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I. 
 

A költő itt van. Mit érdekelne 
akkor a költészet hava? 
Éljen, csak édesedjen benne 
illúziónk áldott szava. 
 
A többi csak képlékeny, alak, 
menekülni előle nem tudsz. 
Kísértsen ezer vak ablak – 
lelked tükrében véres cucc. 
 
Kétségbeesés? Micsoda éj! 
Simuljanak ki ráncaink, 
jöjjön kábulat, tömény kéj, 
nézzünk túl a kor átkain. 
 
Tömheted, ringathatod magad, 
szorgalmasan igyekezhetsz, 
a semmit semmivel takarva, 
bámulatos nagy szemekkel. 
 
Túlélni nincs mit, a kór marad. 
Megméretkezni minden szóba’ 
tán kevés ez, de feladat.  
Öljem panaszom tüzes borba? 
 
Ha az eszmét újjal toldom, 
a képzelet épít rá bazárt. 
Érzéseim bennük oldom, 
amit a lét magába zárt. 
 
Nem állítom: jó itt a jó, 
s az ember ennyire parány. 
Vigyük lélekközelbe a szót,                  
ne kísértsen ármány, se magány. 
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II. 
 

Itt van a költő! Mit érdekelne 
akkor a költészet tana? 
Éledjen, édesedjen benne 
illúzióink sóhaja. 
 
A többi képlékeny, malaszt. 
Kísért ezer vak ablaka. 
Lelkek tükrén véres tavasz: 
így készül minden ballada. 
 
Kétségbeesés? Micsoda éj! 
Viruljanak fel ráncaink, 
jöjjön kábulat, tömény kéj, 
nézzünk túl a kor átkain. 
 
Szorgoskodhatsz, igyekezhetsz, 
tömjed vagy ringasd el magad 
szike-éles tekintettel: 
a semmi semmivel takar. 
 
Túlélni nincs mit, a kór marad. 
Méretkezzél meg a szóval, 
tán kevés, de ez a kaland. 
Hadakozz, ne térj nyugovóra. 
 
Ha az eszmét újjal toldod, 
a képzelet épít rá bazárt. 
Érzéseid bennük oldod, 
amit a lét magába zárt. 
 
Nem állítom: jó itt a jó, 
s az ember ennyire parány. 
Vidd lélekközelbe a szót,                
ne kísértsen ármány, se magány! 

 
III. 

 

Íme, a költő. Mit érdekelne  
akkor a költészet tana? 
Éledjen, édesedjék benne 
illúziók sós sóhaja.  
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A többi képlékeny malaszt.  
Kísért ezer vak ablaka. 
Lelkem tükrén véres tavasz: 
így készül most a ballada. 
 
Kétségbeesni? Micsoda éj! 
Simuljanak ki ráncaim, 
jöjjön kábulat, tömény kéj, 
átlátok a kor átkain. 
 
Bármilyen szorgos lehetek, 
törhetem, ringathatom magam. 
Bár szike-éles tekintetem, 
a semmi semmivel takar. 
 
Túlélni nincs mit, a kór marad. 
Megméretkezni a szóval 
tán kevés. De ez a kaland: 
nem térni sosem nyugovóra. 
 
Ha az eszmét újjal toldom, 
a képzelet épít rá bazárt. 
Érzéseim bennük oldom, 
amit a lét magába zárt. 
 
Nem állítom: jó itt a jó, 
s az ember ennyire parány, 
viszem a lélekhez a szót; 
ne kísértse ármány, se magány! 
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Ferenczi Enikő 
 

PirkaPirkaPirkaPirka    
    

(Részlet a Szarvasünő népe című regényből) 
 

 „...Mondják, hogy ezeknél (értsd: szkítáknál) még senkiről sem beszélték, 
hogy irigykedett, gyűlölt vagy félt volna, életük közössége és igazságuk miatt...” 

(Nicolaus Damascenus: Csudálatos szokások gyűjteménye1) 
 

a magas fűtenger közepén állt és az ezüstös fejű árvalányhaj ringását utánozta. 
Jobbra-balra lengette karját a szélben. Feszesen kinyújtotta a szél erősödésekor, 
lazán a teste mellé ejtette elpihenésekor. Hosszú ujjú inge alatt, mint megannyi 
táltoscsörgő, aranykarkötői csilingeltek. A nyakában lógó bőrerszény is aprókat 
rándult a mozdulataitól. De még a vállán viselt íj is bele-beleremegett. 

Annyira egynek érezte magát az ezüst-zöldes hullámzással és a verőfénnyel, 
hogy csakhamar derékból is hajladozni kezdett. Egyre több rövidebb-hosszabb 
hajszála szabadult ki a homlokára kötött bőrpánt alól; ahány szál, annyifelé len-
gedezett. Csupán a háta közepén barnálló hajfonata állt ellen a szélnek. 

Pacsirták kúsztak ferdén és libegve a magasban. Másfelé százféle éneket fúj-
tak. Ott, a ligetes puszta felett azonban ugyanazt az egyet: kezdetként hosszasan 
elnyújtott fuvolahangokat, befejezésképpen összekapkodott, szaggatott rövide-
ket. Megfogyatkozott foszlányokban vitte a szél a leány felé az ismerős dalt. 

Pirka hirtelen megmerevedett. A messziről tajtékzó fergeteget hallotta köze-
ledni és a madarakra figyelt. Összehúzott késpenge-keskeny szemmel nézte, 
ahogy a láthatatlan erő felkapta és messzire hajította őket a levegőégben. Csak-
nem őt is lesodorta a lábáról… Behúzott szárnyakkal, égből hulló mennykövek-
ként vágódtak a pacsirták a földre, talán valahol éppen a fészkeik közelében, 
amikor nemsokára kifulladt a szél haragja. 

„Ki hamar gerjed, gyorsan csillapodik”, gondolta a leány a szélroham kavargó 
nyomába nézve.  

Egyszeriben eszébe jutott a feladata: túzoktojásért küldték. S ő meg, mint ki 
jól végezte dolgát, csak állingál és álmodozik a fűben. Sokat összegyűjtött már, 
igaz, de elférne még néhány a földre tett zsákjában. Nehogy ismét belékössön a 
mostoha! Hisz apja, negyedmagával, az íjkészítők falujába ment éppen. Tekinté-
lyének emléke nem védheti, majdani nemzetségfői tisztje sem óvhatja! Még a 

                                                 
1Valamennyi szkítákra vonatkozó ógörög idézet forrása Télfy János: Magyarok őstörténete — 
Görög források a scythák történetéhez, 2001 


