
kötelén a lukas vödröt, 
s a mélyben csak a visszacsurgó 
vízcsepp neszez.

Hány éves az öreg kút?
Mindig itt volt — cseppre-csepp 
ezt mondja csak — amióta vizet 
kortyolt a házban az első gyermek.

Csak cseppre-csepp, a vízgyűrűk 
néma, illanó fodra.
— Gyermekszem nem les már beléd, 
mély égbolt; kútfenék!

S nem pislog többé odalenn 
csillag a nyári éjben, 
s nem kerülgetnek nyári délben 
a szomjas állatok sem.

A mohos kávákon, köveken 
a titokzatos földmély nem üzen 
többé a szálló fellegeknek 
s jéghártyával a télnek.

Hallgat az öreg kút, nézi 
csak az ég felé fordított 
felkiáltójelet, az új víztornyot, 
s aludni készül.

Aludj, ha betemetnek is, 
vén kút, el nem felednek. 
Újmódi bölcső dajkálja vized, 
rézcsapok fénye az emlékedet.
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