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FODOR GÉZA

FÖLDIDÕNKBEN
– Kovács Vilmos emlékére –

Lázadás, vértüzes sebekkel

Az Életfában tört szekercék

Mindig fájó, rozsdás vasa –

Mégis fényesülõ érték

(Szinte minden sora immár)

Ahogy nõ az Idõk hossza

Régen elszántott gyalogút

Betemetett vizesárkok

Hát még az a sok barázda!

Mélyül az éj és a mély kút

Issza álmát a hon álnok

Kormos lángja, csalárd módon

Lámpa, álló harangóra

Akárha új, avagy ódon

Pásztorsíp és kakukknóta

Nem szól, elnémult már régen

De lobban mégis a kócsagtoll!

Üli a sírt a vörös ördög

Vigyorogva szónokolgat

Kisajátítva magának

Múltat, jelent, jövõ idõt

Hogy reszket belé a vasárnap

Grál-serlegként padlóváza

Rovátkolt fabatka-érem

Csillagolná feledésbe

Méltánytalanul a mindig

Korhatagabb pártos érdek

Törvényen kívüli törvény –

Akol és nyáj elorozva

(Pilátus már kezét se mossa)

S mintha morajlana valahol

Gyászt bont vihar magasából

A szédítõ szél haragja

Hol a büszke szív, a lélek?

A hajdani, hû vitézek?

Kiknek utat Õ mutatott

Követhetõt, szemléletest

Csillagfényt az éjszakából

Hites és rebellis reggelt

Mostanra már minden emlék

Zöld borostyán, régi remény

Szkíták, hunok hadi útján

Fényes ösvényre hûlt estén

Immár végleg, mindétiglen

Sugárzat, eleven példa –
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Várni rügyekbõl robbanó 

rendõribb márciusokra 

félelmesebben csikorgó 

rozsdamart hajnalokra

Madarak nagy fájdalmára 

enyhülést hozó szelekre 

zúzmarás tájak határát 

szikrázó reggelekre

Napra, félárnyékra várni 

elsötétlõbb árvizekre 

tündöklõ égre, végtelen 

az esélytelen jövõre

Magasan fénylõ délibábra 

zelniceágak zöldjére

zengõ ritmusú dobokon 

visszhangzó szívverésre

A rózsára, mely tûzpiros 
vérét sírja feketére 
szikes mezõn a pázsitos 
legvégsõbb menedékre

Reménytelenül a nyárra 
a fuldokló szalmaszálra 
mélyen hánytorgó vadvízen
partra, mely csak elzizzen

Aszályra, jégzivatarra
újabb hét szûk esztendõkre 
fákra, honnan esõk helyett 
rigók, verebek esnek

Várni a várakozásra 
mi helyben járva visszatér
lassan majd önmagába, hol 
legbenn fehérre izzik már 
szebbik évszakunk 
a tél

RÁOLVASÁS A GONOSZRA

Engem többé ne kövess 

lépj ki lábam nyomából 

véreres szemet se vess 

vasalt ajtók sarkából 

öreganyád kísértsed

új hold udvarába menj 

világtenger mélyére 

új királyod ott keresd

halott lakodalmakor 

pereg épp az alakor 

minden szemet számolj meg 

tizenhárom éjen át 

nyílik véres szemû mák 

majd ha az is beérik 

pontosan számold végig 

küszöbökön kikopott 

lidérces fény látszik ott 

öltözz lobos lángjába 

boszorkányszél hajába 

forogj orsó-pörgéssel 

ostorszöges csergéssel 

té és tova messzi szállj 

vak tükörbe törülközz 

körön kívülre költözz 

üszkös árnyék parazsán 

elfüstölögj, örökre

VÁRNI, MIKÉNT GODOT-RA




