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A  H Ó N A P  K Ö L T Ő J E

Rónai-Balázs Zoltán versei Botondkának

A szerelem után talán a gyermek érkezése, a születés öröme az 
egyik leginspiratívabb költészeti téma, ha érzelmek megjeleníté-
séről versel a költő. Nem véletlen, megannyi költő-szülő jól vagy 
kevésbé átütő sikerrel kísérletezik gyermekversekkel. A költemé-
nyek szóhasználatát, fura, bizarr képzettársításait gyermekétől 
’kölcsönzi’, a költő nem más, mint közvetítő, jegyző, a gyermek és 
a felnőtt világa közötti átjárhatóság megteremtője.

A kisgyermek már önmagában egy vers, alkotás a javából, min-
den versek verse.

Rónai-Balázs Zoltán nem gügyögő rímeket, agyonhasznált 
szófordulatokat és költői képeket fabrikál, hanem merész kísérlet-
be fog, a kis múzsához, Botondkához ’felnőtt’ verseket ír. 

Apa–fiú árnyalt viszonya bontakozik ki belőlük, s bár a művek 
nagyon is személyesek, már-már lírai naplók, mi olvasók mégsem 
érezzük úgy, hogy hívatlan vendégek lennénk, az érzelmi kitárul-
kozás nem válik túl intimmé, naplószerűvé, ezért tudunk kapcso-
lódni hozzá. 

Rónai kisfiának mesél a világ apróbb és számottevő dolgairól, 
nagyszülőkről, Budapest ismert tereiről, utcáiról, rózsákhoz ha-
sonlító hajléktalanokról, az idő múlásáról, születésről és halálról. 

A versek annyira élénken pulzálnak, olyan élethűek, hogy az 
olvasó könnyen el tudja képzelni a csillogó babatekintetet, a kí-
váncsi, kúszó-mászó lényt, avagy a kisfőnököt, aki kiköveteli ma-
gának a figyelmet, az ölelést, a mókát és a játékot. 

Az alkotó verseit azok is szívesen lapozzák fel, akiknek nincs 
gyermekük, a költemények eszenciája, szómágiájának alapja 
ugyanis nem más, mint a szeretet, ezért egyetemes, bárki szá-
mára kódolható lírává tud válni. Az első ’botondka’ az Irodalmi 
Jelen nyári képeslapblokkjában látott napvilágot, a költőt lapunk 
motiválta a folytatásra. Januárban A hónap alkotója rovatunkban 
ezt a folyamatot követhették nyomon olvasóink az Irodalmi Jelen 
online felületén, a költő verseit a márciusi lapszámunkban nyom-
tatásban is közzétesszük.
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 A Dob utca végén a naplemente
 
A Dob utca végén a naplemente,
mint emlékfotón, olyan nosztalgikus.
Oldalról lombok nyúlnak bele,
és hosszú árnyékokat vet
a lámpaoszlop és az egyetlen,
ottfelejtett autó.
Bordó-arany a levegő, minden más színt kiolt.
Álltok benne, te anyád mellkasára kötve,
lazúros sziluett a városi tájban.
Mintha belétek ömlene a fény,
a képpé oldott tárgyak,
minden felétek tart, és bennetek fut össze.
Most eltévedt dongó tűnik el épp,
a hangja még kitart kicsit,
és átrezgi ezt a kis világot.
 
 

A Rózsák terén
 
A templom tornya a Rózsák terén
és a rózsák maguk
falatozgató hajléktalanok.
Bimbam, szia, Botondka! –
mondja a torony
és az orgona hangja
és az ének és a
falatozgató hajléktalanok –
látod, fiam, ilyen Pest,
közel az Úrhoz,
ilyen a pesti augusztus,
ahová kutyát behozni tilos.
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Botondka kúszni tanul
 
 
Négykézláb áll, előre-hátra
billeg, néha felborul.
A rágcsa-lepkétől az anyja karjáig
küszködik épp. Kúszni tanul.
Így megy a visszagyermekült
részeg is hazáig,
öntudatlanul.
Így megy a világ is előre,
tanulván új s új korszakot.
Nem tudva, mi lesz, és nem tudva, hogy lesz,
igyekszik, időnként lerogy.
Nem segítünk neki: az Isten sem teszi
a világnak, és a
részegre is csak vigyáz.
Baja ne essen,
rossz fele ne menjen,
és ha már nagyon keservesen sír,
megsimogatja a fiát.
 
 

Botond kartárs megtanul karámiul
 
Felénk kapaszkodik: vegyük fel!
Botondka karban szeret.
Előbb még mosolyog bízón, és gügyög,
aztán nyafog, végül bömbölni kezd.
És felveszem. Ki gondolta,
hogy mi ilyen gyengék leszünk?
Kisfiunk új társunk a létben,
kartárs lett szépen, észrevétlen,
s tulajdonképp a főnökünk.
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Na persze
létezik egy szerkezet,
a babakarám,
biztonságot nyújt s teret,
elegendőt, ahová
befér az egész kis család.
Veszünk egy ilyet.
Mert nem állapot, hogy ez a kölök
vagy karban van, vagy az ágyunk
tetején, ahol meg folyton
vigyázni kell, le ne essen –
vagy pedig csak hőbörög.
Ó, Babakarám, ki vagy a Jófogáson!
Tebenned bíztunk eleitől fogva!
Vagy jól van, nem az eleitől.
De most már igen, tehát jöjj el,
és szabadíts meg minket a szigorúságtól,
de a lágyszívűségtől is, ugyanúgy,
hogy ne kelljen mindig gyengének
vagy kegyetlennek éreznünk magunk.

Régi képek és homok
 
Mikor annyika voltam, mint most te,
anyám, akit te már csak
képekből és történetekből
fogsz összerakni,
tanítónő volt a homok közepén,
és egy nap kirakta apám holmiját
bőröndben az ajtó elé.
A homokon, ahol a bokortanyák népe élt
a szép szocializmusban.
És a bokortanyák népe pesztrát adott mellém.
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A bokortanyák népe pesztrát adott mellém,
mert én voltam a tanítónő fia.
Girhes kis lányka ő egy régi fotón,
girhes kislányka,
mellettem áll,
a maszatos ruhája térdig ér.
Nem ette meg a krumplipürét,
a rántott húst és semmit az elején,
mert csak négyféle ételt ismert,
és titokban anyám körömcipőjében botladozott.
 
Ezen kívül nem volt ott más.
Hozzáment egy parasztgyerekhez,
nem a lány, hanem anyám.
És elköltöztünk a homokról.
A homokról, ahol elkószáltam egyszer,
míg a pesztra játszott,
és nagyon kerestek. Aztán
azt mesélték, megtaláltak
a kiserdőben, pedig nem.
Azt mesélték, ott játszottam a kutyánkkal,
de tudod, szerintem még mindig ott vagyunk.
A kutyánk nincs már, csak mi hárman,
anyád, te, meg én.
És az erdőn túl pereg a homok,
hordja a szél, forróság van, és fölöttünk
felhőtlen áll a nyári ég.
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Botondka kitárja a karját
 
Botondka kitárja a karját az ég felé,
pedig nincs tudása róla, semmi sem,
hogy a plafonon túl a tető van,
fölötte tényleg, tényleg ott a tágas ég,
s a tágas égen túl a rejtelem,
ahonnan ő is érkezett,
és ahová, jól tudom, hogy előtte jutok.
Az én űrhajómban már rövidülnek nappalok,
a sejthalál kis technikusai bütykölgetnek rajtuk,
bizonytalan határidővel és mégis,
mintha minden évvel egyre
gyorsabban járna a kezük.
Ám most ők is csak nézik,
nézik a két kis kart, aztán leteszik
félelmetes szerszámaik.


