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Arany János balladaest Atomkori zsoltárok! 
Hajdú-tanyán* Második kiadás

'i Irodalmi színpadunk csupa szép, komoly, tragi- Ritka élmény, hogy egy olyan, kis létszámú szak-
, '.Ii I kus hangvételû Arany balladát tanult be. Eppen mai közönségnek szóló lap, mint amilyen a mi-l: 

egy ~stre ~.alót. Több he}yen is ~emuta.ttuk. énk (k~zvetve ugyan).. ir,?dalm~ és k~z~nségs~-; 
Mmdenutt csendben, lelegzet vIsszafojtva hall- kerhez juttasson egy koltot. PedIg ez tortent. Ket1. 

gatták ezek az egyszerû parasztemberek a hosszú évvel ezelõtt bemutattuk Dávid Rózsa Atomkorii 
verseket. Ahogy a Tetemre hívásban írva vagyon: .zsoltárok címû " tenyérbe simuló kis versesköte-

~ "Lélek az ajtón se be, se ki!" Hajdú-tanyán is tét, amelyben elfér a világ" -ahogy aposztrofál-
j így történt. Fülledt, meleg nyári estén az egyet- tuk, s a napokban jött a jó hír, hogy az elsõ
~ len osztályteremben zsúfolódott össze a hallga- kiadás (ezer példány) elfogyott, és megjelent a

~ tóság a felnõtteknek kicsit szûkre szabott, második.l' 
századeleji iskolapadokban. Mindez persze a költõ nem csillapuló elõadói

r Jó k~zön~é~sze~ezõnek b~~onyult Fiath né?i, hevének köszönhetõ :lsõsorb~n, hiszen nem ér-i: 
az OttanI autokonyvtárosunk. Jottek vegyesen: fer- kezhetett olyan meghivás, amIre nemet mondott!: 
fiak, nõk, gyerekek, öregek. Némelyik után be- volna, legyen a helyszín akár az ország másik\1 
settenkedett kutyája, macskája, ahogy az ilyen végén, pedig "gyalog jár". Különösen kedves

1i : helyen lenni szokott. Persze a hõség miatt az számára az a két helység, ahová visszahívták:
I ajtót be sem lehetett csukni. A hûséges jószágok Tárnok és Mórahalom. Az utóbbi település hon-

lábnál, a padok alatt nyúltak el, lógó nyelvvel lapja máig õrzi a költõi estjérõllelkendezõ sorokat.
élvezve az olajos padló hûvösét. Ez szemmel Az elsõ kiadás borítója porcelánfehér volt, a

: láthatólag senkit nem zavart, minket se. Sorra mostanié halvány aranysárga, ami talán jobban
r mondtuk a verseket. kiemeli Gyulai Líviusz szép grafikáját. A versek
l Csak amikor Fejes Erzsi a Vörös Rébékben -ugyanúgy (ha hívják a költõt, saját tolmácsolá-

szépen csengõ, magas fekvésû hangján -eljutott sában s így a leghívebb értelmezésben) szólnak
a versszakok végén ismétlõdõ refrénhez: "... kár! (a fejezetek sorrendjében) A Földért, Az Embe-
Hess madár!" -elszabadult a pokol. Az éles rért, a költõ (hivalkodás nélküli) Önmagáért, s
hangra fólneszelt kutyák egymásnak estek, sõt a szólnak utunkról: Honnan jövünk, mik vagyunk,
macskáknak. Éktelen morgás, ugatás, nyávogás hová megyünk?
tört ki a padok alatt. A gazdák -kizökkentve a Gratulálunk hozzá, hogy mint írja, versei közülI
mély, balladás áhitatból -irodalminak semmi- a Gyerekek nevében címût óvodások, kisiskolá-,; 
képp nem nevezhetõ hangon, mások harsány ne- sok szavalják; az Ima az emberhez kezdõsorait

:; I vetés közepette üldözték ki a terembõl szegény több civil szervezet jelszavául választotta; a Fák
l i mûértésbõl megbukott jószágokat. dicsérete környezetvédõk kedvence lett, A nem-
r:t Erzsi ezalatt rezzenéstelen arccal állt a tábla létezés nem létezik gyászjelentésen, a Zászlósors
l' i elõtt. Nem hagyta magát kizökkénteni az átélés- pedig (az elõzõekkel ellentétben engedélye nél-
r : bõl, akárhogy is kuncogtunk, és ott folytatta a kül) választási hirdetésen szerepelt.
\ balladát, ahol abbahagyta: ,,»Hadd jöjjön hát a Jólesik újra fellapozni a kötetet, s idézni a,

, kasznár.« Hess, madár!" kiérlelt sorokat.

Csaba Orsolya

Katonadolog

Elmentek a katonák!
De nem fordult meg a világ!
Az ostoba nem lett okosabb,
a naplopó se szorgosabb,
a hivatalnok se kedvesebb,

* Elhangzott a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár a só hivatal se kevesebb,
jubilewni ünnepségén. ma is megeshet bármi gazság,
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I
más tészta a jog, és más az igazság. A világ
Ki vizet prédikál, nem a vizet issza, makulátlan és eredendõ szövetét

I a tolvaj a szajrét nem adja vissza! nem téptem el,
.A gátlástalan a világát éli: csak finom ujjakkal t8;pogattam

;'~"ij Justitia. szemé? .a kötés a régi, a ~akok bölcs mosolyával
y::' s a legjobb alIbmk elveszett: felIsmerve

Kiment a szovjet. hadsereg! az ujjbegynyi részekben az egészet,
gyûjtögetve újkori meséket

A nemlétezés nem létezik a gyerek11ek, akit õrzök magamban.

A nemlétezés nem létezik! .A magánkiadású verseskötet kereskedelmi
Felhõk szülték a vizeket! forgalomban nem kapható. Megrendelhetõ a szer-
Idõk méhében teremtõ csodára zõ címén:
várnak csillagtengerek Dávid Rózsa, 1052 Budapest, Károly kft. 14.

parányi magba zárva. (e-mail: davidroz@freemail.hu).
Ára 900 Ft + postaköltség. (F. L.)

Maga a fogantatás ,
is egy fajta õsrobbanás: Agak és gyökerek

Táguló világegyetem
az én leendõ gyermekem!

De egyszer majd megáll növése és
kezdõdik a leépülés, .
és gyorsul, ahogy. az idõ halad,
s a végén egy fekete lyuk marad.

Láthatatlan. De létezik!
Az égitestek érzékelik!
A nemlétezés nem létezik.

Fák dicsérete

Irigylem a fákat, mert sokáig élnek
Hajlott korukban is megújhodni készek
N~m az ellenségük, dajkájuk az idõ.
A fa, míg csak él, egyre nõ, egyre nõ
Az utolsó percig törnek fel az égnek
Bölcs gyökereikkel mind mélyebbre érnek Móser Zoltán Ágak és gyökerek címû könyve
Egyre erõsebbek, egyre szilárdabbak megrendelhetõ a Városi Könyvtár címén (7030
Senkit sem bántanak, mindenkinek adnak Paks, Villany u. 1., tel.: 75/421-499, e-mail
Gyümölcsöt kínálnak, levegõt teremnek info@vkpaks.hu) 280.0 Ft+postaköltség árban.
Rabul ejtik a port, amelybõl születtek Agh István Kossuth-díjas költõ így ajánlotta
Akkor sem múlnak el, mikor kivágatnak hallgatóinak a fotómûvész kötetét abemutatón:
Holtukban élõknek tovább szolgálhatnak Móser Zoltán "legújabb albumában visszatért a

kezdetekhez, a bölcsõj éhez, Tevelhez... a bony-
hádi gimnáziumhoz... mindenhová, amit Tolna

Számadás (Pilinszkynek) megyében magáévá lakott... fölfedezteti azt a

közeli jelenlevõt, amin átsiklik a tekintet, így
Nem törtem el azt, sarkall részévé, részesévé válni egyszerre a
ami egy és oszthatatlan. múltnak és a jövendõnek."
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