
 
�Múzsº�és�lºnt�Múzsº�és�lºnt�Múzsº�és�lºnt�Múzsº�és�lºnttttt����

�
Jºncsik�Pál�

�

KlºsszikusokKlºsszikusokKlºsszikusokKlºsszikusok����
 

 Egy könyvsorozat margójára 
 

Olvastam őket, szerkesztettem. 
Hogy ennek mi hasznát se vettem? 
Mit tanultam? — Tartást, fegyelmet, 
életundort, életszerelmet, 
színeket és arányokat, 
leltem bennük barátokat, 
példát, élni, hitet, remélni, 
a magányt munkára cserélni, 
anyám nyelvén szépen beszélni. 
 
Ha görcs gúzsolna, mint a némát, 
szólnak helyettem is a példák: 
tanulj szeretni, látni, élni, 
s mielőtt elnémulsz, beszélni. 

 
Részeg�tengerRészeg�tengerRészeg�tengerRészeg�tenger����

 
Nyugtalan volt, forrott a tenger. 
A hibátlan égbolt alatt 
a tépett lombú nyár szaladt, 
ősz volt már, hűs, szeles szeptember. 
 
Ültem kövén a nyugalomnak. 
A hullámok csak egyre jöttek, 
az égi fények tündököltek, 
példáiként a buzgalomnak. 
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A lelkem is oly nyugtalan volt. 
Még egy csillag is leszaladt, 
s egy fényfolt táncolt ezalatt 
a víz felett, egy furcsa fényfolt. 
 
Részeg — gondoltam — ez a tenger. 
„Volnál bár, mint a kő, kemény, 
te tűnsz el innen és nem én” — 
szólalt meg, mint egy gőgös ember. 
 
Válaszul sértetten dadogtam: 
’De jön majd fiam, unokám,  
és emlékezni fog reám, 
míg megmerül zúgó habodban. 
 
Övék lesznek a nyár, a fények, 
a kedv, a játék és öröm, 
és bízón ülnek e kövön, 
mint én most, hogyha már nem  élek...’ 
 
Ő rám harsant még a homokban: 
„Hiába vigaszok, szeszek, 
nem te leszel!” — ’Nem én leszek...’ — 
mondtam s szobámba tántorogtam. 

 

FeketeFeketeFeketeFekete-fehér�vőlegényfehér�vőlegényfehér�vőlegényfehér�vőlegény����
 

Hadd idézzem ide 
azt a különös fát, 
amely a belső metamorfózisnak 
olyan teljesen átadta magát. 
Dús koronájú, koromszín ágú, 
már nem épp fiatal, 
s ezen a tavaszon 
tetőtől talpig belepte a dal, 
az illat, a virág, a hófehér szirom. 
Fekete-fehér vőlegény. 
 
Kérge ráncában, évgyűrűiben 
egy egész élet, egy regény. 
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Fekete-fehér: 
élet, halál, öröm és bánat 
belefér. 
 
S hol a menyasszony, 
akivel a nász fölfakadjon? 
 
A menyasszony sehol. 
Csúcsától hajszálgyökeréig 
csupán villódzó vágya bujdokol. 
 
Lába földbe gyökerezett, 
mikor megtudta, hogy akire vár, 
el sohase jő, 
mert ő 
a mindig tovaillanó idő. 

 
IndºIndºIndºIndº����

 
Egy inda emléke 
indázik egyre bennem, 
nemrégen láttam 
a botanikus kertben, 
a pálmaházban. 
Mintha 
egy egzisztencialista 
regényt olvastam volna, 
olyan volt az az inda, 
a látvány, 
amint a tekintetem araszolva 
kúszott egyre följebb a szárán. 
Mind följebb, 
és még mindig csak inda, 
legföljebb 
egyet csavarintva  
magán, 
se ágazat, se zöld gally, se virág, 
csak nyújtózott tovább 
az üvegház falán. 
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Amikor már 
a tekintet 
a sivár 
szár 
látványától mintegy 
reménytelen legyintett, 
akkor bomlott ki a magasban 
sugár alakban, 
és tele voltak mind a 
sugarak, nyurga inda- 
ágak virággal, levelekkel. 
Szinte csoda 
volt, hogy jut föl oda 
szikkadt száron a nedv, 
s kilombozni a kedv. 
 
Inda, fura inda,  
mint 
az inga, 
miért jársz egyre vissza 
a gondolataimba? 
Az életemre gondolok, 
és mintha... 
Int a 
bölcsesség halk szava: 
lehet több, lehet ennyi se, 
de ebbe is törődj bele, 
és főleg ne törődj vele. 
 
1969 

 
JégtáncJégtáncJégtáncJégtánc����

 

Siklik a jégen 
rugalmas, karcsú emberi láng. 
Hajlik, suhan, ugrik, pörög, 
ritmusra ráng. 
Óriás, fehér hanglemez 
a fényes, merev jégtükör, 
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melyből a korcsolya nyomán 
a zene fölszárnyal, kitör. 
 
Minden mozdulat itt a fegyelem, 
gyakorlat, érzék, tehetség tökélye.  
Művészet: jég-láng-szerelem — 
írhatni sok jó alkotás fölébe. 

 
Gótikus�rºjzGótikus�rºjzGótikus�rºjzGótikus�rºjz����

 
Az életünkkel párhuzamosan 
halad halálunk, amióta 
megszülettünk, egymástól 
kellő távolságra, 
fej fej mellett haladnak, 
maguk mögött hagyva  
az élet és a halál vonalát, 
amelyek egymással 
tökéletesen párhuzamosak. 
Aztán egy adott pillanatban 
a két vonal ívbe hajlik, 
közelednek arányosan, 
s a találkozás helyén 
orgonamuzsika 
suhan a véges végtelenbe. 
 
 
 
 

 

 
 

Simon Anna: Ősz 
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Ãrºdi�13Ãrºdi�13Ãrºdi�13Ãrºdi�13����
 

Merni, tizenhárom mártírja szökött ideálnak, 
   Hagyni örökbe, amíg bujdokoló hevület 
Kész felemelni hazát a hazákra szakadt lobogóval, 
  Állhatatos szivetek összefogó delejét!  

 

Gábor�Áron�ágyúiGábor�Áron�ágyúiGábor�Áron�ágyúiGábor�Áron�ágyúi����
 

Száz Áronnal az ágyúk száma talán elegendő 
   Lett is volna magyar ellene ellen akár, 
Százszor több falu lelke harangját senki se győzte 
   Volna le, szent vigalom zengne gyásza helyett. 

 

Koronºőrzők�º�strázsánKoronºőrzők�º�strázsánKoronºőrzők�º�strázsánKoronºőrzők�º�strázsán����
 

                                                 Kocsis Istvánnak 
 

Szent Koronát őrzők életre-halálra, szilárd pont 
   Egy van a nemzet egén századok óta dicső, 
Csillaga szent igazunknak ezen függ, súlya alatt, ha 
   Ferdül a drága kereszt, bírja ki, míg magyar él! 

 

¿emesvár,�¿emesvár,�¿emesvár,�¿emesvár,�’89.89.89.89.����
 

Ő csak az utcát járta repesve szabad levegőért,  
   Merre nyüszítve golyó szívdobogásra vadász’, 
Porba hanyatlott, ám fejedelmi hemoglobinára 
   Ádáz öldökölő réme futásnak eredt. 

 

Fekete�márciusFekete�márciusFekete�márciusFekete�március����
 

Szították a tüzet, vér lobja kitört a terekre,  
   Mert ha szelet vet, arat nemtelen élve vihart, 
Béke helyett a viszály villái meredtek előre, 
   Míg bukaresti kaján gondtalanul heherész.  


