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Gyimesi László

Idegenvezetés
Ez egy nyári vers uram
ebben a versben nyár van -
habos felhők alatt a szél
lenge szoknyákat bontogat
és a sár csak lábnyomunk
boldog emlékét őrzi - itt.

Ez egy nyári vers uram
hiszen Ön ért magyar versül
nem elégia óda nem -
Ebben a versben nyár van
madárszárny verdes repesőn
az öröklött napsugárban.

Nincs villámló ég vagy homály
ebben a versben nyár van
uram tudhatja így van ez:
rend a naptárban-világban!
Konokul veres ez az alkonyat
konokul ezüst az a holdfény.

Mindenki boldog aki él
és aki fél az hallgat -
uram ebben a versben a nyár
nem tűr bonyodalmat
harsog minden ami harsogó
s harsog az is ami halk csak.

Ön - hiszem - ért magyar versül
s érti: a versben nyár van
haldokló szélnek nincs helye
a zöld lángok apoteózisában
halál vagy seb egyáltalán
helyet se lelne benne - - -

Lobogó szőke hajcsodákban
tűzmadarak raknak fészket
ezüst vizek kínálkoznak
borzongató-friss menedéknek
uram a versben a nyár lángol
nincsen helye a szenvedésnek.

Nincs a szegénynek szava sem rá
fekete arccal nem áll a szélben
hiszen a szél csak enyhe szellő
uram legyen ez elegendő

ebben a versben izzó nyár van
s ön és én hiszünk e nyárban.

Görcsök közt nem fetreng az erdő
taraján kakas-fény cikázik
az otthontalan tél kutyáit
nem őrzi senki zsíros koncon
hiszen a szél csak enyhe szellő
hiszen a versben tudjuk nyár van.

És madárdal van! és virág is!
búzatábla van bizony rengő
s lánctalpnyomban pici tócsa
tükörcserép a vadaknak
ebben a versben most is nyár van
s a páva-kórusok dalolnak.

Nincsen a csöndnek iszonyú ága
a lélegzetünk nyugodt és biztos
uram ebben a versben nyár van
és minden olyan magabiztos
az ég kék vagy bárányfelhős
és sörhab festi bajuszunkat.

S ha sötétül is: nyári este
aranyhídján ballag haza
a kiürült földi tájon
a boldogok méla raja
ebben a versben tudjuk nyár van
és a nyárnak semmi baja!

Szabad a lánctól a lakat
halkan nyílik minden ajtó
ne feledjem: a tücsökszó!
ebben a versben olyan nyár van
hogy nyarak között sem utolsó
uram tudja ez nyári vers.

Bakák dobognak vonatfütty száll
a búcsúzó lányok hófehérek
nincs a csillagnak semmi híja
a parti csárdákban zenélnek
nyári éj ez egy nyári versben
legyen uram ez elegendő.

Ledobom terhét éveimnek
uram nekem sosem hazudtak!
mindig megjött akire vártam
higgyen a hites szemtanuknak
békében élünk örömbe zártan
ez nyári vers tudjuk, hogy nyár van.

Életének 72. évében, 
2020. június 24-én, 
hosszú, súlyos 
betegség után 
elhunyt Gyimesi 
László költő, író, 
műfordító. A 
jogörökösök szíves 
engedélyével, az 
alábbi versével emlé-
kezünk rá.

Szabó T. Anna

Kamasz
   Fischer Eszternek

Lomb a viharban: rángat, sebeket tép
az indulat, a vágy, a tehetetlen
önsúly, a röghözkötő gyökerek
felett a pörgő, őrült levelek
örvénylő háborgása, hullámverése.

Ki állhat meg a forgó áradásban,
a határokat meghúzni ki tudná?

Hisz nincs irány, csak lentről tart erősen
a megszokott szilárdság markolása,
a többi rángás, zúgó szédülés -
hogy szabadulna, repülne! Konok
kapaszkodás az összevissza szélbe,
beledől, szinte kidől, recseg, suhog,
kavarog, kapkod, kaffog és morog,
harag rángatja, hogyhogy nem szabad,
hisz ott az ég, a tágas, parttalan,
világnyi tér, kell, kell, kell az egész -

nem érzi még, nem tudja, hogy ez az,
ez a vihar a léte közepe,
az indíték, az origó, az ok.

Most még hajlékony, friss és egyenes,
még nyurga, szép, és minden íze ép,
de egyszer, majd, el kell engednie
leveleit és földjét, végleg el -
akkor már kapaszkodna, mozdulatlan
megállna jó helyén, kiállna mindent,
de nem lehet, akkor már nem szabad.

Most szembeszáll a széllel, önmagát
ragadná puszta elragadtatássá,
most harcra készen mindenét kitépné,
tápláló földjét megtagadva szállna,
nem bír magával, egy helyben maradni
viharban nem tud, keresi helyét,
az erejét, ég alatt, föld felett,
mert érzi már: egyszer teremni fog.

Ez ellen: ezért küzd az elemekkel -
hogy elemében lehessen, mikor
a szél eláll, és új kontúrjait
időben-térben végre megtalálja.
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