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A MarosnálA MarosnálA MarosnálA Marosnál    
 

a létezésem örömét hordoztam 
ez illatozott gyönyörű szívemben 
de virágszálam szálka volt szemükben 
és szavam bot lett elvtelen fejükben 
 
miközben tettem vettem szorgalommal 
ők ellenem hangoltak néhány embert  
én dolgoztam a Maros folyton folyvást 
hömpölygött folyt bennem és körülöttem 
 
én meglepődve vettem tudomásul 
hogy életemre törnek köcsög senkik 
mert üldözött felettes és tanácsos 
 
és tudtam meghátrálni nem tanácsos 
ha visszavonnám szavam és tettemet 
eldobnám önként az örökéletet 
 

Marosvásárhely, 2013. május 1. 
 

Üldözött eretnekÜldözött eretnekÜldözött eretnekÜldözött eretnek    
 

Szervét Mihály (Miguel Serveto) orvos, szentháromság-tagadó 
spanyol teológus máglyahalála 460. évfordulóján 

 
 

„Kasztíliában laktam én üldözött eretnek 
akit Erdélyben mégis ma is sokan szeretnek.” 

 

ha engedném és hagynám hogy hasson 
rám az átok az életem átfognák 
komor nehéz vasrácsok de ezeknek 
a súlyát könnyebbé kéne tenni 
  
az üldözöttség érzést nem tudom 
megszeretni mégis jelen van bennem 
a szívemet átfonja és agyamban 
szikrázik a megbélyegzés gondja 
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a tikkasztó hőségben bőrömön izzó 
bélyeg eretnek kínzó máglya testemet 
maró méreg de nem öl meg 

 
megmaradok hiszem és számomra 
nem rejtély hogy visszavár spanyolhon 
és fiaként fogad Erdély 

 
Marosvásárhely, 2013. október 27. 

    
Kasztília Kasztília Kasztília Kasztília –––– La Mancha La Mancha La Mancha La Mancha    

 

szőlőültetvényben szőlőszedés közben 
szubtrópusi sztyepp éghajlati övben 
valaki ha beszél valaki ha dalol 
hogyha nem idegen forróvérű spanyol  
 
nyelve hivatalos újlatin dallamos 
mediterrán klímán vagyok szolgálatos 
amerre csak nézek amerre csak látok 
borszőlőültetvény és vendégmunkások 
 
Tempranillo-t szednek kettesével mennek 
kékszőlővel teli kosarat emelnek 
borrégió ez itt napsütötte vidék 
 
csupán néhány napja érkeztem én ide 
szobatársam mondja aki pünkösdista 
munkás vagy itt nem pap s főleg nem turista 
 
Spanyolország, (Villanueva de la Jara — Cuenca), 
2013. szeptember 9. 

 
KávéimaKávéimaKávéimaKávéima    

 

ma reggel hatkor keltem és megfőztem 
a kávét és cukor nélkül ittam hisz 
otthon is úgy szoktam és élveztem az 
ízét apró finom kortyokban 
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désfalvi disznózsírból tízórait 
tettem a spanyol kenyér mellett egy 
palack víz kezemben magamban hálát 
adok hogy mától munkát kapok 
 
ma köszönöm a kávét és köszönöm 
a reggelt a kenyeret köszönöm 
a názáreti Mestert 
erőt ad tanítása erőt a kitartása 
e munkanapon Atyám fogadd el 
kávéimám 

 

Spanyolország, (Villanueva de la Jara — Cuenca), 
2013. szeptember 27. 

 
Az ágy amelyben fekszemAz ágy amelyben fekszemAz ágy amelyben fekszemAz ágy amelyben fekszem    

 

spanyol szállás szobában aludnék 
hogyha tudnék ha forró zuhany után 
oly állapotba jutnék hogy lecsukjam 
a szemem de nem lelem a helyem 
 
az ágy amelyben fekszem koporsóm 
és keresztem és kétnaponta kérdem 
mi dolgom e vidéken elmennék 
innen messze marosszéki terekre 
 
ott más ízű az álom ott nem érzem 
halálom ott testvérként befogad 
és ágyat vet a szomszéd 
 
itt huszonnyolc fok hőség kezemben 
agyagkorsó az ágy amelyben fekszem 
ma kereszt és koporsó 
 
Spanyolország, (Villanueva de la Jara — Cuenca), 
2013. szeptember 28. 
 


