
Böszörményi�Zoltán�
 

Mºjorºnº�iMºjorºnº�iMºjorºnº�iMºjorºnº�imájºmájºmájºmájº����
  

Naponta imádkozom hozzád, Uram,  
erőt és egészséget adj énnekem,  
nem hatalmat, pénzt, mámort, csak éneket,  
hintsem a szót rokonlakta végeken.  
  
Bűnöm ezernyi, és fürtökben nőnek. 
Sok rossztól kicsordul, patakzik vérem. 
De ne bocsáss meg! Ez miféle üzlet, 
ha kegyelmed is új bűnökre késztet? 
  
Büntetsz. Hatalmadat nem ezért félem.  
Gyávákkal nem osztok hajlékot, rétet. 
Hódítani szeretnék — fényességet. 
  
Küldd rám a bajt és ezer szenvedésed. 
A testemet, lelkemet próbára tedd, 
És égess! Mint egy fáklya, újra égjek.  

 
Mºjorºnº�békéjeMºjorºnº�békéjeMºjorºnº�békéjeMºjorºnº�békéje����

  
Az összemérhetetlen  
itt lakik 
a kapuk alatt,  
a bokrok tövében. 
Lesi az alkalmat, 
hogy próbára tegye  
szellemem.  
Gyanút és kételyt lázít,  
vagy lazít. 
Érvek arénájában  
csörteti fegyverét, 
a megismerhetetlenről beszél. 
 



Böszörményi Zoltán versei  129 

Ezek szerint 
az igazságtalanság tragédia, 
a felfedett arc 
magának akar, 
nem igényel  
erőt, rangot, 
békét takar,  
valamilyen nyugalmat keres 
a nagy nyugtalanságban,  
hatalmat 
az ellankadásig.  

  

Mºjorºnº�mºdºrºiMºjorºnº�mºdºrºiMºjorºnº�mºdºrºiMºjorºnº�mºdºrºi����
  

Bambán néznek ránk a levelek, s a kinőtt fű alatt 
félelemegér futkos, keresi a nem létező falat, 
titkos kincsek között matat — a múlt nyárból maradt, 
átrebbennek életünkön égben kószáló madarak. 
  
Bontja múló bokrát, titokzatos jelét a tél, s remeg, 
tűnő fényét kergetik mámortól szédült szelek. 
Hozzád bújnak indulattól ittas tűnődések, és veled 
vészelem át a szörnyűséget, mi életünkön átdereng. 

  

Mºjorºnº�fenomenológiájºMºjorºnº�fenomenológiájºMºjorºnº�fenomenológiájºMºjorºnº�fenomenológiájº����
  

Látom a látszatot, 
egymásba fonódni 
a tájakon  
a kedvet és az érzést, 
kebel a kebelre,  
egymásra borulni. 
Látom, a jelenségben  
a látszat miért vérzik, 
míg a valóságot kibontó élmény 
tavaszra várva  
virágot virágra 
virágzik. 
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Látom, amint a felszín  
ködruhában táncol, 
elfátyoloz mindent, 
bolygót, csillagot,  
kívánságot. 
Látom a jelenségben 
a tűnődő tudatot, 
jönni az úton 
az akaratból, 
a dolgok természetéből 
váratlanul felbukkanó  
valóságot.  

  
Mºjorºnº�képzMºjorºnº�képzMºjorºnº�képzMºjorºnº�képzeeeelegleglegleg����

  
Kialudt tüzem. A parázs 
    feldereng, a vackom még meleg. 
Szívemre ül egy nagy darázs. 
    Hát kiengedem. 
  
Repülje be a képzelet 
    tájait, és onnan merítsen 
erőt, folytatáshoz jó szelet. 
    Versem derítse. 
  
Itt ülök, a vackom még meleg. 
    Darazsam is már rég messze jár. 
Fáradt reménye, illó éneke 
    vajon visszaszáll?  

  
Mºjorºnº�töprengMºjorºnº�töprengMºjorºnº�töprengMºjorºnº�töpreng����

  
Behálóz a kötelesség, 
az időbe égetett szokás. 
A tevékeny ember nem boldogul. 
Rálép a valóság, 
elájul,  
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felmossák, 
betöri a töprengés-kaput. 
A rejtelmesség árnyaival küszködik, 
esélyt ad az átmenetnek, 
a kétség jussait 
hangtalanul átveszi. 

  
Mºjorºnº�vºllomásºMºjorºnº�vºllomásºMºjorºnº�vºllomásºMºjorºnº�vºllomásº����

  
Bősz szelek gyújtogatják ránk az eget, 
a lángoló romokból kimentelek. 
Mint alélt idő, karjaimban remegsz. 
Parttalan teret láncolnak a hegyek.  
  
Hűs, csókízű lesz alattunk a pázsit,  
kék virágok szemében fény parázslik.  
Fordul a világ másik oldalára, 
testemen pajzán had: ujjaid lángja. 
  
A fontos, ez a minden szertefoszlik. 
Remegésünkből hajtja új ágait 
a szó, ha a partra ülünk odakint. 
  
Láthatatlan lendület, erő hevít, 
a perc lassan lúgozza emlékeink. 
Ennyit akartam veled megosztani. 

����
Mºjorºnº�lépegetMºjorºnº�lépegetMºjorºnº�lépegetMºjorºnº�lépeget����

  
Hajítsd el illúzióktól  
terhes magányod! 
Rád nevet a gyerek az almafa alól,  
s te megáldod. 
Fáradtan szédül 
az éj karjaiba 
a test. 
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Forgasd csak,  
nézegesd, 
mindhiába bújt bőrbe  
a lélek, 
kilúgozzák onnan  
az évek. 
A szenvedéstől mentes lét 
másról mesél, 
mint az emlékezés, 
nem lát,  
nem hall,  
csak feszeng, 
tágítja a diadal-mérgezett 
tér-eget. 
A gondolat tárgyai 
megannyi csillogás, 
felnevelni kéne már bennünk, 
mi égi más.  
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Abonyi Mária: A nő



Főcze�Kornéliº�
 

FelismerésFelismerésFelismerésFelismerés����
 

vagyok aki vagyok 
 

Isten ébredése 
időtlen reggelen 

 
kimondatott és 

növekszik életem 
létezéssé 

az Ige nappalában 
 

az éj plakátján 
néma kiáltvány: 
halálod álom 
fölérzel újra 

vagy aki vagyok: 
örök ébredésem 
újabb és újabb 

csodás hajnalokra 

����
pºrúziºpºrúziºpºrúziºpºrúziº����

 
valaki vár ránk magára mutat 
koccanó üveg az ujja alleluja 
gyertek haza — 
a fehér úton sorra indulunk 
a hátsó udvaron megállunk rendre 
fénylik bennünk a béke — 
 
minden cserép barnán meghasad 
holdfényes fűrészpor hull le ránk 
ragyog a ruhánk — 

 


