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C S AN ÁD Y  J Á NO S

Csodaszarvas?

Judit lányomnak

Leszűkült élet kis család –
komoly voltam szándékaimban,
átláttam –, ritka adomány –
vad boldogságot a cselekvés
lovakkal dörgő iramának:
volt fegyverem, volt katonám,
szavak, erőfeszítések, célba-
irányuló boldog napok,
szinte magam sem hiszem már,
oly távoli égtájakon
duzzadó, erős nappalok…
Pedig talán semmit sem tettem,
ami másokétól elütött –
s ha tettem, hát hogy észrevettem
az új kor anyagát szívemben,
ami salak nélkül fűtött –,

ezért szárnyalt naponta kedvem
terhével játszi-könnyeden
tisztásokon, akár a szarvas
mérges meddőhányók között…
S a vadászat vad iramában
a szarvas sassá változott,
s vadászni azért kényszerült, mert
reá magányos magasában
már senki sem vadászhatott;
a cselekvő, boldog napok
árama járta át szívét
újra, csak egyszer lépett félre,
mikor felrémlett szarvas-élte,
s egy hűs forrás partján leszállt…
Januárban születtél, kedves,
s Veled a boldog kis család.

A térképen

Ülök a Parnasszus fölött
egy felhőn, szélén lábam lógatom,
mint gyermekkoromban a hintán;
nem volt még város, nem volt még vadon,
nem jártam még Ázsiában, Afrikában,
sem sumérföldön, Mezopotámiában
a Tigris és az Eufrátesz között,
sem a Tiszán, jelenlegi hazámban,
ahol kuttyogattunk Juhász
Sándor barátommal, hogy egy harcsát
akasszunk meg az Élőtiszában –,
nem volt még város, nem volt még vadon,
s nem vártunk még ennyire a fogásra.



[ 76 ] H I T E L

[ Csanády János versei ]

Mindszenttől lefelé úszott
ladikunk csendesen;
nézték a homokos part bedűlt
fái, míg csak Dávid nem hegedűlt
a Teliholdban! Istenem!
Egy barátság, mely feltétel nélkül
az, ami! Barátság. Nekem
Sándor volt akkor a szellemem:
mily nagy festő ő, nem tudtam talán,
(Van Gogh, Gauguin, Cezanne)
ezért is veregettük egymás vállát
még ott is, a ravatalán; mily
korán elment; a végén
már járókából festett
Mártély legszebb utcájában, Otthon,
én még most is itt rovom
a sorokat (s mily remek író volt)
már zsibbad a karom –
de csak rajta, rajta! Csonka kis hazám,
horgászok, férfiak, katonák:
köröttünk áll Nagy Magyarország!

Egyedül a hajnallal

Váratlanul csapott le rám az éj.
Álmomból felkapott s repültem a zuhany alá,
illetve tántorogtam a fürdőszobába
még félálomban, hogy veressem magam
a hideg s télen jéghideg sugárban
mereven állva a fürdőkádban, a vállam
a vörös csempefalnak döntve,
a nappali dübörgésből föllebegtem a Hold felé!
Oh, Hold, kamaszidő, mint bámultalak én
nyakszirtem merevítve hosszan,

hogy már szinte fájt,
tiszta szemmel a völgyes, árnyas
arcodat nézni; semmit sem szerettem jobban:



hegedűt szorít álla alá egy égi kéz, egy titokzatos
emberember, talán Szent Dávid s hegedűl,
penget ott, hogy vidám legyen, aki fél,
vidám és áhítatos; néha kutyák
ugattak, ők is a Holdat nézték
mereven ülve, nyújtott nyakkal
az eleven űr felé, s farkasok
a Kárpátok alatt, a hegygerincnél
állati hangot adva a néma
muzsikához, mi onnan áradt,
s azt dalolta az égi fény,
hogy mégse féljen, aki fél,
bátran nézzen a csillagok szemébe, az ég
egy-szemébe, ami ott fennen
az éjszakai Naptól ezüstlött; mely ott
futott valahol a Föld másik felén,
az éjen-túli naptól ezüstlőtt,
mint a bizánci ikonok háromszögében
a mindenható Pantokrátor egy-szeme,

az ikonok háromszögében
az ezüst-köpenyű éji szélben
dülöngve hazafelé az utcán
hajnalban, mert el-ült
a vasárnapi, báli muzsika,
Bódis Terikét is hazaviszi a bátyja
s Babay már nem hegedűl
a porzó színpadon állva,
és nem kontrázza a bandája;
hazamegy mind-egy-szemig
jó anyjával a sok lány –
dülöngve hazafelé a hosszú utcán
néz csak, néz csak az egy szem,
holdmámorban, hogy nagyszerűen
ne legyek mégsem EGYEDÜL.
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