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CSETNEKI JUHÁSZ BALÁZS 
 

Egy magyar baka balladája 

 

Ararát hegyén így halt meg egy szegény magyar legény, 

Nem félt, nem jajgatott, imádkozott a magára hagyott. 

„Hideg van, fázom, köröttem mély, sötét vizek, 

Mint a háború, könyörtelen. 

Ararát hegyén várom, hogy Noé bárkája megjelen’, 

Hoz reményt, hoz békét talán.” 

Hiába várta szerelme, kis falujában hiába várta, 

Csak a sas leste, s farkasok marakodtak 

Pofájukból csorgó nyállal: mikor lesz már vége. 

Takarója lett a végtelen ég, csillagok ragyogtak 

Fölötte, mint halottak napján a múlt lelkekért 

Égő mécsesek apró fényei, simogatta fű, virág, 

Futó szellő, kóbor árny, kopár sziklák  

Huhogták vissza a tenger sóhaját. 

Bagolyszemekkel bámult rá az éj, 

A telihold rideg fényét vasalta homlokára, 

S mélyen húsába vájta karmait. 

Szegény magyar baka, nem megy már soha haza! 

Várta, hogy jön Noé bárkája, várta, hiába várta, 

Várta, hogy reggel felkel a nap, hogy éltető melege 

Testének ad vigaszt, de csak hideg, vad szelek  

Jöttek, és arcába törölték a porló, sós vizet. 

Étlen és szomjan így teltek napjai az Ararát hegyén, 

Álmodta, szegény… álmodta, szegény, hogy 

Ott halt meg az Ararát hegyén. 

Szegény magyar baka, nem megy már soha haza! 

A Don-kanyarban fagyott, sebes lábába a tél vert 

Kemény, jeges szöget; lázas teste remegett, 

Várt örök nyugalmat, már nem reménykedett. 

Kis faluja szentmiséjén összesúgott sok leány, 

Emlegették, sóhajtottak, egy valaki sírt talán. 

Szegény magyar baka, nem megy már biztosan haza! 
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A Don-kanyar hó-ravatalán utolsó sóhaját lesték 

Süvöltő szelek, vitték haza az üzenetet: nincs többé, 

Vége, kínok között kiszenvedett. 

S majd ha jön a tavasz, foszló testét rabolják 

Bogarak, vadak, madarak, zümmögő legyek, 

Beléje rakják szerelmük édes terheit, hogy  

Fakadjon új élet a halott magyar baka sejtjein. 

Atomjai a jövőnek üzennek: élet, élet, élet!  

A halál hörög, nem győzött, az élet megy tovább! 

Emléke villan a bogarak szemében, a tücsökzenében, 

A fű harmatjában, a lenyugvó nap sugarában, 

A tavasz bódító illatában, a nyár melegében, 

Az ősz ködében, a tél hidegében, a vizek zúgásában, 

A halak kórusában, a múló világban. 

Szegény magyar baka, 

Végleg ott maradt a Don-kanyarban, 

Soha nem jutott haza! 

A neve falujában kőbe vésve a hősök között, 

Mindörökké mindörökre! 

 

 

Sajóládi fehér karácsonyok – 2006 

 

Tovább élnek bennem a sajóládi fehér telek,  

Gyertyafényes karácsonyok, 

Ünnepi vacsorák, ízek és illatok, 

A csillogó boldog gyermekszemek, 

A kerti fák, ahogy a hó súlya alatt hajlik az ág, 

Ahogy a lábam alatt ropog a hó, 

Mintha cukorból olvasztotta volna a Mindenható. 

Bennem megmaradtak a sajóládi éjféli misék, 

Lassan hulló, pelyhes hóban, zúgó harangszóban, 

Jó emberek jöttek, jó szívvel köszöntek, 

Jó kívánság özönben belebotorkáltunk 

A bizonytalan jövőbe… 

Vártuk, hogy ránk köszönt az Isten! 
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Lassan hulló, pelyhes hóban, zúgó harangszóval, 

Vártuk, hogy ránk köszönt az Isten! 

De bennem megmaradtak a sajóládi fehér karácsonyok, 

A hideg telek, kuvaszcsaholásos, zúzmarás reggelek, 

Gyertyafényes, csillagszórós karácsonyok, a fenyőfák, 

Ízek és illatok, a boldogan csillogó gyermekszemek, 

A kerti fák, ahogy a hó súlya alatt hajlik az ág, 

Szebb jövővel. 
 

 

Ökörnyálas, nyirkos őszben 
 

Ökörnyálas, nyirkos őszben,  

Szitáló köd hidegében, 

Rég volt arcok elidőznek, felfénylenek, 

Megigéznek, ökörnyálas nyirkos őszben.. 

Kezem nyújtom feléjük, el nem érem, 

Szólok hozzájuk, nem felelnek, 

Ködből jöttek, köddé lettek, 

Ökörnyálas, ködös őszben. 

Az idő szitálja emlékeim, szitálja, csak szitálja. 

Ahogy fogy az erőm, úgy fogynak az utak, 

Reszkető kezű, agg festők  

Nem festenek már aktokat, 

Csak szürke fákat és szürke házakat, 

Ahogy fogy az időm, úgy fogynak az utak. 

Ó, jaj, félek! Az emlékezet szitája kilyukad, 

Kihull minden emlékem, benne semmi sem marad. 

Ó, jaj, félek! Egyre sűrűbb a köd, 

Hogyan találok majd haza? 

Ökörnyálas, nyirkos őszben, 

Szitáló köd hidegében, 

Kedves arcok elidőznek, felfénylenek, 

Megigéznek, szitáló köd hidegében, 

Ökörnyálas, nyirkos őszben. 
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Somló István néhai miskolci színész emlékére 

 

Temetőben sír a csend, 

Szomorú léptű emberek, 

Folyik a fájdalom, folyik a fájdalom, 

Az idő végtelen, az idő végtelen. 

A gyász a sírba száll velünk, 

Sokadik utódunk, ha lesz, 

Dűlt fejfánkra ügyet se vet. 

Ha lejárt a díja sírhelyünknek, 

Emlék-díszköveinket rakják 

A többi kőre, mindegy, mi volt a fejfánk, 

Vas-, fakereszt vagy márvány: 

Végül közös gödörbe hányják. 

Ha voltunk nemzetünknek nagyok, 

Úgy sír nélkül is megmaradunk. 

Temetők árkaiban folyik a gyász, a fájdalom, 

Halottak napján gyertyafény és virághalom, 

Egymásnak örömmel csókot adók, 

Rég látott barátok, rokonok, kiken az idő  

Torz nyomot hagyott, vigadnának és dalolnának, 

Ha nem szégyellenék a halotti halmokon. 

Tort ül az idő, a gonosz: meghalunk, meghalunk! 

Míg élünk – élünk, ahogy tudunk, előre fáj, ha majd 

Nem leszünk, és elsiratjuk életünk, életünk. 

Most volt osztálytársunk, Somló István 

– aki a Miskolci Nemzeti Színház örökös tagja – 

Hamvait álljuk körbe, gyászban közösen és 

Mégis egyedül, egyedül. 

Láttunk mindig mosolyogni, mulattattál víg mesékkel, 

Grimaszt vágtál, elmerengtél, fanyar humorod őrizték  

Az esték, mert bennünk így maradsz meg. Bennünk, 

Kik itt vannak körötted, volt osztálytársaid és  

Leendő halott barátaid. 

Tort ül az idő az élőkön és a halottak hamvain, 

Búcsúzunk Tőled, vagy Te tőlünk, mit se számít! 
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Születtünk rém okosnak, felettébb reménytelinek, 

S meghalunk sután, bután, 

Mindenünket elvesztjük a haláltusán. 

Míg élünk, bennünk, Somló István, megmaradsz, 

A lényed épen, rohanóan vagy meglényegülten, 

Csendesen, egyedül, egyedül. 

Pihenj, barátunk. Mi, élők, őrizzük emlékedet, 

Míg élünk – rendületlen’. 

Így álltuk mi körbe hamvaid,  

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium  

„Négy D” osztályfőnöke és osztálytársaid. 

 

Szent Anna Temető, Miskolc 

2012. november 19-én, Erzsébet napján. 
 

 

Szerelem 

 

Élet és halál vize között jöttél, 

Mikor áradt az életfolyó. 

 
 

2013 karácsonyára 

könyörgés 
 

Adj békés karácsonyt, Uram! 

Ott is, hol hajléktalan, magányos lelkek bolyonganak, 

Adj békés karácsonyt, Uram! 

Az Ég angyalainak szárnya suhog, 

A megbékélés aranypora hull a családi fenyőfákra, 

Karácsonyi, szent éjszakában, 

Ott, hol a szeretet fészket rakott. 

Egymásnak feszülnek a semmiért az emberek, 

De a mindenségért nem fognak kezet! 

Szeretet, szeretet, szent karácsony viszi az üzenetet, 

Isten fia, Jézuska megszületett! 

Hideg, fagyos a föld, a járda, hajléktalannak hideg  
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A fekhelye, hideg a párnája, hideg a szíve, 

Hideg a fájdalma, hideg az álma. 

Talán egy tál meleg étel, egy pohár forró tea, 

Az éjszakai menedék zaja. 

Talán álmában Jézuskához húzódik, 

Hogy ne féljen, és ne fázzon, 

Talán ez a legszebb hajléktalan-álom. 

Az éj hideg, az égen milliónyi csillag, 

De csak egy mutatja az utat: Jézuska megszületett! 

Nem palotába, nem vetett ágyba: Isten fia – egy istállóba! 

A jászol homályának féltő ölén Jézuska jóllakottan   

Gőgicsél, először ízlelte meg édesanyjának, Máriának tejét. 

A szeretet ölel, nem enged el, a mennybe fölrepít. 

Nem enged el. 

Rideg lelkek alá a szeretet nem tud fészket rakni, 

Lakhat bár fényűző, gazdag házban 

Vagy a parki pad deszkáján, egyre megy, 

Lelke hajléktalan’ bolyong a semmiben. 

Adj békés karácsonyt, Uram! 

Bűneink szigonyai megsebzik az Eget! 

Adj békés karácsonyt, Uram, és  

Bocsássad meg vétkeinket! 

„A szó elszáll, a hús meg elrohad” – 

Márai Sándor üzent 1944 karácsonyán,  

Hatvankilenc év után adj a magyaroknak 

Békés karácsonyt, Uram! 

„A szó elszáll, a hús meg elrohad” 

Adj békés karácsonyt, Uram! 

Mindenkinek, ott is, hol hajléktalan,  

Magányos lelkek bolyonganak. 

Adj békés karácsonyt, Uram! 

 
 Az örökkévalóság kapujában 
 

Testem készül a megsemmisülésre, 

Lelkem pedig a test nélküli létre. 
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Az én kis fecském 

 
Fecskék szárnyai szaggatják a szürke őszi eget, 

Dél felé készülnek, az én kis fecském is útra kél, 

Tovarepül, de visszaint: 

Hazavárj, majd megjövök. 

 

 
A tavasz 

 
Tavasz, tavasz, te bölcs ravasz, 

Cibáld meg fáid ág-bogát, 

Pattantsad ki a rügyeit, 

Űzd el végleg a tél szagát. 

Szerelmes, ringyó szellő jött, 

Ölembe ült, körbe kacarászott, 

Megcsókolt, aztán elhagyott, 

S hagyta egyedül bolyongani 

A sivatagban boldog, szerelmes, 

Fájó szívem’, 

Tavasz, tavasz, te bölcs ravasz. 

 

 
A nyár 

 
Ismét itt van a nyár, az a dús kebelű,  

Kint a perzselő levegő s lángoló nap koronája vár, 

Hol a lusta árnyékok lassan nyúlnak a kereteken át, 

Hol a parázna vágy szerelmeket lopott, 

S hagyta, hadd orozza el egy kopott kokott, 

Ahogyan jött, oly gyorsan hagyott itt a nyár, 

Hűlő parazsát izzítom, hiába izzítom, 

Az ősz kopog már az ablakon, 

Csak a nyárról álmodom, 

Ha az ősz kopog az ablakon. 
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Ősz 

 

Az őszi köd meg-megremeg, közelít a tél, 

Zizegik dideregve a hulló falevelek. 

 

 

Késő ősszel 

 

Lábaim alatt a parkban  

Holt falevelek muzsikálnak, 

Tömjén illatát hozza a szél, 

A nyár már rég halott, 

Az ősz is halni kész, 

Lépteim alatt a parkban  

Holt falevelek muzsikálnak, 

Tömjén illatát hozza szél, 

Vár a tél, int felém. 
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