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- Nem loptam.
- Akkor hát vette? Nincs magának pénze! Talán pénzt lopott?
A perlekedésre kirohantak a gyerekek, visitozva ugráltak körülöttük.
- Huss, te! - csapott feléjük az anyjuk, aztán újra az öregasszonyra

támadt. - Bolond maga? Teljesen? Mit akar ezzel? Vigye vissza, lopott hol
mit ide ne hozzon! Mi a kőnek nekünk ez a barom nagy tányér?

- Festett - nézte mosolyogva az öregasszony. - Akárminek jó.
A menyéből kitört a sírás. - Kegyelmes Atyaisten! Ezt én tovább nem

bírom! - Otthagyta az anyósát, s berohant a házba.
A gyerekek nem követték, megálltak a tál mellett.
- Szép-e? - szólt hozzájuk az öregasszony.
A gyerekek csak nézték. Aztán az anyjuk visítozására szétszaladtak.
Varjúné csendesen tűnődött. Még a déli harangszó előtt vissza akart jutni

a vásárba. Látott egy vég nagyon szép rózsaszín selymet. Majd a két ujja
közé veszi, szakértelemmel morzsolgatja, s merf pénze nincs, alkudozhat is
az árussal.

KARAY LAJOS VERSEI

Hamninchat éves vagyok, az egyetemen magyar-történelem szakot végeztem.
Foglalkozásom sajtüzemi dolgozó. Egyedül élek két kis cicámmal Kesztheíyen, nem
is kívánkozom más társaság után.

Gyerekkorom óta írok rendszeresen. Emlékszem, valamikor "költő" akartam
lenni. Aztán úgy adódott, hogy először emberré kellett lennem s annak megma
radnom. Két egyidejű kötelesség közül előbb míndíg a fontosabbat kell végrehaj
tam, a fontosabbtk pedig többnyire nehezebb is.

A költészet? Alázat és fegyelem. Önmagunk és magáról megfeledkezett korunk
szüntelen alázatra intése mínden élő és élettelen iránt, akárhányszor állítólagos
közhasznukkal. "jelentőségükkel" fordított arányban. Egy ember fejlet1:ségét én ki
zárólag az emberen kívüli világhoz, tárgyakhoz. növényekhez, állatokhoz való vi
szonyán mérem le, iJ:évén a kultúra nem szellemi, hanem lelki kategória.

Az alázat szülte lelki fegyelemből következik mímden érett költészet foTmal.
fegyelme is. A szavak kövek, a kövekkel pedig nem hajigálózunk, hanem építünk.
A költészet építkezés. Precízen lmmunkált kőnégyszög-strófák rendje, mintegy
míníatűr, hódoló és alázatos utánzata a nagy Létezés rendjének, örök és magától
értetődő szabályosságának.

FÉNYKÉP-ARC A SÁRBAN

Nem téged néz. Ki vagy te? Azt a vélcony
papírt eltépheted, ő meg se rezdül.
Rajtad s a sáron úgy nevet keresztül,
mint a füstön, mely tűnő, illanékony.

Ű már szabad. Nem fogja kő, keréknyom.
-el, gondoZatnál sérthetetlenebbül.
Szakadjon! Málljék! Nem csúnyul, se szebbül.
Múlók múló dühére nem fogékony.

Utól nem érheted. Örök, akár a
múlt. Egy letűnt perc végérvényű ténye.
Ű túl van már, te inne'lt még a Rosszon.

Hát mit teszel? LetörZöd szánva-bánva,
vagy rátiporsz, hogy bántatlan fölénye
vándorutad végéig ostorozzon?
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LÁZÁR FELTÁMADÁSA

Sziget volt. Egy sziqet, Köd jött s a szél se fújt.
Félálom. Semmi láz. Homok takarta testem.
A.kár egy naptalan, nagy árnyú égitesten,
súllyá súrült a csend. Aldottam ezt a súlyt.

S hang ,leélt negyednapon, villámló és erős.

S mint vízalatti táj arcát torzitja tört fény,
fUJ'csán s értetlenül (mert csúffá lőn a Törvény)
virágzanak felém halványan-ísmerös

látvá.nyok szirmai, Márták és Máriák,
fehérek, ámulók, lepWkön nap süt át,
száU szappanWatuk s rettegnek, mint a poklost,

szép testem istenujj által hótiszta bár,
nemrég úr voltam itt, gazdátlan meghívott most,
s magányos, mint a part, mely szürkén visszavár.

AZ ŰRUTAS SZONETTJE

Nőtt, nőtt a kék pon,t. Tudtam, ott a Föld jön.
A ,kontinensek arca földerengett,
ismert szivárványrajz a rég-felejtett,
pincéből megkerült családi gyöngyön,

s a ház a régi volt, víze.n-göröngyön
emlékek fénye és esője pergett;
gyermekkoromból néztek rám a kertek
s az arcok, kiknek jót esett :köszönnöm,

de furcsa volt, hogy vissza nem köszönt
egy árva hang sem. Atvakít a csönd
a tárgyakon, s a léptem mintha lesnék.

Magam feledtem volna élni tán,
vagy álarc mindenütt a földi festék
s más égitest ez, 11UÍs galaktikán?

BALATONBERÉNY, EZ MARADT BELŐLED

S mint puskatűzben templomi karének,
fogy a gyerekkor. Mégy valami tájon:
a te volt kerted! Mennyi szöges lábnyom
a talajvízben! Talán térdig érhet

a fű, ha nem tovább. Nincs ,kitől kérdjed,
hogy túl vagy-e, vagy innen a halálon,
de rérnek csüngnek még az almafakon
is, kinyújtják kis ag-kezüket érted,

s pókhálójuk bekúszik, ahol alszol,
a deszkaszínbe, és anyád sem él már,
s éjjel a vizes polcon, mig a szél jár,

megzörrennek a nittelt pléhedénye,1c,
ha égzengés közt őszéji vihar szö],
mint puskat'Úzben templomi karének.
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A oorázsvesszót titkon megsuhintják.
Almunk mögött, me ly már sötétbe játszó,
mind távolabbról hangzik a madárszó.
S a házat éjjel elnyelik az indák:

mint kő wyomán zöld víz a lassúfilmen,
száll fölfelé a burjá,nzó pokol,
ablakok tátott szája fúldokol,
kacsok tapadnak a tetőgerinoen,

és nő, magaslik ismeretlen magból
vagy zöld üveggé forrott tűz-anyagból;

ébredni késő, hétalvó rabok!

Rostok ropognak a falak husában.
Holdvívó indák feszengő gúzsában
sikoltoznak a fogoly csillagok.

CSILLAGOK VÁZÁJA

A fal mögött egy rit/ca váza lángol.
Nem bronz, kovácsolt vas vagy terrakotta,
de úgy lehet, két csillag hajlította
formába ívét, két feszes sugárból.

Nem érhet hozzá földes zsályacsokrom,
de még szemem sem: [allal. óvja drága
fényét előlem kényes tieztasáqa,
zúzott kudarccá fájdul minden ostrom,

de majd, az ég fehér tűzesokra ráhull
méltó ítéleWI, méltó virág ul,
szépsége gőz lesz, csillagláng alatt,

s míg kint a tenger sisteregve hőköl,

áldom, mely véd az izzó szájú hótől,

a zöldpenészes vén betonfalat.

NAPTÁVOL

F:gesd belém, Uram, csillagaid fagyát,
külső bolyg6idél, a naptávolban úszó
kopár kőroncsokét, a Neptun és a Plútó
metán-viharait, ammóniá,1c-havát,

mint dérlepett vaso,n, úgy süssön raj~am át
világnagy hideged, a mellet görcsbe húzó,
hogy elrekedjen minden emberdallamú sz6,
mely gőzét rámlehelni elszánná magát, -

jóságuk langy vizét fagyaszd rám, hogy ropogjon;
míg egymást ölelik, csörgése bekopogjon
forró álmuk mögé hócsillag-poron át;

fejts ki e szeretet-gonoszság-szövevényből

s fonjon nyugodt, kezed világúr-mélyi fényből

fejemre s holdjaid jegéből koránát.
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