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PESTER BÉLA 
 

Tavaszváró 

 

Mint kisgyermek cirkuszban a mágust, 

annyira várom már a mézillatú májust, 

bár minden perc az én időmből telik, 

csontjaim végre a telet feledik. 

Csukottak a kopott spaletták még, 

sötétben rejtenek őszi, téli titkokat, 

az asztalon ottfelejtett sárguló cetlik, 

a sarokban bánatos pókfonat. 

Kitárok végre mindent, szívet s ablakot, 

feledve rozsdás kulcsot, ócska lakatot. 

S míg kezem a záron tétován matat, 

úgy szűnik belőlem minden indulat. 

Üdvözlégy, Te, fény, test nélküli csodalény! 

Szervusztok, kis pimaszok, ezernyi apró forgószél, 

Ti, vézna ágakon ülő gyermekrügyek, csillogva, 

mint nagyanyám barna borostyán gyöngysora. 

Kint már ezernyi bolond madár dalol 

szerelemből, vagy csak úgy, hivatalból. 

A domb felett egy álmos napsugár-kamasz 

belenéz egy tócsába, majd felhörpinti azt. 

A füvön cipőáztató még az éjjeli harmat, 

smaragdzöld vetésben peckes, kíváncsi varjak, 

ott, a szemközti domb oldalán a tavalyi vén baknyúl 

Egész nap udvarol, míg csak be nem alkonyul. 

 

Mikor eljön az este, megnyúlnak az árnyak, 

fénylő, teliholdas éjen forrók már az ágyak, 

mint írisz kelyhéből lomha lepkeszárnyak, 

felébrednek újra titkolt, buja vágyak. 



SODRÁSBAN 2018 

 

140 

Ne téríts meg! 

 

Tedd meg nekem – ha kérhetem –, 

ne téríts meg! 

Hisz nem vagyok hitetlen. 

Hiszek a szépben, hiszek a jóban,  

hiszek az örök valóban. 

De nem kellenek nekem  

arannyal borított keretben 

festett istenek. 

Kell a szép valóság,  

a Világegyetem, 

Hol tudom, nem az  

emberi lét az egyetlen. 

És bízom, remélem, hiszem,  

hogy mindenek felett  

uralkodik az értelem. 

 

 

Az írásról 

 

Elébb olvastam, de mindig szerettem volna írni, 

Mint szép szavú Babits, vagy a hős Zrínyi. 

Kik a papírra két marékkal szórták a szót, 

Nekem itt hagyták az alját és a poros valót. 

Mit tehettem hát, beálltam a sorba, 

Ömlött belőlem az okosság, mint láva, 

Így kívánta a főnök és a munkám 

Tárgyszerű hivatalnokoskodása. 

A szép szavakra lassan rádermedt a kéreg. 

Temetve lett mind az ábránd és ígéret. 

De a lávakő alatt nem hűlt ki a tüzes kása, 

Még legbelül égetett a régmúlt hatása. 

S mikor megérintett, egy szép szóra, mosolyra, 

Válaszolni kitört, mi ott belül forrt titokba’… 
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A nő háromszor 

 

Hajnali harmatcseppek csillogása 

zsombék közt patakká összeállva. 

Apró kutyakölyök világra  

való, nagy rácsodálkozása. 

Percenként hullámzó érzelem, 

hormonokkal harcoló értelem. 

 

Hömpölygő, vad folyó, gátat törő, 

útjából minden akadályt elsöprő. 

Maga a testet öltött öntudat, 

útján büszke léptekkel halad. 

Önmagát bátran eléd tárja, 

de ha kell, a szíved kanállal kivájja. 

 

Ő a végtelen, szelíd óceán, 

átölel, rád simul, magába zár. 

Karjában ringat, lágyan, selymesen, 

hűsítő vízcsepp vérző sebeden. 

Esti csendben konduló harang, 

vigasz mindazért, mi elmaradt. 

 

 

Múltidéző 

 

Kopott sarkú cipőim 

A szekrény alján sorvadoznak, 

Mind csámpás, félretaposott. 

„Nehéz a járásod” – mondta anyám, 

Miközben ágyneműt mosott. 

Persze, akkor tíz kilóval 

Súlyosabb voltam. 

Most vajon mitől nehéz? 

Talán van valami 

A csonton, inakon, bőrön kívül, 
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Mitől a cipők sarka félrenéz? 

Talán ül a nyakamon valami, 

Amit levenni nem tudok, 

Majd egyszer, szépen, kedvesen 

Leemelik az angyalok. 

Persze csak akkor, 

Ha a kapuban álló beenged: 

„Gyere, fiam, ne cipeld tovább! 

Menj csak, beljebb várnak az ősök, 

Vár már a család. 

Nézd, ott, abban a karosszékben 

– Mit maga csinált – 

Megint szundikál ebéd után 

A nagyapád. 

S mikor megszólal a harangszó, 

Nagyanyád a kertben megáll 

És elmorzsol egy imát. 

Ott, odébb, a másik, 

Ki egyedül nevelt hét gyereket, 

Kicsinyke földjén törte magát, 

De ebéd után pihenni 

Olvasta Illyés Gyulát. 

És ott van apád, 

Kiből ritkán jött a szó, 

S anyád, kinek főztjétől 

Szépen híztál, szó, ami szó. 

Nagynénék sora, 

Kik mind hasznosat mondtak, 

Egymás szavába vágva 

Ontották a gondolatokat. 

Nagybátyád, a bölcs, 

Szintén hallgatag, mint apád, 

A malom levitte fél kezét, 

De elbírta a kapát. 

No, fiam, láttad őket, 

Ott vannak mind, 
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Kik neked fontosak, 

Belőlük lettél az, ami, 

Hát menj vissza és csinálj még 

Valami hasznosat!” 

 

 

Téli erdő 

 

Nekem szerelmem a téli erdő, 

Mikor kemény, s karcol a levegő, 

Roppan a hó, mikor lépek, 

válaszul reccsen egy fakéreg, 

S a fák között, mint szépasszony ujjai között 

– Ki ritkásan takarja szemérmét –, 

Áttűnik a vakító fehérség. 

 

Ilyenkor messziről is tisztán hallani 

A messzi völgybéli falu zaját, 

Hol csak néha mozdul valami. 

Ott egy néne a kapu előtt toporog, 

Távolban egy kutya veszettül csahol. 

Válaszul három-négy visszamorog, 

Egy fűrész alatt farönk sír valahol, 

S a házak kéményeibe ütve 

Füstoszlopok állnak szemlesütve. 

S fent, a légben varjak siratják 

A róka által elorzott vacsorát. 

Egy kései bokor bogyója lángolva 

Kínálja magát a madaraknak, 

Talán rajta egy nap egyszer 

Erőt gyűjtve jól belaknak, és 

Nem lesznek martalékai a vadaknak. 

Most feltámad egy hirtelen fuvallat, 

Felkap, odébb hajít egy marék havat, 

Az kereng, száll, felragyogva, mintha 

Az égből gyémántpor hullna… 
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Leltár 

 

Sürgeted az időt ingujját rángatva, 

Pedig teszi dolgát csigamód haladva. 

Mintha megtorolná sok korábbi vétked, 

Sietve eltiportál mind megannyi szépet! 

Csörtettél-törtettél, mint egy veszett medve, 

A pillanat ízét azonnal feledve; 

Semmi szemlélődés, irány a holnap, 

Nem rohansz eléggé, még kérdőre vonnak; 

Ugye, most már tudod, hogy felesleges volt, 

Készítsd el a leltárt, mert bezár a bolt, 

Próbálj szépen írni, ne legyen paca, 

Legyen összeírva tetteid kupaca! 

Ne másért, csak azért, hogy tudjanak rólad, 

Mutasd meg hát nekik igazi valódat, 

Hogy mikor majd cserben hagyod a világot, 

Marad-e nyomod, s feltűnik hiányod? 

 

 

Hajnali impressziók kutyasétáltatás közben 

 

Mikor megyek, lépteim nem kísérik angyalok, 

kétoldalt néznek rám egyforma ablakok: 

Egyikben öreg néne… bezzeg az ő férje halott, 

„ez meg itt mászkál, mikor nekem nincs párom, 

minden hónapban csak a postást várom!” 

Fölöttem az ágon galambok burrognak, 

mint két kamasz, bokáig érő hóban hiszik, 

ez már a tavasz. 

Lent, a Hárosnál egy vonatkerék csikorog, 

kemény a csend, szinte nyikorog, 

valahol egy kutya a kertből ránk morog. 

Befordulok, lassul a léptem, itthon vagyok,  

hazaértem. 


