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CSETNEKI JUHÁSZ BALÁZS  

 
Jönnek a böjti szelek 
Naponta tizenhétezer megmenthető gyermek 
lelkéért szólnak a harangok  
 
Ha jönnek, ha jönnek a böjti szelek, 
A csontomig hatolnak, mégis  
A lelkem remeg, a lelkem remeg,  
Mások, mások ezek a böjti szelek.  
 

Zúgnak a fák a szélben, ágaik ropognak, 
Van, ahol a földig hajolnak, az ég ijesztő, 
Sötét vagy világos, komor felhők vonulnak,  
Közöttük villámok vajúdnak…  
 

Érzem az idő remegését, 
Hallom a haldoklók nyögését, 
Éhező gyermekek erőtlen sírását,  
Harangok magányos kongását. 
 

A fogyó hold úszik az égen, 
Sarlózza az időt csendben, rendben, 
Az enyészet zenél, szárnyai csattognak, 
Haldokló gyermek-lelkek szüleik után 
Sírva kutatnak, sírva kutatnak.  
 

Mikor feljön a telihold, feléled minden holt,  
Pásztázza, vájkálja meztelen lelkünket,  
Hová jutottunk, merre megyünk,  
Gyermekeink – mi lesz velük? 
 

A betegség és az éhség a végzet-e?  
Ki segít nekünk? Ki segít nekünk?  
Hol gazdagság és bőség tenyész’, 
Van-e ott irgalom? Gyalázat! Gyalázat! 
Maradt–e bennünk valamennyi alázat? 
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A nyomor katakombáiba le kell szállni!  

Rangtalanul, dísztelenül végigjárni 

A halált lehelő cellákat, 

Éhező gyermeket látni és csont-bőr anyát,  
Amint szikkadt emlőjéből szoptatja a halált. 

 

Beteg, tehetetlen időt, ami beteg, tehetetlen  

Csecsemőknek, gyermekeknek sző szemfödőt. 

Dögszagú, csontváz kutyát, haldokló csecsemő szemében  

A könyörgő tekintetet, utolsó csepp könnyet,  

Amit kiisznak belőle a szomjazó legyek.  

 
Uram, félünk, meghalunk, 

Mint hitehagyottak az imákon gázolunk,  

Ó, Uram, elveszünk!  

 

A végtelenbe vágyom, a valóság itt vérbe fagyaszt. 

Félünk! Éhezünk és szomjazunk!  

Gyógyszer nélkül pusztulunk! Nincs idő!  
A segítség, ha nem jön most, nem jön el soha!  

 

Elhagyott, magányos játszótér, homokozó, 

Félbehagyott vár, lapát, vödör, szita, 

Csöppnyi lábnyomok, akna dúlta zúzalék, 

Rászakadt fa ág-bogok, csikorgó hinta, 

Benne a fájdalom szorong. 

 
Háború, betegség, nyomor, éhezés, gyász!  

Vékony gyermeksíráson hangol a halál.  

 

Jönnek majd szebb idők!  

Sok boldog gyermekszem néz felénk, 

Sok megmentett gyermek-kezecske integet, 

Mégis jobban fájnak majd a jézusi sebek. 



KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

33 

Nincs könyörület! Lesznek háborúk, lesz éhhalál, 
Lesz, mikor a gyógyszer beteg gyermekhez nem talál.  
Jézus a keresztfán, fájdalmad mily végtelen!  
Jönnek, jönnek, fújnak, fújnak a böjti szelek. 
 

 
Bús barakkban, a távoli, kietlen Szibériában 

 

Bús barakkban, a távoli, kietlen Szibériában 

Szorongva olajos hordón, otthonomról álmodom, 

Tavasz van, omlanak a virágok a gyümölcsfákon, 

A kertek pompáznak, a madarak énekelnek, 

Itt, Szibériában csak a vad szelek dühöngenek,  

Fénylő fagyfogaikat csattogtatják ránk vihogva, 

Hó a lábak alatt recsegve és sikongva roppan. 

. 

Sok év után lidérces álmomban újra rab vagyok,  

Szibériai farkasok üvöltését hallgatom.  

Üvöltenek a végtelen, behavazott tájon át, 

Szitkot szórnak a némaság, az ismeretlen felé,  

A fegyver dörren, lehull egy test, és halálos a csend, 

Vér a szikrázó, fehér havat pirosra festi meg, 

Megrettennek, de üvöltenek, üvöltenek tovább.  
 
A hosszú, fagy-sorvasztotta nappalokon üzennek, 
„Koplalva a rém hidegben tesszük, amit akarunk, 
Még ha pusztulunk is sokan, de a szabadság miénk, 
Igaz, miénk az éhség is, de miénk a végtelen, 
Nem vagyunk, mégsem vagyunk, mégsem vagyunk rabok!” 
Vonításuk lidércpalástja szétterül, lecsorog 
Lassan a sötét ablakokon, néma barakkfalon.  
 
Az állatkertben most látom őket, látom őket félszegen, 
Izgatottan, nyugtalanul járkálnak, nem éheznek, 
Megvan minden, ami az itteni élethez meglehet. 
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Kíváncsian, félve nézi őket felnőtt és gyerek, 
Ezek a vérszomjas, rettegett ragadozók, ezek? 
Most ők vannak a rács mögött – a rab, néma farkasok, 
Szabad vagyok, üvöltenék, de nem tudok, nem tudok.  
 
Elszakítva falkájuktól, rabságban megalázva, 
Vasrácsos világukban mind körbe-körbe kereng, 
És izzó, vad szemükben a vágy villája sistereg: 
Csak egy percnyi villanó szabadság, csak még egy percnyi, 
Hogy újra átélnék, éreznék a végtelen szagát, 
Mind megadatik, de nem, ami életük lényege, 
Határtalan szabadság, a vadon ős bűvölete! 
 
Mit nyújt nekik e csúf, mesterkélt és groteszk világ, 
Vagy a súlytalan, értelmetlen, szánalmas pusztulás? 
Álmukban, rettegve az éhhaláltól, még kergetnek, 
Űznek fáradó vadat, álmunkban még száguldanak, 
Szaggatnak és tépnek széjjel szarvast, őzet és nyulat,  
Álmaikban még vad üvöltésük is megdöngeti, 
Felébreszti, megrettegteti az alvó falvakat. 
 
Álmukban vértől csapzottan vetélkednek, párzanak, 
Szukáik fénylő szemeiben megcsillan a szűz hó, 
Lelkükbe’ vakít lánggal égő világ, tűzre való.  
Múló idővel még az álmaik is elapadnak, 
S ha majd elhagyja az élet, rabságának vége,  
Ráírják egy papírra a nevét, ha volt, elpusztult  
Egy farkas, mely a vadonban még szabadnak született. 
 
A félelmetes rengetegben, hol őseik éltek, 
Testvéreik szabadok, van összetartás, falkagőg, 
Van végtelen, van éhség, a küzdelem könyörtelen, 
Ott van otthonuk, ott van daluk, szabadsághimnuszuk. 
Rab lelke húrjain utolsót pendített a halál, 
És végső, elhaló vonítása büszkén, szabadon  
Úszott a végtelenben, a múlandó világon át. 
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Mese a sebzett szárnyú hattyúgyermekről 

 

Mondtam néked, szépséges szép hattyúgyermekem, 
Ha baj ért, kiálts nekem.  

Sebzett szárnyú hattyúgyermek anyjáért kiált!  
Nem segítettek rajta mások, csak a ringó nádak, 
Bodor felhők, kölyök szellők, zizegő sások. 

Aztán jöttek a pajkos, jókedvű gyermekek, 
És sírva szóltak szüleiknek, hogy segítsenek. 

Szegény halász hajlékába fogadta, 
Enni és inni adott neki, gondozta, gyógyítgatta. 
Sebzett szárnyú hattyúgyermek anyjáért kiált!  
Már ép a szárnya, már tudna repülni,  
Várta délre tartó többi társa, 

Valami mégis visszatartja, jótevőit sem hagyja,  
Hattyúgyermek anyjáért kiált!   
Aztán egyszer fenn az égből  

Hattyúanya lassult szárnycsapással 
Zuhan a jeges földre. 
Szépséges szép hattyúgyermekem,  
Mikor hívtál, nem jöhettem,  
Mert megsebeztek gonosz emberek, 

Sokáig kerestelek, végre megtaláltalak, s  
Hattyúgyermek anyjáért már nem kiált, 

Tudta, hogy jött volna, de nem tudott.  
A haldokló hattyúanya utolsó intelme:  
Vigyázz az emberekkel, de szeressed, 

De szeressed az embergyermeket! 
Ahogyan én szerettelek, 

Szépséges szép hattyúgyermekem. 
Hattyúgyermeknek már ép a szárnya,  
Az ég tárva, elrepülhetne, de árva, árva, 

Hattyúgyermek anyjáért kiált!  
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Az ötvenedik érettségi találkozóra (2015) 

 
Tavaszi áriákban zeng az ifjúság, 

Róla dalolnak a nyári fák, néki dúdolnak 
Az őszi szelek, róla álmodnak a zord telek. 
 

Titánok lovára ültetett az élet, s hódoltak nekünk 
Házak, fák, utak, hegyek, csillogott előttünk a végtelen, 

Csillagok mutatták az utat, merre menj. 
 
Régi érettségi találkozók 

Jöttek, jöttek, akik jöttek, és  
Örültünk egymásnak nagyon. 

 
Hiányzott a távol maradók mosolya, 
Nevetése, szava. Voltak, akik jöttek volna, 

De nem tudtak, ők közülünk a legfiatalabbak, 
Sírjaiknak örökké rabjai maradtak. 

 
Mit se számít itt a pénz, a hír, a rang, 
Itt rang a múlt, mely közös, mely összetart, 

Közös az ifjúság, közös az emlék és az álom, 
S a szerelmek, amikre talán csak vágytunk, 

 
Mit se számít itt, ha bénák vagyunk, 
Vagy majdnem vakok, kopaszok, 

Kövérek, soványak, ráncosok, 
Kitaszítottak, kegyeltek,  

Szerencsések, vagy csak akit a hite elhagyott. 

 

Itt mit se számít, de mégis itt vagyunk!  

Itt azok vagyunk szégyentelen’, akik vagyunk. Nem kell 
Felvenni álarcokat, drága kacatokat, díszes rongyokat.  
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Jönnek a volt lányok kedvesen, s a múlt fátylai 
Alatt feltündöklenek, és jövünk mi, volt fiúk.  
Te ki vagy? Mi kik vagyunk? 
Vannak, akiknek be kell mutatkozniuk, 
Te vagy az, vagy csak a torzód? Ó, Mindenható!  
 

Vágtat velünk az idő, ó emlékek, fájó, édes vágyak, 
Sok kedves, felejthetetlen, semmirevaló hűhó, 
Vágtat velünk az idő, mint zabolázatlan csikó, 
Ó, ötvenedik érettségi találkozó!  
 

 

Orgona virága 
 

Orgona virága, 
Orgona virága, 
Gondolsz-e a holnapra, 
Vagy csak a mára? 
 
Virágod lehullik, 
Illatod elmúlik, 
Orgona virága. 
 

 

Szabad vagyok  
 

Szabad vagyok, mint a madarak, 
Táncot járok az ég alatt, 
Látom fönt a felhők fölött  
A repülőgépek csillogó, ezüst hasát 
És lenn a búzaföldek hullámzó, arany haját. 
Szabad vagyok, a csillagokkal rokon, 
Mégis inkább lennék rab! 
Szerelmed rabja, mely a földhöz tapaszt, 
Igája, forró, hazataláló vágya, 
Nem fájna az égi madarak tánca. 
Most szabad vagyok, s az ég alatt táncolok.  



SODRÁSBAN 2017 

 

38 

A három Anon földjén 

Határon túl, nagyon belül  

  
Szeretnék élni ott, ahol a vér nem rohad, 

Hol a szív népéhez hű marad, 
Hol az ész szabad és teremtő, 
Ahol van magyar szó és van magyar temető, 

Ahol árulásra senki nem kapható!  
Itt a magyar szó csak bátor embernek való. 

 
Ha majd meghalok, szeretnék pihenni ott, 
Ott, hol a vér nem rohad, hol a szó magyar, 

Ott, hol a szív nemzetéhez hű marad, 
Ahol az ember élete emberi élet, 

Ha majd meghalok, szeretnék pihenni ott.  
 

 

A széna forgatása 

 

A holt Tisza csendes, elhagyott, 

A kaszáló mellett néha a nád susog, 

Egy-egy gólya lépked könnyeden, 

Nádiveréb néha felreppen. 

 

A nap tűzgolyóként a határ fölött 

Tikkasztó meleget ont, 

Dőzsöl kényúr fényében, 

Izzadást könnyezve dolgos arcokon.  

 

Villan a villa a kézben, 

Száradó széna illata leng, 

A lekaszált sarjú rendje, sor sor után, forog.  

Az áldott nap süt, az áldott nap fenn ragyog.  
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Még elég sok a rend, rend után, 
Izzadva, kemény marokba szorítva a villát, 
Fordítja, húzza másik oldalukra,  
Forognak a rendek, csak száradni kell. 
 

Tücskök ciripszava s a tikkasztó meleg 
Lágy, kusza zümmögése fáraszt, 
Csípi az izzadt testet a só-harmat,  
Mely összefolyva a hát közepén vág utat. 
 

A nap már bágyadó tüzében ég. 
A szürke alkony borulva rákiált,  
Távoli, bús harangszó is hazafelé hívogat, 
Indulni kéne, indulni kéne már! 
  

Kacsázva töri a szekér kereke 
A faluba vezető, girbegurba, 
Szikkadt, kátyús földutat. 
 

A gazda kezében az ostor pattog, 
Morog magában, káromkodik, majd 
A poroszkáló, lassú állatokra csap,  
 

Várja meleg vacsora, meleg asszonyi öl, 
Hozzászegődik a fáradtság, 
Hozzásimul, öleli hűs fuvallat.  
 
 

Petőfi Sándor hazatér 
 

Édes Hazám! 
Anyaföld, fogadd be 
Csontjait hű fiadnak, 
Széttépett testeden 
Pihenjen meg végleg 
Széttépett szívem, 
Édes Hazám! 
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Irgalom 
 

A fájdalom 

Ha meg akar ölni, 

Lesz-e akkor irgalom? 

Ha a magány rám szakad, 

Lesz-e, aki rám talál a rom alatt? 

Ha elmegyek, lesz, aki csak emleget, 

Lesz, aki visszasír, és lesz, aki elfelejt, 

De ha mégis maradok, lesz-e akkor irgalom?  

 
 

Egy vasutas halálára 
 
Robog a vonat, dúdol a kerék 
Monoton, bús vasutas zenét. 
Éj van, fagyúr üvölt a sínek fölött, 
Pofozza a bakter ráncos arcát, kezét. 
Lámpája pislogva jelez, jöhet, mehet, 
Az acélóriás dünnyögve válaszol, 
Süpped a vasbeton föveny, 
Útjába dobva fém szívét, 
Gőz vére felrotyog, rohanva közeleg, 
Elporoz, rezeg a lég, rezeg a lég, 
Csak az öreg bakter lámpája kevély.  
 
Dolgos nappalok, hosszú éjszakák,  
Nehéz, magányos élet. 
Egy halált lehelő éjjelen álmában 
Jött érte a végzete. 
 
Sírja fölött ott remeg egész élete, 
Vas és vas óriások zümmögése, 
A kerekek zakatoló, altató zaja. 
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Múlnak a napok, múlnak, 
Múlnak az évek csendesen, 
Már alig emlegeti valaki, 
Mintha nem élt volna sohasem! 
 

Vasutas sírja álmodik sötét, 
Fagy gyötörte rideg éjszakát, 
Tört emlékeket, asszonyokat, lányokat, 
Duhaj vacsorát, békés reggeleket, 
Tikkasztó, dinnye illatú nyarat,  
Borongós estét, hosszú út végét,  
Mikor farkcsóváló Buksi kutyája ráugat,  
Hajnali kakasszót, varjak gyászos károgását, 
Az ősz halotti leplének égi suhogását, 
Reménytelen reményeket, amit 
Az elrobogó élet rálehelt, 
Érzi e lélegzetet, porteste remeg,  
A sírban meg-megremeg. 
 
 

Minden versem 
 

Minden versem egy-egy könyörgés, 
Egy-egy ima, 
Az égbe küldöm lelkem súlyos titkait, 
Szívem mélyen őrzött fájdalmait, 
Hol ítéletet mond majd az Isten, 
A mindenség Ura. 
 

Minden versem egy-egy könyörgés, 
Egy-egy ima, nemcsak magamért, 
Másokért is,  
Hiszen  
Minden bűnünk közös mostoha. 

 

*** 
Kortárs Magyar Irodalom oldal a Facebookon: 

https://www.facebook.com/kortars.magyar/    

https://www.facebook.com/kortars.magyar/

