
 Múzsa és lant Múzsa és lant Múzsa és lant Múzsa és lanttttt    
 
 

Fülöp Kálmán 
 

Január átsiet az útonJanuár átsiet az útonJanuár átsiet az útonJanuár átsiet az úton    
 

(Egy képzelt találkozás margójára) 
 

A-nak 
 

Rápermetez barna szememre 
a reggel első villanása 
körbefonja lassan a telket 
minden mi más elmarad s mára 
riadót fúj még némaságom — 
hó takarja az alvó kertet 
 

mintha nem is évkezdet volna 
rabbá ejt újra most a vers 
s bár rég kiszállnék, rám szól az óra: 
honnan, hová, ennyi az élet 
s mi marad ha a tél kikezd 
 

nem szoktam elsietni semmit 
s ha adni kell az sem nehéz 
sok árva lélek, néma tekintet 
belém szorul a szó 
s a föld felé tekintek — 
a csend szirmain ha könnyek égnek 
száll apró pernye ég felé 
 

kacat és lom ami körülvesz 
csorba világ, koldus valóság 
ránk erőszakolt béna kor 
csiszolatlan, kiszáradt lelkek 
mosolyán mások ünnepelnek — 
szekrényem mélyén rág a moly 
 

ha megszólal bennem a költő 
s arcom ráncain megjelennek 
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egy más dimenzió álmai: 
agyamban így születnek versek 
kibomló rügyek vágyai 
 

január átsiet az úton 
kezet ráz velünk, szúr a szó — 
s a kávéház hűvös magányán 
szemünkből lágyan hull a hó. 
 

2013 
 

Rímek a jég felettRímek a jég felettRímek a jég felettRímek a jég felett    
 

Arcomra dermedt már a téli reggel, 
s a befagyott víz rám köszönt a mélyből. 
Őznyomok álmán mélázott a félhold, 
és kancsalul kipillantott az éjből. 
 

A mínusz tíz fok ráfeszült a csendre 
és talpam alatt nevetett a hó. 
Hogy fáztam, őt cseppet sem érdekelte, 
neki ez élet s furcsamód való. 
 

S hogy ott és akkor kedvem támadt írni 
a befagyott folyó jegére verset 
magam sem tudom, hogy történhetett. 
 

Talán mert épp akkor tanultam félni 
s a rám zuhanó balga  kínkeservet 
rímekbe szedtem az eres jég felett. 

ZöldZöldZöldZöld    
 

Keserűgyökér, fején ütött szegek, 
az utcasarkon koldusgyötrelem — 
garasos csend a felgyűrt reggelen 
és viharfelhős, törődött egek — 
 

vakon szedett pókhálófájdalom: 
szatír lüktetés vadvirágai — 
s a kerti almafámnak ágai 
simogatva, roskatag vállamon 
 

szétterülnek mint fűzöld fellegek 
mint édes álmok elszórt hajnalon 
és ébredéskor csalódottan, vakon, 
 

a sarki koldus kér néhány garast: 
üresen ásít a zsíros kalap 
vérehullató rossz aszfalt felett. 

 

Minden nap várMinden nap várMinden nap várMinden nap vár    
 

Nagyanyám arcán érett az este, 
asztma kínozta, mosolya fájt. 
Ő volt a béke, s tekintetében 
bújócskát játszott a balga világ. 

Kenyeret sütött s én dúcra vártam, 
lángok sikolya zuhant a padra. 
Nem szólt, csak némán letört a dúcból 
s ráncos kezével kezembe adta. 

 

Ő volt számomra a néma jóság, 
ő volt az élet s rongyos halál. 
A képkeretből gyötrő valóság, 
szólítgat engem s mindennap vár.


