
A G Ó C S  S Á N D O R

Temerin
A  M E G R U G D O S O T T  T E M E R I N I  M A G Y A R O K É R T

Velünk már bármit
meg lehet tenni
értetek is talán csak az Isten
tudna lépni valamit

Van ahol szöget vernek
van ahol dobot
s van hogy éppen magyarokat
– mikor mi van kéznél

Európa elfordítja a fejét
a fülét is befogja a kínosabb
résznél – nem először és
nem is utoljára

Van ahol szöget vernek
van ahol dobot
attól függ hogy éppen
mi a pálya

És velünk már bármit
meg lehet tenni
értetek is talán csak az
Isten tudna lépni valamit

Van ahol szöget vernek
van ahol dobot
s van hogy éppen magyarokat –
Felülről lassan száll alá az ősz

Így hát csak nyelünk
nagyokat
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A szkipetárok nyaralni mentek
A Fekete Hegyek között megyünk
szinte hallik a csönd repedése
és jönnek soha nem látott esők
mintha mi pont így akartuk volna

pedig csak szerettünk volna leérni
egész közel a tengerig és nézni
nézni ameddig a szemünk ellát
merre is vannak pl. a Dardanellák

idézni mint vonult Rigómező felé
az irgalmatlan had a sötét pokol s
Hunyadi János és Szkander bég arca
mitől borult el s ki csak szónokol

dobálja magát a nagy víz rendesen
ellene nincs itt se Isten se ember
s innen nő ki majd jó Tomori Pál
és teremnek vitézek a lábainál

a parton s a városban alig vannak
a sasok fiai most nyaralni mentek
nekitámaszkodni a végtelennek
valami jó kis melegebb helyen

mert itt elkomorult most piszkosul
az idő – pedig tudták hogy jövünk
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Ahogy te sem
Már nem futhatsz el soha innen
ha ölben visznek az még talán
megbocsátható
Hársfaillat lengi be a kertet
s jöhet még ránk forgató idő
hátborzongató

Átáztunk átfáztunk és éltünk
végigbajlódva az éveket
boldogság-lesen
Sose tévesszen meg a látszat
mennék-szaladnék úgy utánad
ahogy még te sem

Égi jel
az első jelzés az volt amikor a
madáretető simán megadta magát
az alsó része a földre hullt és
itt pusztul a ház előtt ahogyan
a föléje tornyosuló nagy fa is
váratlanul halni készült előbb
az egyik aztán a másik fele majd
lassan az egész –

már az elején gyanús volt hogy
a környéken miért csupán csak
ez az egyetlen fa volt útban
hisz pontosan ugyanúgy állunk
mint voltunk sokszor a múltban
FELEMELT KEZEKKEL mintha
ukrán mezőkön felejtett üres
kalasnyikovok lennénk
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