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NOVÁK  B É L A  D ÉNE S

Ahol szabadság van…

Illyés Gyula emlékére

Ahol szabadság van…
vagy fizetett félelem,
ahol a szabadság rabság,
tétováknak nincs kegyelem,
bambulhat, mélázhat e kor,
s ha romantikus-
szerelmesen
lesel a lenge lány
után,
egy dízel-merci eltipor,
széthullasz, mint
birodalmak,
akit nem szültek
szabadnak,
arról lekésett Istene,
ahol szabadság van,
artikuláltan hazudják
öltönybe bújtatott condrák,
ki apád gyilkosa, vagy ő kit
ölt meg,
beledögleni bár édes:
üzenj hadat az
anyaföldnek;
voltál vérttel csillogó,
Zápolya zsoldosa,
vagy ringatott bitó, –
senki lettél, ám
szabadságot képzelsz!
talpig magyar, ön-
eretnek,
rád se lőnek, elvérzel,
virág ha nyílik szíved
helyén,

rög alól rikolt goromba
múzsa,
megváltó fazekaidban,
Magyarország,
odakozmált a költő
húsa,
s ha-kinek kifüstölték a
lelkét,
a tűz, a tűz lesz
otthona,
ahol szabadság van…
élhetsz divatos
rabláncban,
végrendeleted
senki sem érti meg,
s hiába, hiába-
szabadság,
és fölösleges minden
szép szabály,
ha éhkoppon rímelsz,
a bankár pedig,
csömörödve a kaviártól
részvényt zabál,
csillagmagányra vágysz,
nézel véres jövőbe,
jelenné kövült múltba,
nem lesz nélküled,
nélkülünk szabad,
soha az ön-rabszolga
Európa!



Magyar Hirosima

Raul Wallenberg emlékére
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[ Novák Béla Dénes versei ]

Látogass el, turista,
nem létező sírjainkhoz.
Hiába hamuvá vált emlékezet.
Kisfiunk ott lángol az Égben.

Kutatóintézetekre dobott
csikk lesz az emberfia?

* * *
A jövőre gondolok,
amikor majd a kamikáze-ember
visszahull a mennyországból.

Kiégett szemei helyén
izzó vas lesz. És meglátja
a végtelent.

Bordalok

Egri bikavér, te érdes,
elnyűttél két feleséget!
Ki miatt szidtam hazámat:
veltelini, a félszáraz.

Liter szürkebarát után
lantost mímel a bonviván.
Aszúbor után a csókod
jobb, mint almakompótod.

Kékfrankosunk is odavan,
nyakunkon maradt a lőre,
Elszökött belőlünk nyaram,
köszönj a Halálnak. Előre.

Borostás arcom fölragyog;
jöjj el. Idült naplemente!
E létből semmit sem hagyok.
Eliszlak, sors, Istenemre!

Elittam gazdagságomat,
megittam szegénységemet.
Túlvilági vendéglősök!
Megyek hamar, terítsetek!


