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Konczek József

A László-arc
Az egri napoknak

1 
Nagy László – 

magatartás.

A csodát magyarázni kell . Ezt teszi,

aki mítoszból meríti fe l arcát,

és ugyanezt az,

aki a nép jövőjét-sorsát, erkölcsét

vigyázó arcát

bontja ki újra, újra,

s él ez, olyan ez, ez, ez,

mint a termőre  fe szített kordon

2 ebb en az érvénytelen korban,

a zokogó határ,

aki hátba rugdossa magát

gumitalpas traktorokkal,

hideg verítékkel koszorúzott koponya,

amikor belőlem bugg yan ki

a megtartó ízes dac.
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Összetartozó hangok
1. Amit a lapszél határol

(szabad írás)

Amit a lapszél határol,
Paginákra paginák.
Tudhattam a f�r�l-fáról,
S vad imákról vad imát,
Azt, amit a rím kívánhat,
És az érzék, a madár,
Naftalinszagú ciráda.
Telefelh�s éghatár,
Amit a lapszél határol,
Bármivel is tölthet�,
�sszel alma hull a fáról,
Tavasszal a pléhtet�,
Odavágta dúdoló szél,
S cuppant sarat, évszakot,
Nyugovóra éppen most tér,
S lassú, mint egy vén szabó,
Mégis jó a képzeletnek,
Nyitni, nyitni ágait,
Citromfák közt incselegve
Pedig oly’ kemény a gitt,
Amit rágva gömbölyödnek
Ünnepek és köznapok,
Égi felh�k töpörödnek,
S néha villám is ragyog.

2. A hegyek hangja
(Automatikus írás Kanalas Éva Ojanna cím� hangképe hallgatásakor)

Akarom hallani a mámor
Tartalékait és beszédborzalmait
A harangcsíp�j� táltosasszony szájából,
Aki sima tenyerével megérintgeti a test gerendaajtaját,
És éneke vitet� hullámaihoz önként hozzábotlognak a néma ritmusok is,
Mert szörny� �r-égboltot kattogat fel ujjaival
És percr�l percre felpedzi a déli kupolát,
Ahol menyétkeugatásokra figyelnek a f�ben háborgó fácánok,
A forró sztyeppén, ahol k�szobrok állnak,
És zubogó vízfonatokba merül� eml�slényarc fogadja a szabadság illatát,
A csobbanások h�vösét, a hegyek hangját.
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Bolgár példabeszéd
Ószláv nyelven a példabeszédben
szent misebor a szavak íze

…сѣени да сѣетъ и птицѧ
нѣбеси те птилетели се…1

(Elméne a magvet� hogy vessen
és akkor az égi madarak

odarepültek és szemr�l szemre
fölették a földr�l a magot)

Hallgatjuk a bölcsek szavait
s a bolgárok mintha értenék

ízlelgetjük Ámde valahogy
más a bolgár Ez olajsötét

s dráma-árnyékú akár a völgyek
hol a fölment� seregre várnak

ahol a hit éjfekete gyöngyszem
s zord és büszke a szó – Sipka Várna

és ahol a fölment� hadak
végs� gy�zelmet még nem aratnak

…azután az égi madarak
…s halott arcainkban gödrök vannak

1 Az ószláv (bolgár) Biblia szövege


