
48 ESZT ERGOM  ÉS V ID ÉK E 
 

 

 
 

2014 / 4 

 

relmes lába nyomán és lepréselt virágokon cso-
dálkozunk, mint életünk rongyosra olvasott 
könyvében. Régi élet ez, talán valamikor mi is 
éltünk benne, ezért fáj a szívünk holdvilágos es-
téken, amikor az októberi Duna hideg vizén tán-
col az a vén, ezüstruhás bohóc, szívünk bolondí-
tója, a más fényével büszkélkedő, sápadt hold. 
Miközben valahol egy túlvilági füstös kocsma 
kopott asztalán a kilöttyent vörösborba egy szép-
asszony kimondatlan nevét írja könnyes szem-
mel, de mosolyogva az ezernevű, lágyszívű hódí-
tó: Szindbád, Nagybotos Viola, Rezeda Kázmér – 
mikor kinek hitték a rajongó, reménykedő, de 
mindig szeretetre és hűségre vágyó asszonyok. 
Miközben a pókhálós sarokból fájdalmas hango-
kat küld elsuhant álmokról egy nyöszörgő, vén 
hegedű a felhőket űző szélnek. Ő volt az örök 
visszajáró lélekkrónikás, életünk meséjének má-
moros regőse, a nagy magyar író, Krúdy Gyula. 
Ezért, ha olvasásra biztatnék bárkit, akkor elő-
ször az ő műveit ajánlanám tiszta szívvel, hiszen 
ötvöződik benne Jókai hömpölygő meséje, Ke-
mény keserűsége, Mikszáth realitása és Arany 
költészete. Méltó zárásnak érzem hát, ennek a 
hozzá méltatlan írásomnak a végére, hogy az ő 
személye zárja irodalmi kalandozásaimnak so-
rát, akinek meséit még sok magyar olvasó fogja 
élvezettel olvasni az „örökké valóságnak egy 
napja” alatt. Visszavezérelt a gondolat. Első uno-
kám egyéves születésnapján, fiam büszkén mu-
tatta Van Loon kék színű, tekintélyes kötetét: 
„Nézd apu, megvan már nekem is!” 
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röpke lebegéssel 
 
futott vele 
szekere messze- 
röpke lebegéssel 
őt,ég felé 
         emelve 
 
körötte regélő- 
egykor görnyeteg 
kinyílásba térnek,a 
vonuló dombok 
vállaira tapadó 
kerekek 
        fergetegben,és 
megífjúdó hevületek 
lépnek,alkonyból 
ráterülésébe 
 

 
 

felboruló lejtések 
 
olyantájt--  összerezdült 
bodros levelek, 
hullámzó díszként 
csengenek- 
mikor már kimerítette,a 
naplementét,az érkező 
sötét,hintve a merészekre 
az enyhén reszketegbe 
ömlő 
          vért…. 
 
az érkező árny 
suttogása már- 
még nyugvó fuvalomként 
száll,mikor sápadozásukból 
kibomlott vágyak,visszazizegnek 
a múló fényt meztelenített  
éjszakába….és 
 
felboruló lejtések 
combot nyalábolnának, 
kibontott köntöst 
szomjúzó 
             pamlag 
hátára     

 


