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BERNÁTH CSABA 
 

Üstökös 

 (Ady megidézése)  

 

Üstökös vagyok – 

azt csinálok, amit akarok. 

Feketére festem az összes fehéret, 

fekete lesz ezután a hó, a mennyezet, a lélek; 

nem engedem kibontakozni rügyfakadáskor 

a megszokott tavaszt, a pompázó színeket. 

Nem érdekelnek a sipítozó ijedések, sírások, 

én mindvégig kemény és zord szívű maradok. 

Palettámon a fekete totálisan beborítja a világot, 

nem kímélek sem vélt ellenséget, sem való barátot. 

Megfeketednek a fák, a bokrok, a színes virágok, 

már nem érdekelnek az eszmék, a lehetséges álmok; 

mégis naponta küzdve életem-testem fájdalmaival 

adys üstökösként másként képzelem el a világot. 

Nem állíthat meg írásomkor a zöld lötty tilalma, 

vagy Mammon örökös hatalma, 

Én csak egyszerű táltos lennék. 

 

Azt csinálok, amit akarok – 

adys üstökös vagyok. 

 

Fehérre festem ezután kéményem kormát, 

minden ember koromfekete, züllött lelkét; 

az ugarból termő földet s erdőt varázsolok, 

sokadszorra is elkapom a föl-földobott követ. 

Örökké fogom majd kedvesem megfáradt, gyenge kezét, 

gyermekeim anyjának aranyra festem égő-barna szemét; 

útba igazítom az eltévedt lovast, a szegény embert, 

Léda és Csinszka mítoszát azonban sosem felejtem. 

A mai kompországot egyszer visszaadom lakóinak, 

Párizs nélkül maradok ember az embertelenségben; 
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Dévény és Verecke emlékét örökre megőrzöm, 

ki megpróbál megállítani, üstökösként ölöm. 
 

Azt csinálok, amit akarok, 

hisz üstökösként Ady unokája vagyok! 
 

 

Csavar 
 

Szürke és még szürkébb felhővonulatok 

hordják a szerelmem nem múló agóniáját. 

Picinyként édesanyámba voltam szerelmes, 

ittam melle minden cseppjét, hangja színeit; 

meséivel benépesítettem fáim, erdeim, tavaim, 

elkezdtem gügyögni édes magyar nyelvem szavait. 

Gyerekként összeboronáltak már az óvodában, 

falum elemi és általános iskolájában széplányokkal; 

talán néha egy-egy puszi is elcsattant nem véletlen, 

jó volt büszkén szeretők jelmezében feszíteni, élnem. 

Kamaszként nagyot forgott vén és álmos bolygóm, 

belekuszált az első forróként bizsergő ajakharapásba, 

akkor hittem először, hogy enyém a világ, senki másé, 

feleségül vettem volna mindahány ajkon csókolómat. 

Mire éveimben felnőtté váltam, elvesztettem ifjúságom, 

nyakamba szakadt a világ összes problémája, gondja, 

vadidegen ország nemzetisége, országának szolgálata, 

legszebb fejlődésemben vettek két évre vissza utoljára. 

Tanulni ma is szeretek, holtomig élvezném a lehetőséget, 

megtettem, hisz mi megtehető, gondoltam, ráérek még arra, 

ám párválasztás s a gyerekek, imádom mindannyit (a fel nem  

 nőtteket is),  

a frász azonban utamat állta, nem adhatok és nem kapok már  

 semmit. 

Terhelt házam foglya vagyok még egy ideig, 

részeg-józanon önmagam naponta keresem, 

nem találom a sosem hordott téli sapkám, 

barátaim, szeretőim, szeretteim, családom. 
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Bár tudom, hogy vannak valahol nélkülem, 

élik saját sorsukra szabott izgága, futó életük, 

s csak akkor veszik igazán észre szeretteiket, 

mikor utolsó útjukra könnyezve a temetőbe kísérik. 

Másnap, borgőzösen és jóllakottan kijózanodva, 

először jönnek rá a sokszor ismételt valóságra, 

kizöldül a fű azután is, ha télre látjuk elszáradni, 

embert is, mint csavar a csavart, lehet kicserélni. 

 

 

Egyedül 

- nincs akaraterő ereimben  
 

Régóta egyedül vagyok, 

gondjaimmal, fájdalmaimmal. 
 

Szép, kövecses úton indultam 

egykoron a visszanevető világba, 

nevettek a lányok rám, asszonyok. 

Házam átjáróház volt mindig, 

sokszor enni nem érkeztünk az estébe 

torkolló baráti csevegéstől, nevetéstől. 

Egykori udvarom cseresznyefa bogyója 

máig nem tudta elhagyni ízlelőbimbóim, 

csak a barátok maradtak el, sokan örökre. 

Gyorsan telik az új temető óhazámban, 

kiköltöznek jóbarátok, ismerősök, rokonok, 

többször gondolatban én is vágyódom utánuk. 

Minden éjszaka álmaimban még megfogják 

fáradt kezem, csókot nyomnak borostás arcomra, 

sokszor nem is tudom, kié is volt a vágyott tekintet. 

Reggel ugyanolyan fáradtan ébredek matracsíromból, 

s ha sokáig maradnak ezek a tarthatatlan ünnepi hétköznapok, 

egészen biztosan tudom, hogy hamarosan végleg megbolondulok. 
 

Immár nagyon régóta 

egyedül vagyok gondjaimmal, fájdalmaimmal. 
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Szeress 

 

Az élettől mindig azt kívántam, 

csupán magamért szeressenek. 

 

Szeretetéhség uralkodik környezetemben, 

ám ha jobban körbenézek, kiskertemben 

a virágok is egymásra irigykednek, ki a szebb, 

hódítóbb, beszédesebb, többször kitüntetett. 

Vádaskodik a kardvirág, a rózsa örökké szúrna, 

bódítana a liliom, s a piros szegfű csak gyalázna; 

a fel nem tört földön, ugaron élnek békében a  

színesebbnél színesebb, egyszerű mezei vadvirágok. 

Kín magányban eltölteni akárcsak perceket, órákat, 

mint sasmadarat kalitkába lakatra napokra bezárni;  

térdre ereszkedem azok előtt, kik valaha egyáltalán 

szerettek egy picit, vagy a mai mindennapok hajnalán. 

 

Az élettől mindig azt kívántam, 

csupán magamért szeressenek. 

Magamért, ne mint többgyermekes apáért, 

ne csak az életemben betöltött tisztségekért; 

ne a nem véletlenül megkapott betegségekért, 

s pláne ne a megőszült hosszabb hajfonatomért. 

Bocsánatot kérek minden rossz mondatomért, 

megkövetem az általam egykor megbántottakat, 

csokrétát nyújtok hölgyeknek, urakkal parolázok, 

s megisszuk búcsúitalunkat a szeretet nevében.  

 

Ezek lesznek egykoron az én végrendeletemben. 

 

 

Láng 

 

Lobogó lobogó, lobogó láng, 

sajnos egyszer mindenkinél kihuny. 
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Édesanyám már rég nem beszél velem, 

ott ül égi trónján – az égi fellegekben;  

oda indult nemrég Ida mama, nevelőanyám is, 

itt hagyott mindenkit a zord, legnagyobb csendben. 

Már nem szalad át nálunk fájós lábbal, mint régen, 

én sem megyek át hozzá kölcsönkérni sebtiben; 

nem zaklatom szőrös puszival unos-untalan már, 

a korosnak-sorosnak egyszer kijár a fájó földi halál. 

Felszabadul egy kis házikó lakottságból a falu elején, 

kidobják az agyonfeküdt ágyat immár gazdája után, 

nem kell a fali kapaszkodó, a bot, az agyonmosott géz, 

könnyezik a kút, a szőlő, kérgessé válik és tovaenyész. 

Elmaradnak örökre a nagycsaládi kártyapartik, tereferék; 

elhallgat a pórázra kötött kiskutya is, mérgében másfelé néz, 

eltörik minden, mi egész volt, azt hiszem, egykoron, valaha, 

kert alatti temetőben nyugszik a szeretett 

Anya, Nevelőanya, Nagymama, Dédmama. 

 

Lobogó lobogó, lobogó láng, 

Anyáimért örök mécses örök szikrát hány. 

 

 

Akkordok 
 

rekedt felhők lomhán úsznak 

alattuk mosakszik egy fanyar szerenád 

szomjas sün sás közé vánszorog 

meghajlik néki sok barnafejű nád 

  

duzzadt szemű kalászok fölé 

felhőerdőt telepít egy szürke szél – 

mit akkordokba kapaszkodó dallam kísér 

új zenére új ellenszél ösztökél 

 

*** 
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