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Esik a hÂ szakad
Hogy vÀgytam a f´lm¢rhetetlen
t¢rben legyek szabad
f´lfedezû s magamra szedtem
boldog k´v¢r pelyhekhez illû
testes alakvÀltÀsait
vibrÀlÂ k¢pernyûn elillÂ
felirat egy percig tanÁt
¢s bÀr tÀrsul mell¢m szegûd´tt
sok mÀsik falÀnk Ãtevû
s az ür´n Àt seregnyi hûs´k
tartunk hihettem c¢l fel¢
elr¢v¡lten sodrÂdva lejjebb
csapÂdott rÀm szenny f¡st korom
¢s ne-tovÀbb telkekre leltek
¢let-halÀl fogadalom
torz viszontagsÀgok k´z¡l
m¢g jÂ ha tar Àgra al¢lva
most szeg¢ny rokonk¢nt meg¡l
a sz¢p rem¢nyek hagyat¢ka

LÀzÀry Ren¢ SÀndor*

REMETE SZENT RENçTUSZ

TÀn Istenben se bÁztam,
De szÀmban mennyi Áz van:
Nyelvemben mennyi eml¢k,
L¢temben mennyi neml¢t!
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* LÀzÀry Ren¢ SÀndor 1859-ben sz¡letett KolozsvÀrott. Latin ¢s francia szakos tanÀr volt, kivÀlÂ romanista
hÁr¢ben Àllott, de hosszabb ideig hivatalnokk¢nt is mük´d´tt. 1890-tûl MarosvÀsÀrhelyen ¢lt, ott hunyt el
1927-ben. T´red¢kes ´n¢letrajza, harminchat verse m¢g 1992 augusztusÀban ker¡lt elû. A f´lfedez¢st
k´vetû filolÂgiai kutatÂmunka, illetve ¢letrajzi nyomozÀs eredm¢nyek¢ppen tovÀbbi hatvanhÀrom
k´ltem¢nyre, jÂ n¢hÀny lev¢lre ¢s elegyes f´ljegyz¢sre bukkantunk a k´ltû ¢lettÀrsÀnak, Vajdar¢thy
JÃliÀnak mindeddig lappangÂ hagyat¢kÀban. (Dr. Vajdar¢thy RabÀn szÁves hozzÀjÀrulÀsÀval k´zz¢teszi:
KovÀcs AndrÀs Ferenc.)



Ha majd Át¢lsz felettem,
Tudd ä l¢pesm¢zet ettem,
S hogy t´rv¢nyed betelj¢k,
Mell¢ v¢rbû eperj¢t,
Er¢nyt, r¡csk´t, szamÂczÀt,
Ser¢ny pr¡csk´t, kabÂczÀt,
FalÂczÀt, ¢gi mannÀt,
PalÂczvid¢ki PannÀt,
PorlÂ apÀczakontyot,
Faltam, mint rÀcz a pontyot,
PÂkot, csimaszt, bogyÂkat,
CsÂkos pimasz lotyÂkat,
TudÀst, savanyka sÀskÀt,
SÂskÀt meg aktatÀskÀt,
BolhÀt, bullÀt, bet¡csk¢t,
OltÀrok t´rt ez¡stj¢t,
RÀgtam rem¢nyt, vadalmÀt,
EgyhÀz kem¢ny hatalmÀt,
Papsajtot, r¢ti szedret,
Mosl¢kos r¢gi vedret,
KÃtÀgast, agg bitÂfÀt,
GyergyÂi nagy pityÂkÀt,
PiÂczÀt, pÀr palaczk bort,
Rideg p´rt, sÀrga vaczkort,
RopogtatÀm a szÂkat,
Mint mÀs a porczogÂkat,
Pagonyt, pogÀnyt, pit¢ket,
Hegyv´lgyet, lÀgy bid¢ket,
Hitetlen f´ldi jÂkat,
Cz¢czÂkat, szüz czipÂkat,
TollszÀrat, pergamentet,
SÀtÀnt, sovÀnyka szentet,
AbÀltan is zabÀltam
SzalonnÀt kis fatÀlban,
CsÀszÀrhÃst, szittya hagymÀt ä
Szenvedne Ágy, ha hagynÀd,
CsuhÀjÀt mÁg kiteln¢,
Negyven napig viseln¢
CsÃf torkosk¢nt a b´jt´t
T¢kozlÂ, l¢ha k´lyk´d!

K´k¢nys´t¢t mennyorszÀg,
Keserny¢s titkÃ som...
Ne engedd n¢znem orczÀd:
Ne vÀlts meg, Krisztusom!

Tisza-Szederk¢ny, 1894 jÃliusÀban
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ORGUES DE BARBARIE

(KrÃdy GyulÀt olvasvÀn)

K¡nn a KrisztinÀban
K¢k harangok szÂlnak:
R¢szegek, halottak
Asztal alÀ hullnak,
SÀrban araszolnak.

BÃs Rezeda KÀzm¢r,
Ne szomorkodj, SzindbÀd:
Orpheumi mennybolt
Konfettit havaztat,
MüvirÀgot hint rÀd!

B¢f´d a fÀjdalom,
Mint Àlnok feh¢rs¢g:
TisztÀk lesz¡nk, tisztÀk,
Hogy a semmi f¢ny¢t
Majd mÀsok meg¢rts¢k!

Csillagok k´rÃtjÀn
Baktat egy fiÀker:
CsÃf kocsisom, lelkem,
Sz¢p szÂval, krajcÀrral
Mindig lesz, ki Àtver...

KrisztinavÀrosban
Megkondul a bÀnat:
JÂ voltunk rosszcsontnak,
K´dnek, szeretûnek,
T¢kozlÂ apÀnak.

Ligetben, TabÀnban
Nyekereg a verkli:
LÂgunk a vilÀgban,
MÁg szoknyÀk sz¢l¢rûl
Lepereg a perkli...

Nincs helye panasznak,
P´rnek, buta szÂnak:
Adjisten nyugalmat,
°telt-italt, szÀllÀst,
Nût az utazÂnak!
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KiskocsmÀk, vend¢glûk
F¡stje, mint az ¢let:
ElvÀlik a tüztûl,
Magasba sz´kkenne,
M¢gis szertesz¢led...

Messze KrisztinÀban
K¢k harangok zengnek:
Sz¢llel szÀll az idû,
Rongyos hÂmezûk¢nt
Maga utÀn lenget...

MarosvÀsÀrhelyt, 1923 december¢ben

Szauer çgoston

HIPOT°ZIS

Az udvaron egy tarka hal lakik,
olykor ben¢z a konyhaablakon.
Eljutni m¢g a megjel´lt napig ä
a gondolatjel Ãjabb alkalom.

IdûjÀrÀs: csak jobban ¢s alig.
T¢rk¢plapok, akÀr a rossz plafon,
alf´ldek, ujjnyom, r¢gi sz´rp, fagyik.
A vÀza szÀraz m¢g az asztalon.

Igaz hÀt, cseppfolyÂs az ¢let¡nk,
egy k¢plet k¢ne hozzÀ, Ãj alap.
A domb s a n¢gy ¢gtÀj nem j´n vel¡nk,

a tÀrgyak k´zt idû van, rengeteg,
lÀtszik, ha f¢nyszÂrÂk¢nt tüz a nap:
a nagy szimbÂlumok csak vÁzjelek.
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