
dete: kinyilatkoztatása annak, aki már elment és boldog várakozás ... annak, aki
még itt maradt... A modern ember már alig tudja, hogy itt miről van szó, de
érzi, hogy valamiből kimaradt és olykor honvágy szállja meg, amikor a középkorra
.és a parasztságra, . szentek és költők választottságára. Júlia szép leány halhatatlan
dicsőségére, egyáltalán a végzet és kegyelern örök emberi balladájára gondol."

Irodalom: Bálint Sándor: A magyar népballada, Szeged 1947. - Domokos Pál Péter: Mert
akkor az idő napkeletre fordul, Cluj-Kolozsvár, 1940. - Ortutay-Buday: Székely népballadák.
Bp. é. n. - Dömötör Tekla: A népszokások költészete, Bp. 1974. - Képes Géza: A magyar
l'isköl~észet nyomairól, Uk. 1964. - Takács Lajos: Históriások, históriák, Bp. 1958. - Arany
János Művei VI. k, Bp. é. n. - Solymossy Sándor: Ballada (Magyarság néprajza, I. k.)
- oregues Agost: A balladáról és egyéb tanulmányok, Bp. 1886. - Gragger Róbert: Ma
gyar népballadák. Bp. 1927. - Dános Erzsébet: A magyar népballada. Bp. 1938. - Ortutay
Gyula: A szájhagyományozás törvényszerűségei, Bp. 1965. - Heinz Ischreyt: Welt der
Llteratur, Bertelsmann Verlag, 1961. - A magyar irodalom története I. k., Bp. 1964. - Új
ember, 1973. I. 7. - Háromszéki népballadák, Bukarest, 1973. - Elekes-Léderer: Magyar
ország története Bp., 1965. I. k. - Bálint Sándor-Orosz István: Egy magyar szeritember
önéletrajza, Bp. 1942. - Kriza János: Székely népköltési gyűjtemény, Bp. 1956. I-II. k, _.
Ortutay Gyula: A nagy hegyi tolvaj, _Bp. 1971. - Ortutay Gy.: Kis magyar néprajz, Bp. 1966.

Diószegi Vilmos: Sebestyén Gyula. Bp. 19n. - Kallós Zoltán: Balladák könyve, Bp. 1973.
- Erdélyi János Levelezése I. Bp. 1960.
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.If nyár intései télen

Köd hava
a tél első óraütése
záróra fél halál
kibetűzött arcok
fürge lelkek szökellő szavak
rohamlétrájukkal fordulnak űrbe

kiengedem
az ég alá madárlátó tekintetem
megülő fellegek
minden ablak vakká mes~elt
tiz igazi a képletes
magára maradt a lét
arccal fordul forrásaihoz
a nyár intései
erdőszél zöldhályogán lobbanó
vadcseresznye meddő szirmai
belesatírozva a tájba
ha borostája újra megered·
a rétre mehetek
s csak rettegek
lcockarúzo kezek homálya
mit vet ki nekem
besöpri kiveti
mért gyűjtsek neki

Más legendából tévedtek ide
lépegető fák
nem tanulták
a megváltó arcjáté1<. beszédét
kioltott uunüatok láva-útját
nem ismerik
a hely s a perc marasztalását
az alvó boldog önvesztéseit
nyalábba még nem szorított
élő!a-álcájú botok
végszóra zúg föl életük
sose próbálták
a vallomások vérömléseit
az isten-józanok
lIúndig tavalyi sorsukat növényi
létük megszokott rohama regéli
"ostjaik naprendszere kiszabott
jég-korszakukat túl nem élik
szavukat szegi ha nem ózon
tanúságot mondani hóból
hogy olvashatták volna napszám
hanyatt fekve világnyi padkán
a penész-foltok képírását
kártyajóslatok szigetének

Etetem a tűz kutyáit
és ti faágakról beszéltek


