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Fodor Géza

Hangszerek
Pereg az es� a dobokon –

fuvola
flóta
klarinét
– miféle zenét?

Nem sír,
hallgat a zongora
tárogató
tambura
repedt cintányér a hold
a sírok között oboa –

De szól halkan az orgona
a cimbalom
a citera

És reggelre az ég hátán
hajnal dereng
és szivárvány
majd heged� hajt ki
némán
vadsz�l� és
zöld borostyán

Nap
�� síp
�����tilinkó
felröppen a nádirigó –
piros a hangja
sárga
kék

Bukovinai esték
Szemük alján bordó színben
Villámlik egy messzi évszak, –
Ritkul fehér hollóingen
Árvalányhaj, gyöngyiszalag

Vadzab növi a temet�
Kopjafáit révültében
Hegyoldalból mélykék erd�
Forog tükrös fejszeélen

Alkonyati varjúszárnnyal
Nehezedik le az este
Csöndjét rozzant citerákkal
Csillagokra kipengetve

Fenn a hegyen fehér templom
Árnyék-fekete gyertyája
Súlyosul a holdk�úton
fordulva bé Molduvába

Az id� vén asszonyarcát
Mélyrét ülik meg a ráncok, –
�rzik hitük tört sugarán
Holdasuló másviláguk

Kút ágasán pipiskedve
Lidérc vihog hétvilágra
– Hidegebb lesz minden este
S feketébb az éj homálya…
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Porozovo
– Belarusz táj,
magyar rajzolatban –

Fehér-orosz temet�ben
kereszt füstöl az es�ben
lobogó ornátusában
isten gázol a sárban

Farkastorkokból a tanyák
fölszállnak a fényl� holdra
– hajladozik a jegenyék
felh�t söpr� darutolla

A táj lelke súlyos ólom
balzsam vonja nyírfakéreg
vág az erd� fenyvesekbe
örökzöldbe mint a méreg

Fehér-orosz temet�ben
isten mellig van elásva
bogaraival álmodik
hull a hó a homlokára

A távolodó emléke
Vitorlaívek, vonalak: a tájék
köd ülte, merev sziluettjei –
az elmosódó horizont síkjában
mintha mozogna mégis valami
vagy inkább csak sejlik, elmen�ben
ha árnyéka zizzen meg el�ttem
egy zöldnyi jelzést szétsugárzó pontban
még villog messzir�l, valahonnan
boszorkányszél tüzében elforogva
mint hajdani k�vár bed�lt romja
a múlt-jelen-jöv� hármas keresztje
fehéres dérrel flitterezve be
sóhajt, zarándokéneket is némán
fényez, mint vízcseppbe fagyott gyémánt
ki tudja, milyen mélyen vagy magasan
a távolodó emléke lassan
elszivárog, felszáll és szertefoszlik
gyökere vérz�n visszamaródik
lengve az elnehezül� id�ben
ahol az ég amúgy sem felh�tlen
s�t olykor sirokkókat zúgat éppen
krétakört a krétakori tájon
s az elmen�nek már emléke sincsen
csak útja, a rég követhetetlen –

ott lepte be t�ntét jeltelen árnya
hol örökké háborog dühödten a szél


