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Molnár József

A becsületes
A hóhér lepkéket fog,
az oroszlán sosem éhes,
a majom utálja a fákat,
nyugalom! – mondja az őrült.

A zsiráf beáll egy szekrénybe,
katonának siet a gyáva.
Minőségért küzd a selejt,

a tolvaj visszaadja múltját,
a becsületes meztelen.

Anyám úszik

Anyám fekete kalapban
úszik.
Üveges szemében várakozó
közöny.

Ő jajgat, én jajgatok.
Ki bírja tovább a másik
hangját?

Anyám fekete virágmintás
éjben
fekszik a kényelmetlen
ágyon. 

– Fiam, itt vagyok melletted.

Kardos Ferenc

Zuhog1
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Zuhog. Nincs arca az 
égnek. Az agy lázad, 
hárít, menekül. 
Arcod felhőfoszlány.

Zuhog. Tüzet raknék 
fölszárítani a halált. 

Küld vissza, Uram! 
Dobd vissza! 
Nincs szükséged rá!
De fekete krétám csendje 
hiába, hiába nyomja el
az ásók zörejét, neszét a száz
rideg celofánnak
és az üresen kongó zsoltárt.

Eljutok, ugye eljutok a liftig,
– mi vissza nem hoz –?

Nem szólsz. Nem hívsz. Nem szidsz.
Nem fáj, csak hiány, 
feszületre aggatott ígéret,
hogy majd megyek,
hogy majd vársz.
Elszámolsz velem is.

Angyalokkal és ördögökkel
kántálod majd,
ahogy Major-Zala Lajos mondaná,
ahogy Utassy Dzsó mondaná, 
ahogy Pék Pali mondaná,
ahogy Rózsás János és 
ahogy a névtelenek az 
árkok mélyéről,

– a fekete kréta csendje alatt –
ismeretlen égi szavakkal:

1   A Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság idei tanulmányi napjain a Hévízgyógyfürdő és Szent András 
Reumakórház által felajánlott Lilla-díjjal kitüntetett alkotás. (A hívó összetételek kurzívak.)
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csillaggá sűrűsödik,
nem felejt a lélek.
Ott áramlik minden
el nem morzsolt fájdalom.

És most érted, miattad kopog
kővé fagyott siratót
a bal pitvarban, ver lázat,
zuhog, zuhog...
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Nincs más, 
édesanyám adta 
évekkel ezelőtt, 
marokmélyi árokból
gurgatva át tenyerembe,
hogy őrizzem,
vigyem onnan el,
ő maga helyett.

A könny itt zörög 
kamráról pitvarra,
mint pontos óraszerkezet.

Mért nem értettem 
akkor a hallgatását?

Látod, nem voltam 
alkalmas, nem voltam akkor 
fiad – csak távoli rokon,
ki menne, 
kísérli a lázadást.

Nem érted, csak magamért 
zajos szeretettel.

Rideg porkőszem.
Mit is kezdek vele?

Kaj Ádám – Szemes Péter – Bence Lajos 

Lendvai képek 

Gábor Zoltán freskói alapján 

Negyedik kép
NYÁR, MAGYAROK

Mazug és Bökény fehér vásznat feszítenek a színpadon, mikor végeznek, mögé állnak, és Regős bújik ki 
a takarásból. Regős éneke közben Mazug és Bökény árnyjátékként adják elő Bulcsú vezér kivégzését.  

REGŐS
Minő neves fejedelemnek
nevezitek én nevemet,
minő híres fejedelemnek
hírelitek én híremet?

Balról Duna habja harsog,
hordja hírem messzi Délnek,
jobbról dörgő Dráva harsog,
hordja hírem Napkeletnek.
Hét országon, hét határon
hírelik a hírem messze,
hat országban, hat határban
hatalmamról zeng a szó.
Haj rege, rejtem!

Hét országban, hét határban
hegyen-völgyön, vadon földön
uralják az én uralmam,
hordozzák az én hatalmam.
Haj rege, rejtem!
Tengerparton, folyóparton,
hat határban, új mezőkön
legelnek a lovaim,
bolyongnak a barmaim.
Hét határban, hat országban
nyargalnak én népeim,
vágtatnak én feleim.
Falas város fala között,
köves város köve között
lobognak én tüzeim,
ropognak én lángjaim.
Haj rege, rejtem!
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