BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN

Csend-koncert
Áttelepedésünk 20. évében Feleségemnek

Csacsogsz, akár a cseppkövek
És némulsz el, mint üres barlang

Szemed kútja néma csapda
Isten hallgatását gyűjtöd

A semmi-csobbanás követ
Zuhansz magadba, mégis hallak

Fénye gyűlik, hol a hangja…
Halkul heges hegedűkön…

Napút elül, sóút hátul
Sóba meredt lószem alant

Míg hangtalan pillantasz égig
Tűzfészket raknak a mélyek

Csillag ketyeg ki magától
S ránt magával vigasztalant

Engem lőnek. Csönded vérzik
Hogy én világzajban égjek
(Budapest, 2009 júliusában)

Arcok egy Bajza utcai tükörből
Költőtársam megszakadt monológja

földig hajló kalászt látok
mindenik kenyérben
meglehet
ezért találtok
ha szél szaggat is – ébren
s fürkészem ablakom: hadd lám
meddig csapják, tépik
s hajítják kemencetéglám
az égtelenségig
a gyökértől a gyökértelenségig
mutassátok a főt
ki ennyit terem
telik vele pince, degeszedik verem
útját ismerem, útját nem ismerem…
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[ Bágyoni Szabó István versei ]

hogy holnap égre viruljon – magasra
isten megérintett arca
ajánlom minden kalásznak
fejét emelje, kit megaláznak…
éh csillapuljon, ha levágják
kenyérhéjban tenger habzik
istenek mímelnek lagzit
éhek száját zsoltárok tátják
mikor a szó felcsillagzik

Pannoniai János elveszett verslevele Istenéhez
Ió, ció, ováció
Jégen …reneszánció

Itt volnék, Uram, Transsylvániából
érkeztem szép szamárszekéren
itt volnék
s elherdált karácsonyaim
nagy tisztelettel most visszakérem
sem pásztort sem írástudót
nem találtam a jégen
minek s kinek a szemfényvesztés
ünnepeimet visszakérem
terül tér itt
de Káin
jászlait idézi az érem
csillaggal bélelt havas éjszakáim
Uram, most visszakérem
az álomégbolt rég elfeketült
harminc pénz Budán az érdem
ki tudja domb-túli pásztorok
útját ha jöttek
s milyen szekéren…

2010.

SZEPTEMBER
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[ Bágyoni Szabó István versei ]

Uram, rossz néven ne vedd
írásom
s nem azért vélem
elérhetőnek a végtelent
hogy visszabérlem
mert visszakérem
hanem hogy ne váljék
se szóm
se álmom
lóhúggyá
bűzpoggyásszá
Kérem vissza!

se vérem

Visszakérem!
(2009 karácsonyán)

Két réteg
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