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Kiss Székely Zoltán
a *

Őszi verőfényben
Moha-puha kézzel simogat az ősz, 
sárga lombok hullnak melankóliába, 
a gát fölött őszi eső Marost tetőz, 
a Hétfák üstökét kósza szél cibálja.

A Cinege-tetőn csak ődöngök magamban, 
gyermekkori emlék ördögszekért gördít, 
s vád olvad lassan a szeptemberi napban. 
Ide állíttattál! De ki áll ma őrt itt?

vasárnap, 2015. december 27.

Késő szeptemberi nyár

Késő szeptemberi nyár erős illatai a légben, 
halálra ítélt kánikula — végső rúgkapálózás.

Emléket kutatva belenézek a nyárvégi égbe, 
míg belevásik tekintetem — belecsorbul a lélek. 
Fehérarany ragyogást álmodom felhők peremére.

Várok.
És megcsendül a csend kristályüveg glóriája, 

képe retinámba tapad — íriszt tágító igézet.

Bezár a vágy már mindörökké e tág terű semmibe. 
Csak a megdőlő felhőtorony mutatja a szél súlyát, 
ahogy zenitre hág nehéz folyam nihiljét lihegve.

Bizonyosság véd, nem a bűnös pillantások hályoga. 
A megálló idő ragyogása ez.

Magához ölel.

Szélfogó színarany folyamok a szeptemberi égen, 
s hűvös reggelek acélkék folyóján távozik a nyár.
A délelőtt kihasadt zsákjaiból kibuggyan az ősz.

Talán miénk ez az arany sugárzás — szőke nevetés. 
Selymes esővízzel telnek az ősz cserépedényei, 
s testtelen utazók nyomai égnek az ég tavában.
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Önált ató üzenet a Hétfákn ak

Azon a napon, amikor angyalföldi lakásunkból 
rálátni az udvarfalvi templomtoronyra, 
s a Cementlapok fölött, a keskeny part homokjára 
kirakja a folyó kerek köveit a Kelemeneknek, 
mint tökéletesre csiszolt él nélküli gondolatokat;

Azon a napon, amikor az Istenszéke bazaltkavicsára 
lelek a Nagygát fölött, mint árva önmagamra, 
mely nem állja már a vad víz görgetését, fáradtan 
kopni kezd, hagyja hogy betemesse az idő 
homokja, hogy mindent újra lehessen kezdeni;

Azon a napon, amikor a keletre kitáruló ég 
vadludakat reptet délnek, s bőrömet simogató szellő 
érkezik nyugatról pirosra súrolva az aktuális 
naplementét, s a Turbinaárok víznyelője monoton 
szürcsöli a Maros vizét, hazaérkezem hozzátok.

2014. július 30.

A  t alálkozás elmar adt

Bürök büdöse árválkodik a levegőben. 
Esőpaskolta méregzöld levele szinte csábító. 
A zivatarok utáni poloskaszag egy életre 
bőrünkbe ivódott azon a nyáron.

Nagyvárosba szakadt ember álma pállik.

Ahol a svédcirkusz tanyázott elmúlt télen, 
az Ebhát feletti sportpályán tobzódtak 
a gyomok. Az utca pálya felöli oldalán 
lakóknak ingyenjegy járt a csúfság fejében.

De mi, pályakölykök, ingyen sem 
bámultuk az állatsereglet elefántját.
A paradicsomból való kitiltatásunkat 
keserédes daccal toroltuk meg.

A kimúlt fényes bőrűt a pálya sarkába 
kaparták el. Évek múlva is kerültük 
a rúdugrógödröt. Csak mi tudtuk, 
oltott mész fakít ott fókatetemet.
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Ma megint elért a bürök keserű
szaga. Torkomat karcolja. Jóságos,
akár az álom. Először csak a lábszár,
aztán a comb bénul, a far, végül a mellkas izmai.

Hatásos és halálos dózisa közel.
Szókratész pohara nem kell nekem, 
de a nyájas régi szag beborít, ahogy 
arcom megint virágernyőjére hajtom.

És kivilágosul az öntudat bénulása előtt 
az öntudatra ébredésem cirkuszi porondja: 
az egykor volt gyümölcsös. Az Ebhát hív haza, 
mint minden egykor volt pályakölyköt.

Felpezseg bennem a bürök illata.
A Somosteto egykori szopós őzgidája, 
a Kincsesdombok alatti szilvafák, 
a Németkalap csobbanó csorgója,

a vad Hipp-hopp alattomos gyökerei, 
a Temetőárka fölötti nyúl — utána 
futottam az öngyilkosok temetője felé — 
drágább nekem, mint a Maros birodalma.

Hazajövet megcsapott a bürök édeskés illata: 
az Ebhát fölött újra gazos az iskolapálya.
S e bürökszagban megint itthon vagyok.
De a visszahódítás öröme nem lakásom.

Egykor volt pályakölykök, a találkozás elmaradt.

2014

Monoton n aplemente

Az utolsó napsugár, mint akit űz az űr magánya 
tűz fejével kopog az ablakon.

A végtelen négyszögén át özönlik be szűk szobámba 
s megtapad egy percre a falakon.

És egyszerre minden fehér, mint Carrara szűz márványa, 
csak egy folt fekete — az alakom.



50

Hol a Nyárád M arosb a full ad

Hol én laktam, régiségkereskedések nincsenek, 
minden használható s elhasználódik szerre. 
Lépcsőjén az elhasználhatatlanságnak ülök 
s bámulom az időt. Elpereg.
Furulya szólal. Peng egy cimbalom.
Régi dallamok bújnak elő a lány ujjai alól. 
Megülve harmadfű lovát legény léptet el ottan. 
Mintha harcosa volna rég feledett vitézi kornak, 
ki éppen menekül vélt sorsa elől 
nyereg nélküli lován. Visszanéz a lányra, 
a szép szűz szempillája rebben.
Sohsem felejtik már egymást.
És sohsem találkoznak itt sem, máshol sem.

Valamikor majd a jövőben ugyanitt 
pengeti húrját a gitárnak szép mellű lánya.
S barna, vágott szemű legény néz le rá 
motor nyergéből. Tekintetük találkozik.
Tudják, látták már egymást, 
s újra látni fogják 
évszázadok múlva megint.
De testük egymástól megtiltatott.

Akkor én már nem leszek jelen.

2014

V  állomás

Szúrágta 
öreg fenyő 
fiatal ágából 
faragtak.

Nyers voltam 
mikor faragtak. 
Megrepedeztem.


