
KERÉNYI GRÁCIA VERSEI

A mohácsi síkon
Fa és vas a mohácsi síkon.
Emberszobrok a fű felett.
Szolimán harangoz a szélben . . .
Öv-szögén levágott fejek.

Szolimán harangoz a szélben,
arcunk, hajunk eső veri:
megvált a félszeg könnyezéstől,

a zsenge erdőt élteti.

Keresztfa-karú vas-Dorottyák,
álló és megdőlt kopjafák.
Ki más országban él, nem érti
Szolimánt, Alit, Musztafát.

Ahhoz itt kellett megszületni,
hogy legyen Csele-patakunk.
Hogy védekezni harcba menjünk,
s támadjunk, bár nem akarunk.

Szolimán ifjú volt Mohácsnál,
s vénen halt Szigetvár alatt ..
Lajos, Zrínyi: kettő az egyhez.
A számarány az áldozat.

Ki más országban él, nem érti:
hősvértől miért pirosul
a zöld mező, hol fehér csontok
nyugosznak némán, konokul.

Keresztfa-karú vas-Dorottyák
őrzik a csontos mélyeket,
egy nagy kereszt mégis hiányzik:
csak fű-fa ígér életet.

1981. június 19.

Novemberi szonett
Ein Tag im Jahre ist den Toten frei

Hermann Gilm

Az esztendőben egy nap az övék:
halottak hónapjáról hadd beszéljek,
mert értük sír a novemberi ég,
és halottaktól vemhesek az évek.

A Feledés majd mindent hóba von,
de kialudt nyaruk még bennünk lüktet:
ködös, kopár őszvégi hajnaion
sirassuk értünk halt testvéreinket.

Mert az élőkért van minden halál,
s minden levés a múlástól halálos:
a teremtés törvénye így örök ..

hiába sír a novemberi táj,
bölcsőt ácsol a fejfákból él május
s a könnyektől termékeny lesz a rög.

Shakespeare szonettjei közt
Ne sírd a lelked kétfelé: ahol
beszivhatod, még áld a levegő ..
tiéd a csillagokból eredő
sugárzás, mely valódon áthatol,

tiéd, mely földre ver, arádtörő
jelenlét, melytől szíved fuldokol,
s mely minden vért gyűrött agyadba tol:
tiéd a győztes, gyilkoló erő,

mely végül tested sírkövére ül
s mondhatja: nincs itt - a kenethozóknak ;
mert oda érsz, hol már nem titkoláznak,

hol nem számítják kínod bűnödül,

s kiteregetheted útra valódat :
fényességgé csillagosít az űr.

(1968)
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Az égő málnabokor
Nálunk a málnabokrok égnek.
Ha kandallómban tűz lobog,
az ablak üvegére néznek
a borzolt lelkű boldogok:

az ablak üvegére néznek
s látják ottkint a lángokat,
a málnabokrok lánggal égnek
és nincs kosszarvú áldozat ..

nincs csipkés kos, csak tarka macska
és ringó barna kismadár:
a kandúr-leste áldozatra
a szárnyak szabadsága vár,

hol csak a málnabokrok égnek,
és tűzbe néző boldogok
felzúgó csendekről mesélnek :
mert télidőn lobognifog

kandallámban a málna vessző,

s borzolt lelkünkre béke száll 
hisz boldogságunk oh esendő,

mint kandúr-leste kismadár.

1981. június 27.
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