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CSETNEKI JUHÁSZ BALÁZS  

 
Rózsa Sándor a lovát ugratja 

 
Sírom a sárga vár tövében, 

Sok börtönév keserve, szemetje, 

Süppedő idő méltatlan kegyelme. 

 

Telihold mikor az égre feszül, 

Magányos farkas a sírjához ül, 

Fájdalmas vonítása, 

Mint gyilkos nyíl, repül. 

 

Riadtan ébred felnőtt és gyerek, 

Nem tudják, honnan jön az üvöltés, 

És merre megy. 

 

Puszták királya, 

Puszták népének álma, 

Fáradt testekből, gyötört lelkekből 

Száll fel, mint ősi pára. 

 

Lódobogás hangját vélik hallani, 

Ajtó és ablak megremeg, 

Jön és múlik, mint a fergeteg, 

Ha a félelem és a remény ül a szíveken 

A pusztai éjjelen. 

 

Nincs más út, nincs alku! 

Betyárnak kell lenni, 

Hogy szabadon tudj élni! 

Ezért minden perc kincs 

Amin rontás nincs, 

Ha nem zörren a kézen 

És a lábon a bilincs. 
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Vadvirágok illata, 

Trágyázó ló szaga, 

A végtelent elnyelő tüdő, 

Naplemente, a nappalt temető, 

Éjjel a hideg, rideg szerető. 

Lidérces, strázsát álló álmok, 

A félelem – még ha a halál  

Nem is oly rettenet – csak terem, 

Csak terem.  

 

Riad a hajnal, a fűszálakon harmat remeg, 

Felszáll a köd a nádasokból, 

Pirkad a rónák felett, 

Hűvös, borzongó szél menekül,  

Felkél a nap, 

És aranyhúrú lantjába csap. 

 

Korog a gyomor, és szárad a száj, 

Csaplárosné, van-e jó bora? 

Barát, van-e békés tanya? 

Van-e tüzes szerető? 

 

Rózsa Sándor a becsületes nevem, 

Sárga vár és szemétdomb tövében, 

Süpped a sírom, ahol nem nyílik virág, 

Csak idegen dudva terem. 

 

Sok nehéz év tört szívemben, 

Volt betyár, puszták hőse, álmodott király, 

Puszták népe – ha vagytok –  

Vagyok-e még fohászod, reményed?  

Vagy vagyok, mint magányos kakasszó 

Elhagyott tanyák romjai felett. 
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Káromkodás, mosatlan szó, 

Istentagadó, 

Áradó folyó, olvadó hó, 

Lelkem nem eladó, 

Testem a fakó nyergébe való, 

Börtön falai közt nehezen haló. 
 

Megáll az idő, a nyár hideg, 

Jövőm, mint mosatlan  

Gatya leng a börtön felett. 

Az égen az éjben lángolnak 

A csillagok, hol a karikás ostorom, 

Hogy magamnak egyet lepattinthatok. 
 

Ropog, ropog a feledés, 

A magány tüze megvakít, 

Magához ölel, és megcsókol 

A halál, az utolsó szerető. 
 

Sírom a sárga vár tövében, 

Rozsdát könnyező bilincsben, 

Rám szakadt anyaföld ölében, 

Vérben ázó pusztákon, 

Gázolok árvalányhaj gulyákon, 

Gázolok éjfekete ménesen 

Tüzet okádó éjjelen, 

Őseim csontját ellopom, 

Lótolvaj apámat csókolom, 

Szeretőim szeretőit és 

Ellenségeimet gyilkolom, 

Zsivány lelkem 

A pokol tüzében megmosom, 

Szeretőim nevét elátkozom, 

Ezüst patkós lovamon  

A hold sugarán vágtatok, 

Aranyszőrű lovamon  

A nap felé ugratok. 
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A tó reggel 
 

Vánkosát a csend a tóra tette le, 

A vízfelület feszes, hullámtalan, 

Mint a tükör – csak pillanat –, 

Fut rajta az idő, felkél a szél, 

Hideg borzongás fut végig  

Az arcomon és a tó vizén. 

 

 

Egy pap börtönemlékei Magyarországon 

a II. világháború után 

Nagy Miklós papköltő emlékezetére 
 

A magányos holdvilág egy felhőtlen nyári éjszakán 

A börtöncellám ablakrácsai között, 

Mint milliónyi ezüst cérnaszál, lassan kúszik át, 

A nedves, málló vakolatú falra démonok árnyékát 

A múló idő tíz körömmel belévájta, 

Körmei alatt vérmaszat, mint mikor 

Jött a vallató, verőlegény, fogaimat kiverte durván, 

Majdnem letépte fülem, s földön fekve fejemet rúgta, 

Káromkodott és üvöltött, s mindezt azért, 

Mert nem voltam hajlandó hazudni,  

Koholt vádakat igazolni, hogy szeretett hercegprímásomat 

Tudják börtönbe zárni, meghurcolni, megalázni, 

A világ felé felmutatni, mily hamis, áruló, mily galád. 
 

Sok szenvedés után mégiscsak élek, 

Látom a szabadon szárnyaló madarakat 

A börtöncellám rácsain túl a kéklő ég alatt. 

Rám köszönt a nap, üzen életet és ad. 
 

Paraszt szülők gyermeke, pap lettem, hogy  

Szolgáljam Istenem,  

Munkás szülők gyermekei, akik engem agyba- 

főbe vertek, ők a vallatólegény és a börtönőr. 
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Mi vagyunk e „szocializmus” munkás- és  

Paraszt osztály leszármazottai: 

Verőlegények, börtönőrök, papok és a többi rabok, 

Börtönfalon kívül pedig a „boldogok”. 

Ez e rendszer átka, az igaz emberek irtása, 

Némítása, szegénységbe alázása. 
 

Mily nehéz az élete a börtönőrnek, 

Mily nehéz az élete a vallató-, verőlegénynek, 

Hogy családja kenyérhez jusson, megéljen? 

Mily nehéz a sorsom, hogy túléljem! 
 

Az esti szellő megpihen az utcák fáin fenn  

A lombtengeren, majd szánakozva betér 

Fülledt, odvas celláinkba, és hoz szabadság-illatot, 

Templomok harangkondulását, 

Rémlik, hallom szentmiséző pap halk szavát, 

A hívők boldog énekét, a tömjén illatát, 

A mindenséget magát, de csak  

Poros, fáradt levegőjét küldte a város 

És bűzös zsivaját. 
 

De fáj! De fáj! A kelyhet kezemben nem tarthatom, 

Nem adhatom híveknek az ostyát, 

Amit Istentől itt nap mint nap megkapok, 

Magányosan, elfeledve az imáim,  

Gyónásom után képzeletben. 
 

Aztán feltűnik a régi, szép tanyánk, 

Régi, szép tanyánk,  

Álmodom: él anyám, él anyám,  

Terített asztallal vár reám, vár reám. 

A kemencében ég, ropog a száraz kukoricaszár. 

Apám az ajtóban áll, oly régóta, oly régóta  

Várt csak várt. 
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Szemében könny, tekintetében büszkeség, 

Kérges, kemény kezében eltört idő, 

Sírással és borral telt pohár, 

Megáldom, csókot ád, majd megkínál. 

Anyám – míg apámmal beszélgetek – 

A szövőszék mellett sző csendesen, 

Egyenletesen, mint az idő, mely végtelen. 

 

Ismét rám szakad a magányos börtönéjszaka, 

Elröppen az emlékek fájó, kedves madara, 

A börtöncellám ablakának rácsai között  

A holdsugár, mint milliónyi ezüst cérnaszál, 

Lassan kúszik át,  

Közöttük két aranyszál, az én drága  

Jó anyám és az én drága jó apám. 
 

 

Haiku és haikuszerű versek 
 

Hol volt, hol nem volt, 

Egyszer lehet megfogni, 

Kettőszázhúsz volt. 

 

Szétázik a papírkád, 

A hatalom fütyül rád, 

Hiába mutogatod a papírkád. 

 

Tartalom és forma – 

Nagyon csíp a torma, 

Tartalom: ez győzelmi tor ma. 

 

Az én barátom 

Tótágast állt a nyáron, 

Ez ám haiku. 
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Villog a billog 
 

Kiknek kezeiben billog villog, 

Magukra kenik örökre  

Az égett bőr és égett hússzagot. 
 

Trianont átkozók átka hull-e vissza ránk ma? 

Bumeráng rángatta kezüket, 

Vagy bivalycsontúak, vagy szellemi szegények, 

Vagy vagyunk-e gagyi magyarok, 

Vagy leszünk-e Zrínyiek, kik kirohanunk 

Magunkból vakmerőn, bátran, 

Visszatérve új honfoglalásban. 
 

Kirohanunk-e kommersz világból, 

Áldott, igaz kezeket csókolunk, 

Ősi álmokat kihantolunk, 

Csoóri útján Csoóri után indulunk, 

Ez az út a mi utunk,  

Ez az út magyar út! 

Elátkozva, elátkozva, 

Még akkor is, ha a pokol kapui 

Már nyitva, 

Hiába ásítanak ránk dadogva, 

Mert áldott, igaz kezeket csókolunk, 

Ősi álmokat újraálmodunk. 
 

Széttépett hazában élni, 

Szent István lelkét vissza kell venni! 

Tükörbe kell nézni, tükörbe kell nézni! 

Nem elég az önvádban szügyig gázolni, 

Akkor sem szabad rogyott eszméket szolgálni! 

Új honfoglalás kell, újra magyarnak kell lenni, 

Újra „szabadnak” kell lenni, 

Cicoma, dobverés, trombitaszó nélkül kelni, 

Dolgozni, dolgozni, dolgozni! 

Új honfoglalás kell! 



KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

41 

Zrínyi, Rákóczi, Kossuth, Petőfi, Kodály és  

Ötvenhat útját újra kell járni! 

Nem kell nekünk besározó eszmék  

Veszett látomásaival pokolra szállni, amik 

Agyartalan, magyartalan eszméket  

Akarnak húsunkba vájni. 

 

Tánc, az ének, a táj miénk, miénk a szó, 

A vers, a ballada, miénk a hegy, a bor, 

Miénk a dal, a szívünkbe sajgó, 

Mi értjük e föld szavát, 

Miénk e tékozló világ. 

 

Kik lesznek, akkor lesznek itthon, 

Ha övék lesz öröme, kínja és szerelme, 

Átka és álma e vértócsás vidéknek, 

Kik elfogadnak pőrén és szegényen, 

Kik elfogadnak bűnösen, vétkesen, 

Mint a vérünkből sistergő eszmélet. 

 

Kiknek kezeiben billog villogott, 

Örökre lehet érezni rajtuk 

Azt égett bőr- és égett hússzagot. 

 

 

Berentei bányászok között 

 

Elhagyott tárnák mélyében az úr a csend, 

Ott, hol holt bányászok lelke kereng, 

Néha felnyög a föld és reccsen a támfa, 

Ne gondolj a múltra, csak a mára! 

 

Napkelte és naplemente itt nem terem, 

Csalitos sincs, nem csillan csiganyál, 

Madár se szól, nem látszik a hold se, 

Nem vet árnyékot a meleg nyár. 
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Hideg, zúzmarás teleken 

Kályhához húzódik felnőtt és gyerek, 

Az izzó szén melege lelkükben lobog, 

Testükben folyik, vérükben zubog. 
 

Itt lettem örököse, itt lettem teste, 

Akit betakar talán az utolsó este, 

Mindennapos leszállás, utolsó imádság, 

Félelemre feszítve, nincs menekvés! 

A tárnák hívó szava, varázsa, 

Mint szirének hangja szól. 

 

Itt dolgozni kell, mint mikor hajcsár vadul, 

Nem lehet lógni, mellébeszélni, 

Itt a szó a tett, ha nem jó, halál terem. 
 

A bányába ezerszer leszálltunk, 

Ezerszer feljöttünk: ez a múltunk, 

De ha ma leszállunk, nem tudjuk, 

Lesz-e majd holnapunk, 

Ezért a szó, amit ma mondunk végleges, 

Holmi férgek, holnapi nyavalyák  

Nem rághatják meg! 
 

Ha bányász szól, szava mély, mint tárnák mélye, 

Szén a lángoló szava, hozzád húzódó, 

Melege ölel, érted porladó, 

Olvadó acél, szívedbe sajgó. 
 

Ha bányász szól, szava mély, mint a tárnák mélye, 

Fájdalmas, halottakhoz könyörgő,  

Ha téged ölel, öleli a csendet, 

Izzadtság- és porszagú, 

Lelke örvénye tömjénillatú. 
 

Füstös kocsmák mélyén 

Pálinka és sör, ott kemény a szó, 

De végül, mégis mindig hazataláló. 
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Egy borgőzös nyári hajnalon 
 

Egy borgőzös nyári hajnalon 

Tanár tanítványával hazafelé ballagott, 

Mily csodálatos ez a világ, 

Ha az ember jól kihányta magát! 

Részeg vagyok, sok bort ittam 

Szomjamat mégis csak a víz oltja! 

Bibliai módon bár a kőből fakadna, 

De nem, jött a kopott ócska közkútból, 

Mely hideg volt és kijózanító. 

Kérded, fiam, pacifista vagyok-e? 

Az bizony! 

A világtörténelem gyilkos győzők gyilokja, 

Folyik, folyik, mióta áll a világ, azóta. 

A háború a béke gyilkosa, a gyilkos béke 

A háború udvara. 

Győzők és legyőzöttek! 

Tehetné, mindenki a nyerők oldalára 

Állana, de legyőzöttek nélkül 

A harc miről szólana? 

Miért feszülnének egymásnak  

Az emberek, nem volna hatalom, arany, 

Nő, konc, nem volna vendetta, 

Győzelem és félelem. 

Isten fényessége felragyog, 

A Sátán dühöng a halotti halmokon, 

Mindig akadnak emberek, 

Kik úrrá lesznek a gyalázaton. 

Hess, gonosz! Hess, gonosz! 

Gyilkos győzők gyilokja, 

Mióta a világ világ, csak folyik, 

Csak folyik azóta. 

Kérded, a mai élet elbűvöl-e? 

Elbűvöl, bizony! 
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Az igazság fetreng, a jóság kővé dermedt, 

A szeretet szenved, magányodat  

És fájdalmadat felüvöltöd az égbe, 

Véred mérgezett folyam,  

Csodálkozol, ha a rák felfalja húsodat. 

Tested műanyag folt hátán műanyag, 

Lelked az örökös győzni- és megfelelni  

Vágyás mámorában végül elrohad. 

Olyan hülye csak az ember lehet, 

Hogy szándékosan fejbe rúgja magát, 

Ha legtöbbször hát híres, 

Akár világelső is lehet.  

A legfőbb erény: mindig ember 

Maradj, fiam! 

Mily bölcs vagyok, 

Hát most jól kihányom magam, 

Remélem, bennem még  

Egy kis emberség megmarad. 

Sok kételyem talán tovább él benned. 

Nem bírom a szeszt! Egy-két liter bor 

A földre tesz, tudtad, és mégis ezt tetted  

Velem, fiam, de mégis hálás vagyok, 

Ennyi mindent nem mondtam volna így  

Sosem, e pompás hányásokat  

Sem éltem volna meg. 

Alantas vágyak között alantas élet 

Nem érdekel! Tudom, kezeimben  

Lesajnált, lenézett nevenincsek 

Fénylő kincsekké nemesedtek. 

Tanár vagyok, ez a hivatásom. 

Most sajnálom részegen magamat, 

Részegen nagyon, mert belőlem 

Most bőséges gondolat-omladék, 

Fennkölt zagyvaság pereg, zuhog. 

Utálom magamat most úgy, 

Ahogy utálni embert csak lehet, 
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Ahogy utálni csak tudok, 

Egy borgőzős hajnalon, 

Midőn tanítványommal  

Jól leittuk magunk. 

 

 

Tihanynál nyílik a levendula 

 

Levendula, levendula kék virága, 

Hullámzik, hullámzik mint a tenger, 

Álmodozó szerelmes szellő járja, 

Balatoni szerelmes sellő várja, 

Ha Tihanynál nyílik a levendula. 

 

 

Tél van 

 

Tél van, tél van újra, 

Szökő nappalok, 

Nyúló, hosszú éjszakák. 

A tűnő múlt darabokra hullt, 

A futó időben nyomodat keresem, 

Kutatom, hiába! Elfakult a szemed kékje, 

Vagy a végtelenben ég-e? 

Nem tudom, nem tudom. 

Olyan voltál, mint forgószél,  

Földrengés, havária, 

Belőled semmi sem maradt. 

Nyomod veszett a múló világban. 

Tévelygek, mint vadorzó vadász, 

Ki titokban követi a védett vad nyomát, 

Ölni megy, de nem mer lőni, 

Lőni megy, de nem tud ölni. 

Űzöm magam, mint nyomkereső, 

A léptek nyomát: vissza az elmúltba, 
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Vakon, hátrafelé, sírva, tántorogva. 

Megállítanám és tépném az időt, 

Vissza, vissza! De folyik, folyik  

Könyörtelen tova. 

Múlt, ami múlt! Hullt, ami hullt, 

Mert múlani kellett, mert hullani kellett! 

Nincs, csak egy út, nincs, csak egy út! 

Minden más út elvetélt, 

Minden más út: tévedés. 

Egy út százat elsöpör, száz utat megöl. 

Ez az árva egy út az én utam, 

Szívemből, lelkemből, génjeimből fakad, 

Csak ez az egy út lehet, 

Csak ez az egy út igaz! 

Miért dúl fel, miért fáj most mégis, 

A be nem járt utak íze, elveszett, 

Elsodort jövők, elvetett végzetek, 

Álmok, vágyak hattyúdala. 

Elszökött a múlt, és darabokra hullt, 

Ezernyi, milliónyi részre, 

Összerakni csak egyféleképp tudom, 

Tudom, tudom! 

Kínoz, fáj, kísért és meggyötör 

Az el nem csókolt csókok íze, 

A meg nem élt katarzisok, 

A meg nem érintett sorsok. 

A napot imádom, a fényre vágyom, 

Rabul ejtettek az árnyak, 

Siratom, gyászolom  

A meg nem élt világom. 

 

*** 

Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon: 

https://www.facebook.com/kortars.magyar 

https://www.facebook.com/kortars.magyar

