
Fülöp Kálmán 
 

Őszre várvaŐszre várvaŐszre várvaŐszre várva    
 

Ördögök keze 
dobol a 
vadgesztenye 
lombján 
és piros 
éjszakák hamva 
hull az  
átázott csendre. 
 

Férfi és nő 
az estben. 
 

A dauerolt 
lombok alatt 
szelíden hullámzik 
át testükön 
 

a vergődő sötét 
 

és lázas vérükben 
feketén vibrál 
a sikoly. 
 

Valahol virradatra 
harangoznak. 

 

Őszre hajlóŐszre hajlóŐszre hajlóŐszre hajló    
 

Ősz botorkál ajtom előtt 
fedetlen fővel, réveteg, 
akár tomboló fergeteg 
csapkod barnáló délelőtt, 
 

látszatra tiszta égi kép: 
szűz harmat, édeskés zamat, 
kék ringlón csüngő pillanat 
sebtében őszülő derék 
 

fenyőkre zúduló szelek 
és harmat ízű fellegek 
csapkodják zordon homlokom 
 

s csapongó éjszakák után 
must színű nap figyel le rám 
túl a sárguló lombokon 
 

könnyeit hullatja a nyár. 
 

Éj göröngyeÉj göröngyeÉj göröngyeÉj göröngye    
 

Ragyás őszi 
fergeteg 
 

éj göröngye 
 

hak berek 
 

körtefámról 
levelet ráz 
egy bolondos 
égszelet. 

 

InfinitInfinitInfinitInfinit    
 

Forró leheletünk 
bepárásítja a 
lenyugvó nap 
tűzkeresztjét 
s cserepes szél 
cserzett arcunk 
csiklandozza. 
 

Szeretnék még 
veled maradni 
a pillanat 
csigacsendjében, 
hogy idegeinkre 
feszüljön a 
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lenyugvó nap 
töviskoronája 
s ölelkezésünkbe 
beleborzadjanak 
a madarak. 

 

OktóberOktóberOktóberOktóber    
 

Nem várhatunk 
már újabb csodákra, 
a csillagok fényén 
elgörbülnek az esték — 
fehérre mosott 
vásznak éjszakáján 
életünk minden kis 
zugát belepték. 
 

Feketék a vizek, 
a házak 
a madarak hajnali 
harangkondulásra 
várnak s a  
szürke porból 
visszaperelnék 
a csendet. 
 

Barna dombok mögül 
kél fel a nap, 
hogy fényével 
vigasztalja az 
őszülő reggelt. 

 

Júdás csókjaJúdás csókjaJúdás csókjaJúdás csókja    
 

Ott és akkor 
egy hegedű tiszta 
sikolya araszolt 
át az éteren 
s a reggel vaskarmú 
szorításaban csendesen 
vérzett a hajnali derengés. 

Az ég kifeszített 
hálójából Júdás- 
csókként hullt 
ezüstös dér a 
vegetáló föld 
finom idegvégződéseire 
mint botor idő keresztfájára 
napnak feszülő kiáltásaink 
visszaverődő visszhangja. 

 

Katalin lányomnakKatalin lányomnakKatalin lányomnakKatalin lányomnak    
 

Felfénylő mosolyodban 
bújócskát játszanak 
tovatűnő felhők. 
 

Tudom, hiába várlak 
dércsípte reggelek 
sikításában. 
 

Tanulok derülni 
madarak 
cigányveszekedésén. 
 

Goromba nagyidő 
borízű haragján. 
 

Vonulsz a vadludakkal. 
 

Őszi sanzonŐszi sanzonŐszi sanzonŐszi sanzon    
 

Mardosnak lángok 
hamvas hasábok 
csíráznak verset 
nyers éjszakát 
 

már csak a vak hold 
vigyázza álmod 
s csontos kezével 
kristálypohárba 
csurgatja némán 
az ősz borát.


