
KÁRPÁTY CSILLA VERSEI
MUNKADALOK

BEKÖSZÖNTO

Udvözöllek óriási munkagépek érc robaja
forró kürtők torka bőgő tűz kemencék haragos fém
fortyogása vörös üstök láva Kyklops kalapácsok
dohogó tüdő mozdony gőz ütközők vas csattogása
szivdobogva hallagatódzom mindenikre hogy dalolnak
diadallal és vidáman égre serdülő Titánok
s óh ezerszer boldogok kik férfimódra hirdetik hogy
gyönyörű a munka serkenj friss teremtő lendülettel 
ám a szűrke asszonyok csak olykor-olykor dudolásznak
dalt e roppant zenekarral döngicsélve mint a méh.

EBRESZTO

Serkenj! A párás ablakon szines reggel dereng.
Haragos ÓTa csörren és a hűs pohár, a csend,
mely ráborult és mézízű álommal elbűvölt:

törött cserép már. Es tiéd a veríték s a Föld.
Ur Jsten, őrző Pásztorunk reggeltől-reggelig

terelj ! Örök a mű s múló leheletünk rövid.

SZAMOVÁR

Lila lánggal lobogó szesz, duruzsolva zubogó víz.
Sűrű párák, súlyos, édes fűszeriZZat. Suhanó kis
öröm. Abrosz hava, csésze tea. Szöcske fiú majszol:
kicsi fecske etetése. Valahonnan egy harang szól,

SEPROTÁNC

Táncra pörgő fürge seprő surran át a fölsereglő

bútorokon s holmi cseprő lim-Iomok között motoz.
Morzsa, szösz. Rojtos, lecsüngő pókfonál. Örvény kereng, nő

porzivatar, szürke felhő. S jaj, ha egyszer mámoros
rossz parányok seregestől rajzanak s mind táncraperdül
részegülten és keresztül-kasul ronccsá atomoz
minden élőt a Gonosz?

FOZOCSKE

Fő az ízes hamis leves, tajtékkal forr a habja.
Zsír süstörög, arany körök gyűrűznek olvadozva.
Tükör derű a gyönyörű rézkanna, dézsa, rocska,
s a babonásszemű parázs dorombol, mint a macska.
Oh, könnyű láng, mely vacsoránk pirítod itt szelíden:
rontó, komor erő, mi forr hatalmas üstj-eidben?
Milyen veres lávát, levest forraZsz kufár haszonnak,
hogy már sírok szele suhog s a gyász boszorka szombat?
Rémületes óránk! Tüzes, vérhólyagos eső ver,
hogy reng a föld! s mindent elönt a haragos cinóber.
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zAROVERS

Esteledik, füst száll, szelíden elömlenek az árnyak,
búsan suttog a hárs babonás, lassú suhogással.
Múzsa, nyugodj! Ne virrassz töprengve a lámpavilágnál,
míg öreges szemeid komoran hunyorognak a fényre.
Már ne virassz 'együgyű, gyerekes szavakat gügyörészve !
Dőre! Miért dudorász az olyan, kire senki se hallgat?
Lám, szomorú vagy rég, hisz a porba !ecsügged a szárnyad!
Hervadozol, fonnyaszt a szobák szűkösebb levegője?

Jőjj, fáradt, ringó párnára nyugaszd le fejed, hogy
elbóditson a jószagú szender, az Asphodelos-rét
mákonya, mint ravatal miliónyi halott liliommal,
és merev, árnyékos páfránnyal a rengeteg álom.
Hűs nyugovást! Almodj! Ki öreg, jobb annak aludni:
lásd, fölosont a sötét, sűrűsödnek az esteli füstök.

VIZEK DICSÉRETE

Szomjazó föld vize! Zajgó zivatarok pántlikázó zutuitaq nizere :
Nincs elég szó, hogy pazarló fényűzéssel tékozolva igazán dicsérne !
Sziriusz tűző jegyében üdvözítő korty, ha búza dől, zizeg aszalnw.
Hő vizek viola gőze, sűrű sókkal keserű hab gyógyitó hatalma!
Folyamok, tavak nagy ágya, lebegő, parány teremtett életekkel áldott!
Tengerek, halas medencék langya, gyöngyöt ringató, virágos Oceánok!
Vas kazánban zubogó víz, mozdony ereje, ziháló gőz a turbinákban!
Vízesése k zuhogásán gerjedő, parázs szemekkel izzó villanyáram!
Ontöző víz, nagy mezőkre zuhogó langyos tavaszi zápor.
Zöld oázis vize, habzó jégital, mely fölbugyog a tüzes Szaharából !
Jákob élő kútja, hamu porainkból fölteremtő aloé elixír!
Jézus lábát öntöző könny. Boldog az, ki tikkadozva és kaservesen sír.

-
KIRÁNDULÁS

Már aranyízzel töppedett a nyárvég:
fényes napok, mint ért sző!őszemek,

gerezdben tündököltek, és talán még
szellő sem ingatta a kék eget,
de nyolc fiú vidáman lépkedett
a Zselic-erdő felé; hűs ajándék
igérkezett a bü1Gkös domb megett:
gyémánt forrásnál gombaszagú árnyék
és lombzörej és millió bogár,
s a csermely, hol a harkály iddogál
és zúg a tünde légy s a lomha dongó . . •

A pandúros tusában Dobribánt
kétvállra tettem. Nem is volt talán

a szép napok között ehhez hasonló
Lakatos Kálmán
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