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Régi�léptekRégi�léptekRégi�léptekRégi�léptek����
 

útnyomaimban 
halványul  

a gyermekkorom 
tipegő lépteitől 
még egy ideig 

meg-megdobbantak 
a kockakövek 

a kavicsok zörgései 
sem csimpaszkodnak belém 
mint erőszakos koldusok 
viháncoló nevetései 
se hahóznak utánam 

mintha  
szeszélyes széljárások 
csitították volna el 
ámuló hangjait 

 
néha kétségbeesetten 
kiáltok utánuk 

nem válaszolnak tisztító viharként 
csak a levegő után 
kapkodó hangom 
térül vissza 
de úgy tűnik 
mintha már 

nem is az enyém volna 

 

Benedek�«lekBenedek�«lekBenedek�«lekBenedek�«lek����
 

Ó, Kisbacon, szent szerelmetes név! 
A bölcsőhely lett hazatértnek rév. 
A Mari lakból üzent ő hadat 
A fásultságnak, mely fojt és ragad. 



Mészely József versei 85 

A lemondásnak, mely lelket sorvaszt. 
A félelemnek, mely reményt riaszt. 
A megfutókkal szembe ment haza, 
S lett a felhagyott gondok gazdája. 
 
Egy kis faluban képzelt ő nagyot, 
Győzni tanítóbb mesés századot, 
Munkát, értelmet, melyből majd kinő 
Egy cimborább és boldogabb jövő. 

 
Álmok�tisztºságát�őrzőÁlmok�tisztºságát�őrzőÁlmok�tisztºságát�őrzőÁlmok�tisztºságát�őrző����

 
                                Ady Endrére emlékezve 

 
soha nem jutottál volna 
Ér nélkül az óceánig 
két pont között 
legrövidebb út 

az Igazság éneklésig 
 

nem fáradtál el 
szeretni minket 

anyák kezével simogatod 
szelek harapta ajkunkon a vágyat 

amit nem oltott ki még 
e lendületbe dermedt század 

 
melegítesz mint szított parázs 

hogy ne pusztuljon a termő akarás 
hogy szitáljon a fény 
az árnyék-rácsot oldó 

hogy ébredjen még bennünk 
lélektől lélekig visszhangzó 
álmok tisztaságát őrző 

dallá a szó  

����



86 Múzsa és lant 

SSSSzilánkokzilánkokzilánkokzilánkok����
 

   Gárdonyi olvasása közben 
 

1 
Ha úszni akarsz, 
ne a bóját figyeld! 
Ő azt ringja neked is: Tilos! 
Szeress mindig, 
még ott is, 
ahol a gyűlölet otthonos. 
 

2 
Amikor nem láthatod, 
akkor is helyén a Nap. 
Ő felhőtakartan is 
a saját útján halad. 
 

3 
Ne akarj soha 
napfényben égő lámpa lenni. 
Lámpásként, 
hogy mennyit érsz, 
csak az estsötét 
fogja megmutatni. 
 

4 
Ne akarj soha 
valakinek a lépte alá (alatt) 
út lenni. 
Akit már megtalált a cél, 
az nélküled is 
célba fog érni. 
 

5 
Tanulj meg örülni 
a szomjas föld örömének. 
Szinte hallhatóan repesve piheg 
egy tikkasztó nap után 
az áldó esőnek. 
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FohászFohászFohászFohász����
 

te légy remény a lámpás sejtelem 
tapogatózni időm pulzusán 
s lüktetését mérni  iránytűm 

a ködben kóválygó útjaim során 
te légy a tétovázó derengés fénye 

fagyponton is izzíts 
termőn áldó kedvre 
te légy az álmaim 

süllyeszthetetlen mentőöve 
kristálykemény fogódzó is légy nekem 
vércseppjeid se legyenek mások 

csak kővé szikkadt morzsa-jeladások 
hogy érezhessem nyomukba fordulva 

bárhonnan mindig hazatalálok 
 

s ha már hullanom kell 
engedj úgy hullani 

akár az eső hull a szomjas tájra 
hadd cseperedjen tikkadt rögein a fű 

s zengjen nyomomban 
a bádogcsatorna 

�
SóhºjSóhºjSóhºjSóhºj����

 
A Lajta fölött álmatag, 
ködlő párafelhők szállanak. 
A töltésen, hol havas még a fű 
és néma derengés a tücsökhegedű, 
a sziszegő szélben, ahogy siettem, 
a vízbe röppent lepett ijedten 
a fűcsomóból egy árva vadkacsa, 
mint e komorló időből lelkem sóhaja. 



 

P.�Buzogány�Árpád�
 

Ãmikor�elhºlkulÃmikor�elhºlkulÃmikor�elhºlkulÃmikor�elhºlkulnºknºknºknºk�ºz�ének�ºz�ének�ºz�ének�ºz�énekekekekek����
 
Majdnem üres volt a kávézó, egy szakállas férfi két fiatallal beszélgetett az ajtó 

melletti sarokban. Középre ültem, az ablak mellé. Az oszlopon túl, a pult előtt, a 
hosszú márványasztalnál szürke inges pincérfiú mosolygó, széles csípőjű lánnyal 
beszélgetett. A képeket nézegettem a szemközti falon: kisebb-nagyobb, díszes 
keretben tiszteletre méltó férfiak, vidám gyerekek, komor arcú családok. Az aj-
tóhoz közel a régi város napsütötte utcáit láttam, egy-egy épület ismerős, a főut-
ca járdái puszták, a sétatér vendéglőjének teraszán népes zenekar játszott valami-
kor.  
A lány levetette a kabátját, és engem nézett. Magasba fújtam a füstöt, a lány 

lassú léptekkel indult az ajtó felé, szeme sarkából engem figyelt, ahogy elhaladt. 
A pincér nagy léptekkel közeledett, de nem állt meg az asztalom mellett. Akkor 
vettem észre az esernyőt a kezében, ahogy kiment. Újból csattant az ajtó, piros 
kabátos lányok jöttek be, a másik sor középső asztalához ültek, levetették a ka-
bátjukat. A szoknyás kinyújtotta a lábait, rám nézett és elfordult, átült a másik 
székre, talán mert túl sok látszott meztelen combjaiból. Alacsony, fiatal pincér 
jött ki a konyhából, először a lányokhoz ment, ki is szolgálta őket, azután jutott 
eszébe, hogy én is itt vagyok. Teát kértem és egy doboz cigarettát.  
Aprókat koppantak az esőcseppek az ablakpárkány bádogborításán. Eszembe 

jutott, hogy reggel, amikor a félig kész hídon jöttem át a központ felé, a folyó 
melletti fák alatt fehér műanyag széket láttam. Mintha éppen azelőtt állt volna fel 
valaki onnan. A szürkületben egy lány jött utánam, kopogós csizmában, és ő is 
megállt a híd közepén a furcsa hangra. Két vadruca röppent fel a vízről, pedig 
hát késő ősz van, rég el kellett volna menniük. Mi lesz velük a télen? És mi lesz a 
szék tulajdonosával, hiszen eltelt Szent Márton nyara is, hideg a szél, és kopárak 
már a délutánok.  
Furcsa színe volt a gyümölcsteának, lilába hajló. Szépen csilingelt a kanál, 

amint az üvegpohárhoz koccant. Nem tetszett az íze, ha már otthon lennék, ka-
kukkfűből vagy mentából főznék teát, cukor helyett kanálnyi mézzel édesíteném, 
úgy a legízletesebb. Elővettem a friss újságot a táskából, és csak átlapoztam, nem 
volt kedvem érdektelen híreket olvasni. Közben visszajött a pincér, esernyő nél-
kül.  
Kihűlt a tea, és a rádióból zagyva zene ömlött, már elment a kedvem a világ 

szép arcának keresésétől. Pénzt hagytam az asztalon, aztán az újságot is melléje 
tettem. Nem volt, akitől elbúcsúznom, így hát a képeket nézegettem még egy-
szer, amíg a kabátomat felvettem.  


