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CSETNEKI JUHÁSZ BALÁZS  
 

Fáj a szívem diófája 

 

Fáj a szívem, szívem fája, gyökeret vert a halálba, 

Lombja sötét, gyászos árnya, elszállna, ha volna álma. 

Repülne a messziségbe, vakon hullva napba, fénybe, 

Simogatná könnyes szárnyát, elsiratná hulló tollát. 

 

Szellő, szellő, kicsi szellő, vén diófa ágán csüngő! 

Kinek zúg fűrész, kinek sivít? Kinek kezdet, kinek vég! 

Ágad, törzsed, árnyad veszve, vén diófa kiterítve. 

 

Mi lesz véled, árva szellő, égi diófa ágán csüngő? 

Vágyak, évek, csendes éjek ráterülő holdat néznek, 

Idő kése villan, villan, sóhajod hull csak, hull csak. 

 

Jő a hajnal véres nappal, szarvas inal késő jajjal, 

Harmatos, hideg fű ravatala, égre réved ködagancsa,  

Nyálas csigák csúsznak, búgnak útjain az úttalannak, 

Ezüstösen, aranyosan tó vizébe napfény csobban. 

 

 

Zeng az ég 

 

Zeng, zeng az ég, zúgó esőt söpör a szél,  

Nincs menekvés! Mennék hozzád ily’ magányban,  

Mennék hozzád dőlve gyászba, félve, fázva, 

Mennék hozzád útkereső-útveszetten, 

Mennék hozzád szerelemmel, szerelemmel. 

 

Csak néznél rám kék szemekkel, tág szemekkel, 

Nem is tudva, nem is sejtve, most dől el, 

Ily’ elhagyottan, így ázva, csapzottan, vizesen, fázva, 

Igaz vagy, vagy hagynál engem számkivetve. 

Mellét döngeti, sötét az ég, viharkabátját szaggatja szét.  
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Néznék, néznék kék szemedbe, mennék veled kék hegyekbe, 

Hozzám bújva kék selyemben, kék hidegbe burkolózva,  

Kék vizeken, kék hajóban, kék ékkővel kék hajadban, 

Kék álmomban sok-sok éjjel aludnál a két karomban, 

Tépnéd lelkem szerelemben, vad ösztönnel, szenvedéllyel. 
 

Belenézek kék szemedbe, zölddé lettek, tengerzölddé, 

Zöld hegyekben, zöld selyemben, zöld vizeken, 

Zöld hajóban, zöld ékkővel zöld hajadban, mennék, 

Úsznék, menekülnék kék folyóban, zöld folyóban. 

Szirénhangod árbócához kötöznének nehéz láncok. 
 

Nem zeng, nem zeng, világos már az ég, 

A Holt-Tisza partján, Tiszalúcnál bőrig ázva,  

Mennék hozzád, menekülnék, nincs már álmom! 

Belenéznék kék szemedbe, belenéznék zöld szemedbe, 

Ringatóznék némán, holtan békanyálas pocsolyában. 
 

Elindultam széllel szembe, elindultam elveszetten, 

Rám tapadt a rét vizes, nyálas lehelettel, 

Visszafordulnék hozzád, ha visszanéznék,  

Emléked tőre törne tört szívemre, 

Sós könnyem csak hullna, hullna, 

Lót asszonyos, sóbálványos koporsómra.  
 

 

Levendula 
 

Levendula kék virága! Ó, levendula kék virága, illata, 

Elfelejteni nem lehet! Az első, a legszebb szerelmet hoztad el, 

Vérem forrt, a tüze égetett, lobogott, majd lett édes, fájó hamu, 

Elmúlt a szerelem! Ó, levendula, jó beszívni újra illatod, 

Nélküled ez a szép emlék csak árva szín lenne tékozló múltamon, 

De most mámorít az illatod, elbűvöl a kék virágod erdeje, 

Udvarok, kertek, mezők levendulaillata! Újra elkap a hév, 

Levendula, ha jő volt kedvesem, a langyos szélben járj táncot vele, 

Az első szerelem emléke, mint az illatod, soha nem múlik el. 
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Részeg éjszaka volt 

 

Ki volt Ő? Nem tudom már, 

Tavasz volt Ő, de nem követte nyár. 

 

Lengett az égen a hold, részeg éjszaka volt, 

Kísértett a múlt, emlékek tűzcsóvája gyúlt, 

Csodálatos a fénylő, a szikrázó égbolt, 

Csattogtak, remegtek, villogtak, mennyi színes folt, 

Egyedül a sötétben, tűzijáték az éjben, 

Hosszú a múltam, mily rövid idő, míg lehulltam, 

 

A meleg szellő bandukolt némán utánam, 

Megcsókoltalak volna, de rád nem találtam, 

Olyan jó lett volna a derekad átfogni, 

Andalogni és hagyni a tested hozzám simulni, 

Olyan jó lett volna most együtt így meghalni! 

Lengett az égen a hold, részeg éjszaka volt. 

 

Elfáradt a testem, megbotlottam, elestem, 

Anyaföld mily kemény, hazajutni így balga remény, 

Ott feküdtem a véremben ittasan hajnalig, 

Hosszú volt, fülledt és csendes az éjszaka, 

Nem keresett senki, és senki sem várt haza. 

Lengett az égen a hold, részeg éjszaka volt. 

 

 

A Golgota 

 

Latorként feszültünk a kereszten,  

A Golgotán, Jézus oldalán, 

Bűnösek voltunk, vétkesek.  

 

Tudtuk, hogy Jézus jó és bűntelen, 

De mégis elárultuk őt hűtelen,  

Most hozzá fohászkodunk szüntelen. 
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Elhagyatott, békés most a Golgota 

és embertelen. 

 

Latorként hányszor feszülnénk, 

Hányszor járnánk meg a Golgotát, 

Hányszor könyörögnénk Jézushoz, 

És hányszor árulnánk el újra őt? 

 

Közénk jött és mi megfeszítettük  

Jézus Krisztust, urunkat, 

Az élő Isten emberré lett egyetlen fiát. 

 

Elhagyatott, békés most a Golgota 

és embertelen. 
 

 

Csönd 

 

kibontották virág-lobogóikat a fák 

kezdődik valami féktelen rohanás 

ez most már végleges a télnek vége lett 

a kezdet kegyelme sodor a vég végzetébe 

így lesz mindennek majd egyszer vége 

 

kökörcsin szárán ébred az ármány 

ellenem jött a szél is de hazavitt mégis 

borongós éjjelen hozzám bújt a félelem  

az életben mennyi mindenre vágytál 

remélem ha kell lesz majd egy ágytál 

 

a lusta nyár után az ősz már sodorja 

fonja kötelét ködhálóját teríti szét 

nem moccan a nyúl se fészkébe lapul 

a hó magányom téli templomára hull 

mélyén a csönd a csöndre ráborul 


