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Somostető. Te nyájas arcú 
Marosra lejtő széles dombú erdőm, 
hol Isten-váró gyöngyvirág csodája rejlik; 
emlékeddel ébredtem ma, 
s dobban bennem. 
 
Kék egedbe kapaszkodó tisztásodra szállok, 
cserefáid suhogásában fürödve, 
s a vidáman kísérő kis galambcsapat 
már messze jár a levegőben, 
neszek s szerelem hulláma ver — 
s te visszahívsz oda, 
ahonnan gond s baj elűzött 
és árnyak, csöndek rémülete vár, 
hajdani édes, biztos menedéked 
helyén lélek halála. 
 
Nem ismerheted azt a földet, 
ahol naponta mélybe hullok, 
és félelmem bélelem titkos szavakkal; 
nagyanyám kertre néző ablaka fölött 
már fény motozza köd köntösöd szegélyét, 
és nem az én örömöm alszik öledben. 
 
Mert zord a kivetettség, 
és amit benned is kerestem, 
az összhang csábítása 
korai halálfélelemmé változik 
s a szerelem csak oltalom a bánat ellen; 
ide vettettem, 
némán járok hát a pirkadatban, 
kenyérhéj keserédesül a számban. 
Térj vissza, Somostető; 
öcsém, az otthonmaradt rázogat, 
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ha árkod szűk egére nézek 
az emlékek őszi kikericses lila rétjén, 
ő már rég nem sejtheti, színlelt rettenésemből se tudja, 
micsoda szél kavarja virágporod az Ebhát macskakövén. 
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Édesanyám szeme elmúlt nyolcvan éves. 
Rögbarna szem fakul: Fiam, mi lesz velem? 
Köd hull. Kék álmú utcákra terít tarka 
terhet a félelem. 
 
Édesanyám szája elmúlt nyolcvan éves. 
Könyörgés benne kimondhatatlan vágyra. 
Köd hull. Leszállás-kényszer noszogat télbe: 
levél lengő tánca. 
 
Édesanyám haja elmúlt nyolcvan éves. 
Feledés-vihar szele érintette már. 
Köd hull. Végső. Alóla cserrent ritkán a  
késő mátyásmadár. 
 
Édesanyám keze elmúlt nyolcvan éves. 
Beletúr gyérülő hajamba. Csont s bőr már. 
Köd hull. Mi lesz velünk? Tenyere tétován 
kérdez. Választ se vár. 
 
Édesanyám mosolya is nyolcvan éves. 
Dédunoka-fényképet simogat szegény. 
Köd hull. Leingó levelek közén sejlik 
őszi permet: remény. 
 
Édesanyám ajka elmúlt nyolcvanéves. 
Nyomot hagy fényképen. Így búcsúzik ő el. 
Köd hull. Marosmenti, sűrű. Isten bele- 
vész. Ő marad közel. 
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