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SzőcS GÉzA köszöntése

szŐCs GézA                         

WALDEMAR  DAA  LÁNYAI 
(részletek)

A sírás tik-takjai
(tizedik – végső variáns)

nagy Köveikkel megfeketednek,
áznak a sírás malmai benned.
mi fő a malmok ablakában?

Járkál a kedves egymagában
Waldemar Daa lánya a fűben.

De ott fönt északon pedig
lemminkaeinen, a szoknyaőrült 
zokog, türelmetlenkedik nagyon:

Egy vers visszaszerzése 
    
   Hatvanéves lett a nagy Játékos, aki hajdanán – nem különös-

képpen talányos okokból – ujjai közé csippentette egy versemet és 
szélbe fútta, akárha pitypang-bóbitát. Jettét véve aztán, hogy kétszer 
két kedves betű  a világ négy égtájába szóródva belőle odavész, önma-
ga számára folklorizált  pilléiből-romjaiból  egybe szedegette és egyik 
könyvében közreadta. igen nagy megtiszteltetés számomra, hogy szi-
szifuszi munkája megbecsüléseként, hatvanadik születésnapjára, nem 
is túl nagy fáradsággal, néki és magamnak immáron a teljes verset 
szeretettel visszaszolgáltathatom. mert  AnnA  örök. 

                          Farkas Árpád 
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én szólongatlak innen, angyalom!
el akarnak, lásd, venni tőlem,
de nem hagyom, én nem hagyom!
Fölkel a Vissz-Hang: lemminkaeinen? 
Kellett neki ez? kellett? Kelljen!
Arcát kacagás hasogatja:
énekeljen, no, énekeljen!

„– Hatalmasság lép ki a konnektorokból
és martalóc olvassa levelem
egynapos öröklét ruhája rajtunk – 
a malomban most ő lakik velem
Daa lánya, ő, a lány, a szerelem.”
   
   (Koppándi	József	gyűjtése	Kufsteinban)
                                                                                                       

Az esküvő 
(Kilencedik variáns )

nagy Köveikkel megfeketednek
ábrándos, nagyszemű lányok s legények.
mi fő a malmok ablakába?

Járkál a kedves egymagában,
Waldemar Daa lánya a fűben.

Az örökös csatára csiklandott,
zokog, türelmetlenkedik nagyon
lemminkaeinen, a szoknyaőrült:
én szólongatlak innen, angyalok!
el akarnak, lásd venni tőlem,
ajkak s combok közt forgatott.

Fölkel a Vissz-Hang:lemminkaeinen?
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kellett neki ez? Kellett? Kelljen!
Arcát kacagás hasogatja:
énekeljen, no, énekeljen!
Hatalmasság lép ki a konnektorból
és  martalóc olvassa levelem,
egynapos öröklét ruhája rajtunk – 
a malomban most ő lakik velem,
Daa lánya, ő, a lány, a szerelem.

   (Ágoston	Vilmos	gyűjtése	Csíksomlyón)

A lámpaernyő 
(nyolcadik variáns)
     
nagy köveikkel megfeketednek
ábrándos, nagy szemű lányok s legények
mi fő a malmok ablakában? 
Csókoktól szédülten, csatakosan
Waldemar Daa lánya a fűben.

Az örökkön csatákra csiklandott,
zokog türelmetlenkedik
lemminkaeinen, a szoknyaőrült:
a gyönyörig sebzett és sebeket osztó, 
el akarnak, lásd venni tőlem,
ajkak s combok közt forgatott.

Fölkel a Vissz-Hang: lemminkaeinen?
Fiú – szenvedélyek  vőlegénye,
arcát kacagás hasogatja:
énekeljen, no, énekeljen!

Hatalmasság lép ki a konnektorból
és  martalóc olvassa levelem
egynapos öröklét ruhája rajtunk –
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romjai közt már tűnődőn bolyong
Daa lánya ő, a szerelem.
               
              (Tóth	B.	gyűjtése	Kolozsváron)

Az út 
(Hetedik variáns)

nagy köveikkel megfeketednek
ábrándos nagyszemű lányok s legények.
mi fő a malmok ablakában?      
Csókoktól szédülten, csatakosan
Waldemar Daa lánya a fűben.

Az örökkön csatákra  csiklandott,
zokog, türelmetlenkedik, 
lemminkaeinen, a szoknyaőrült: 
a gyönyörig sebzett és sebek osztó,
el akarnak, lásd, venni tőlem,
ajak s combok közt forgatott.

Fölkel a Vissz-Hang: lemminkaeinen?
Fiú – szenvedélyek vőlegénye,
arcát kacagás hasogatja,                    
                                 énekeljen, no, énekeljen!

                                 Hatalmasság lép ki a konnektorból
 és martalóc olvassa levelem,
 s szerelmek földúlt hátországaiban,
 romjai közt már tűnődön bolyong
 a Férfi

          (Lőwy	D.	gyűjtése	Szamosfalván)    
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Az elhagyott ház 
(Hatodik variáns)

nagy köveikkel megfeketednek
ábrándos, nagyszemű lányok s legények
a szerelem égre kapó, révült lángjaiban.
Csókoktól szédülten, csatakosan
Waldemar Daa lánya a fűben.
Az örökkön csatákra csiklandott,
zokog, türelmetlenkedik
lemminkaeinen, a szoknyaőrült:
a gyönyörig sebzett és sebeket osztó,
el akarnak, lásd, venni tőlem,
ajkak s combok közt forgatott,
győzni s elesni szoktatott
Fiú – szenvedélyek vőlegénye,
arcát kacagás hasogatja:

énekeljen, no, énekeljen!
Hatalmasság lép ki a konnektorból
és martalóc olvassa levelem
s szerelmek földúlt hátországaiban,
romjai közt már tűnődőn bolyong 
a Férfi

       (Szőcs	G.	gyűjtése	Galacon) 

Az utolsó hetek 
(ötödik variáns)

nagy köveikkel megfeketednek 
ábrándos nagyszemű lányok s legények
a szerelem égre kapó, révült lángjaiban.
Csókoktól szédülten, csatakosan
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tovatántorog vélük 
az örökösen  csatákra csiklandott,
hamari győzelemre éhes
lemminkaeinen, a szoknyaőrült:
a gyönyörig sebzett és sebeket osztó,
el akarnak, lásd, venni tőlem,
ajkak s combok közt forgatott,
győzni s elesni szoktatott
Fiú – szenvedélyek vőlegénye, 
arcát kacagás hasogatja:
énekeljen, no, énekeljen!
Hatalmasság lép ki a konnektorból
és martalóc olvassa levelem

s szerelmek földúlt hátországaiban,
romjai közt már tűnődőn bolyong 
a Férfi
                    
 (M.	Tabacu	gyűjtése	a	kolozsvári	Monostor	negyedben)

                
A kiabálás 
(negyedik variáns) 

nagy köveikkel megfeketednek 
ábrándos nagy szemű lányok s legények
a szerelem égre kapó, révült lángjaiban.
Csókoktól szédülten, csatakosan
tovább tántorog vélük 
az örökkön csatákra csiklandott,
hamari győzelemre éhes,
csodákra szomjas Fiú;
a gyönyörig sebzett és sebeket osztó,
simogatásba beleájuló,
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ajkak s combok közt forgatott,
Fiú – szenvedélyek vőlegénye
arcát kacagás hasogatja:
énekeljen, no, énekeljen!
Hatalmasság lép ki a konnektorból 

és martalóc olvassa levelem

s szerelmek feldúlt hátországaiban,
romjai közt már tűnődön bolyong
a Férfi

 (Dóczi	T.	gyűjtése	a	marosvásárhelyi	November	7.	negyedben)

                                   
A pince 
(Harmadik variáns )

nagy köveikkel megfeketednek
ábrándos nagyszemű lányok s legények
a szerelem égre kapó, révült lángjaiban.
Csókoktól szédülten, csatakosan
tovatántorog vélük
az örökkön csatákra csiklandott,
hamari győzelemre éhes,
csodákra szomjas Fiú;
a gyönyörig sebzett és sebeket osztó,
simogatásba beleájuló,
ajkak s combok közt forgatott,
győzni s elesni szoktatott 
Fiú – szenvedélyek vőlegénye,
ki végül társra, soha társra
nem lelt a szerelemben.
Hatalmasság lép ki a konnektorból
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és martalóc olvassa levelem

s szerelmek földúlt hátországaiban,
romjai közt már tűnődőn bolyong 
a Férfi

         (Délczeg	E.	gyűjtése	Szentpéterin)

Az autóstoppos 
(második variáns)

nagy köveikkel megfeketednek
ábrándos, nagyszemű lányok s legények
a szerelem égre kapó, révült lángjaiban.
Csókoktól szédülten, csatakosan
tovatántorog vélük
az örökkön csatákra csiklandott,
hamari győzelemre éhes, 
csodákra szomjas Fiú;
a gyönyörig sebzett és sebeket osztó,
simogatásba beleájuló,
ajkak s combok közt forgatott,
győzni s elesni szoktatott 
Fiú – szenvedélyek vőlegénye,
ki végül társra, soha társra 
nem lelt a szerelemben.
Hatalmasság lép ki a konnektorból 

sodródik fekete haja, el, tovalobban a lángban – 

s szerelmek feldúlt hátországaiban, 
romjai közt már tűnődőn bolyong 
a Férfi

        (Kallós	Zoltán	gyűjtése	Bálványosváralján)
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A csecsemő  
(első variáns)

lobognak messzi hadak – 
ábrándos nagyszemű lányok s legények
a szerelem égbe kapó, révült lángjaiban.
Csókoktól szédülten, csatakosan
tovatántorog vélük 
az örökkön csatákra csiklandott,
hamari győzelemre éhes,
csodákra szomjas Fiú;
a gyönyörig sebzett és sebet osztó, 
simogatásba beleájuló, 
ajkak s combok közt forgatott,
győzni s elesni szoktatott
Fiú – szenvedélyek vőlegénye,
ki végül társra, soha társra
nem lelt a  szerelemben.
Hatalmasság lép ki a konnektorból

sodródik fekete haja, el, tovalobban a lángban – 

s szerelmek földúlt hátországaiban,
romjai közt mát tűnődőn bolyong
a Férfi

   (Salamon	Anikó	gyűjtése	a	kolozsvári		
	 	 	 Györgyfalvi	negyedben)

                                  
Szőcs Géza: A sirálybőr cipő, Magvető Könyvkiadó, 

1989., 14–22. oldal
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FArKAs árPáD

Szerelmek hátországaiban 
                    
lobognak messzi hadak –
ábrándos, nagyszemű  lányok s legények
a szerelem égre kapó, révült lángjaiban.
Csókoktól szédülten, csatakosan
tovatántorog vélük
az örökkön csatákra csiklandott,
hamari győzelmekre éhes,
Csodákra szomjas Fiú;
a gyönyörig sebzett és sebeket osztó,
simogatásba beleájuló,
ajkak s combok közt forgatott,
győzni s elesni szoktatott
Fiú – szenvedélyek vőlegénye, 
ki végül társra, soha társra 
nem lelt a szerelemben,
csak áhítatra, dulakodásra  – 

sodródik fekete haja el, tovalobban a lángban – 

s szerelmek földúlt hátországaiban,
romjai közt már tűnődön bolyong 
a Férfi,
mindenért lehajol.
mint fölperzselt falvak mélyein sült krumplit,
labdázón vesz tenyérre emlékeket, arcot, régi álmot;
amit most megszeret – holtáig megszeret;
romok közt talált karéjnyi búzakenyeret,
a szerelmet úgy morzsolgatja, holtáig tartson,
s mint csipornyi hűs vizet,
ajkától immár el nem veszi – 
s csapjon bár tokáig böjt,
épít a romokon magának
iszonyú békét,
 jövendőt. 

(FArKAs árPáD, Válogatott versek, 
székely  Könyvtár, 2012, 79. old.)  


