
T Ö N K Ö L  J Ó Z S E F

Vasi szekerezés Weöressel
Csehimindszent, Csönge, Kám,
szekerezünk taligán,

Bokodpuszta, Borgáta,
oda leszek bezárva,

Bejcgyertyános, Csipkerek,
hátrakötik kezemet,

mit sem láttam idáig,
Nádasd, Csörötnek, Csánig,

Csénye, Pecöl, Nagygeresd,
béka vartyog, ne keresd!

Gérce, Sitke, Egervölgy,
száz szál rózsa meg egy hölgy,

Rábahidvég, Kenyeri,
táncol Musatics Teri,

Dozmat, Kenéz, Nagytilaj,
ajtót dönget hóvihar,

megyek magam is mennybe,
Ispánk, Döbörhegy, Zsennye,

Dömölk, Rum, Csempeszkopács,
üveges hintóm bogáncs,

Bozsok, Bögöt, Bögöte,
kehely a lábad köze,

Karakó, Halogy, Zsédeny,
ott túl, sok tüneményen,

Sótony, Nyőgér, Ikervár,
gyertyás szarvas körbe jár.
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W. S. úr írott képei
Mint hajamból a tél, zúgva kirajzanak a húsvéti méhek,
szárnyak, kaptárak élnek a fényben, dombok között,
források vizében hajlítják napsütésbe az erdőt, 
még van idő, hogy végignézzek a Ság szőlőin,
egész fejemmel a bazalt repedésein, van időm még, 
oszlik a pára, kifordított égbe világít a Trianoni kereszt,
úgy szeretlek, mint a leszálló sötétség hegyláncát,
partokon és mágneses szigeteken árnyként átsuhanó
lomha domolykók nyomát, 
pecsétviasz-gombák gesztenyevörös kérgét,
kutyatej koronájáról felszökdöső szöcskéket,
mezsgyemozdító vacsoracsillag táljában az otellót,
versed törvényét, miközben a madár rügybe csíp,
megtalálja a drótkalászos kaput, a mérhetetlen időt,
az őrző pásztorokat, botokat, nyikorduló szekereket,
dübörgő paták, förgeteg dobbanások, nedvek, jelek,
érett gabonaföldeket borzolnak fekete-sereg rigók, 
délutáni villámlásban dőlnek ki sisteregve a fázó fák,
magok szikráznak a lében, daráló hatalmas fogán, 
átlátszóvá válnak és mindenki az ajtó előtt ül,
úgy szeretlek, mint a búzáskörte húsában
duruzsoló méheket, levegőben nyüzsögve, habokon, 
bomlott hajjal, erjesztő kád nyálán, zománcos vödrön, tőtikén, csöngei lányok
zászlóját a körmenet útján,
elképzelem, hogy fölemelik az égig, ahol hetvenöt éve 
ugyanaz a hó, dombjaira egy rostafelhő rúdja mered, elképzelem, hogy itt vagy, itt
maradsz, 
sűrű fűszálakkal, templomtér balzsamos csöndjével, 
sose gyógyuló régi sebekkel, írott képeiddel, 
hazatérsz estére, estére, mindig a vesztesekkel, 
akikben magasra csap egy magányos sirály,
mintha ettől könnyebb lenne nekem majd az éjszaka,
ami porcelán-pajtákkal körülveszi ezt a lakótelepet,
pedig épp nehezebb, nem is látom: virrad, reggeledik,
rétekre, erdőkre emlékszem, ablak üvegcsőrére,
ahogy lassan lengeti
a szememre kövesedő jeget, a kidobott kenyérdarabot. 
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Szôlôhegyi ének
menny mesze loccsan, múlik a nyár
rozmaring hajlik, veled talál

hegybírók érkeznek, mind vakok
hőbérek, poharak: szálljatok!

gazdák ködlenek háncs-cipőben
nem egy házban, csak egy időben

nem egy pincében, talán százban
elmosódunk szél homályában

borát az ember visszakapja
ahány ablak: hordó néz ki rajta

Az üres ház
Ahogy felszáll a köd, ahogy az udvart emeli, a kazlat,
a varjúszárnyakat, a fehér kecskéket, fehér ludakat,
a menny öreg temetőjének behavazott lombját, 
érkezünk, mint az őszi vadszőlőlevél, 
arcunkat teleirkálja a kiöntött szürke kályhahamu,
azt hinnénk talán, hogy kitört egy vulkán,
fél méterre a kerítés léceihez támasztott lapáttól, 
messziről-messziről érkező szekerek csikordulnak,
hallani, ahogy a szobában zene lesz,
és elcsendesül lassan a rádió,
haza nem jutunk megint, összekuszálva az utak,
a lépcsőkorlátnál repkény hullámzik reggel, 
el akarja mesélni az életünket, széthasadt tüdőnket,
tehenek lábát a vályúnál, orruk vékony nyálcsipkéit,
száll a korom, s azt siratjuk, ami nincs már nekünk,
vasmozsár, veranda, ahová odasüt a nap, 
talán már más időket élünk, talán senki nem üzen,
az üres ház minden ajtaja tárva-nyitva,
tűhegy-filcek, szignó-tollak, Hardtmuth ceruzák, 
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összekarcolt lemezek és könyvek a padlón, Omega, 
Herb Alpert, Radnóti Miklós, Gáti József, Latinovits, 
ott lenn, a szép földben Ady, Arany, Vajda János, 
harang-nézésű Weöres, lüktetésben, kondulásban,
bozonttal buggyanó Juhász Ferenc, 
habzó lósörény-örvényben tölgyfa-fiú, Nagy László,
alvó-öltönyben, a sovány homokban Csoóri Sándor,
micsoda helyre vonulunk mi le,
micsoda villany ég? elfüggönyözi felemelt kezünket,
szakállas sas-szemhéjunkat a hóba rántja,
ott vagyunk, ahol hinni lehet a megváltásban,
mire megérkezik a köd, minden néma már, a füst is,
az elpusztult kagylók és a szarvasbogarak,
a farkas-sem-járta erdő s a hegy alatt a pernye-folyó.
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