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Füleki Gábor

Hallgatni Arany(t)
Költészet Haydnje, kit hallgatni Arany!
„Barázda helyébe” – szántom Hozzád szavam.
Ki voltál? Telt mérték, ért mérm�ves összhang,
nyelvkincs szerény ura – s nem hevített g�g, rang.

Valódi Arany-kincs, nyelv-aranytartalék,
Aranyszájú János, gyémántszóró marék!
S métely-láz, kétely ráz – önbizalom-holtág,
pedig dús szóvagyon, nyelvhatalom voltál!

Hatvanezer szavunk csuda-rendbe f�zni,
érc-tökélyt teremt� bet�fürtbe t�zni!
Szó-arany középút, choriambus-lebegés,
joviális hang-rend, harmónia lengés;
egy a szó s gondolat, fedik egymást érten,
klasszikus összhangtan él Te szó-zenédben.

„Ha senkinek: írjad!” – „magába´ szüleml� –”
»Honnan s hová?« nevelt az anyanyelv-eml�?
Szalontáról Pestre, mint Toldi Budára,
jutottál költészet égi hegycsucsára.

»E könyv kié légyen?« – s végül Kapcsos könyved,
melybe rejtetted sok kés� lélek-könnyed…
Der�s Toldi-kezdet, – s végül Rébék károg,
lélek-árapályok, zord híd-avatások…
„Nem marad Kómosz velem,” – bár elkísért párod,
gyötrelmes testi út – s várt átlépni árok.

„Hány óra?” – kérdés hull, s meg is válaszoltad:
„Különben mindegy.” – majd: „Sötét.” – panaszoltad…
Minden-Egy sötéte fogadta be lényed,
ki szavaid rendjét öröklétbe mérted.

»Mér-ónja föllebben:« – ki tudja a Mélyet?
Bolond Istók szeme végtelenbe kémled…
Kiegyenlít�dött gyógyszó-balzsam-zene,
magyar Malherbe, Goethe; parázsló t�z heve.
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Humor, irónia – Pázmán lovag s Jóka,
mily hamar lett �sszel, bukva bú-folyóba!
Válladra rakódtak lét- és lélek-ter�k,
felh�s, gyors borúkra rövid, lassú der�k.

Ifjú, mély szemedb�l – fájón tört tekintet:
id�s arcod éget – hordtál Nessus-inget.
Korszakváltást éltél – vonat lett a szekér,
„fejl�dött” a világ – s keserült a kenyér.

Csodaszarvas-röptb�l Híd-avatás-szaltók,
Ünneprontók korán nagyvárosi zaj lóg.
Zúgó rossz fül és fej – romlandó test hordott,
tüd�baj, epe-lék – viseltél ny�g-ólmot.

Sztoikus �sz-bölcsként t�rve egy-kedéllyel,
öreg barna lélek, úsztál kristály-méllyel.
Gyöngybet�id sorja – tiszta rendezettség,
mélyen munkált Benned zeng� lélek-egység.

„Tulérz� fájvirág” sérülékeny lelked,
összeomlás után kapott-e kegyelmet?
Elkészült-e túlnan Csaba-trilógiád,
miután lefoszlott Rólad test- s föld-igád?

Tökély-léleknyelven, mely tiszta muzsika,
valósult a nagy m� félbemaradt hia?
S kiért medd� lapok évek könnyét itták,
várt-e Rád odaát leányod, Juliskád?

Titok mindez nékünk, „hunyt mesterünk”, – s égjen –
ki úgy fájt s hiányzott, költ�társ-jóbarát,
kinek tréfásan Te voltál jó »Jean Karát« ,
– húrotok versenyben tiszta fényes égben!
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Gál János

Egy olvasó levele Arany Jánoshoz
Olvastam, költ�társ, életm�vedet én már,
Kis híján érettségiztem volna bel�le,
Persze nem a kényszer vitt jó pár gondolatodban
B�sz, kíváncsi fejemmel hosszú elmerülésre.
Sajnos a kor meg a Párkák nékünk már nem adának
Egy szerz�i találkát, a könyvhéti közönség
És közted; hát tiszteletem csak ím e levélben
Most róvom le szerényen, hív� keggyel el�tted.
Voltam nálatok egykor, hajdúvárosi földön,
Szippantottam a csonka toronynak h�s leveg�jét
És megjártam a gyékény, vályog szentfalu portát.
Bár a torony már épen, marcona nagy süvegével
Díszlik, s kétszáz esztend� múltán ha eperfád
Elszáradna, tövér�l vágnak új csemetéket.
Ez tán így nem lesz bambán hálátlan utókor.
Nem hazudott mikor egyszer rád mondá ez a Sándor:
T�zhányóként bukkantál ki a tengeri vízb�l
S a föld mélye bel�led lassan felbugyogott, majd
Csendben lettél értékek tanusága, magaslat.
Mára kih�lve pediglen mint a bazalt Badacsony tömb
Úgy állsz minden megfáradt szemet elgyönyörítve,
Míg sz�l�lugasok fonják költ�-koszorúdat.
Van amir�l szó nélkül csak hallgatnia kell az
Embernek. Feneketlenségednél körülállunk
Némán, melynek tükrében még ott van az Ég is.
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Horváth Ferenc

Hommage
(Találós kérdésbe csomagolva)

Vajon ki �? Magyar költ�, komoly –,
fájdalmain át-átüt a mosoly:
kijutott neki bár sok keser�,
verseiben feldereng a der�.

Poézisa vigasszal van teli,
cirógatóak míves rímei;
s gyöngédségeket lehet t�le várni,
a m�faj, forma legyen bár akármi.

Dal, ballada vagy költ�i beszély –
az � tollából könnyed, tiszta, mély;
s elégiáira csettint talán
Homérosz is –, meg persze Osszián.

Nagy költészete az égbe emel –,
dobban a szív és kitágul a mell!
Szolid szava id�t állón aranylik…
Napunk kihunyhat –, � sosem hanyatlik.
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Mohai Szilvia

Egy este Kovácséknál
Este van, este van: hazaért a család,
Lerúgják a cip�t, s várják a vacsorát.
Szép kertes ház híján eperfa nem jutott,
Éji bogár az van: poloska és szúnyog.
Mintha vége lenne valamennyi dögnek,
Ha lámpának koppan – de tovább köröznek.
Egyre tépi a szél az ablaktáblákat,
Rikoltoz a szomszéd – majd a zaj alábbhagy.

Asztalon fehérlik egy kupacnyi friss ing:
Anya épp a minap tisztíttatta ki mind.
Csendesen pakolgat, míg a fiúk s a lány
Lassan elkér�dzik a hideg vacsorán.
Beballag pár jámbor hangya apró testtel,
Némi morzsa után kutatni nem restell.
Meg-megáll, körülnéz a boly egy-egy tagja:
Valami maradék igazán juthatna.

Csukva van az ajtó, s így is jön a huzat –
Megvetemedett a hosszú évek alatt.
Bár el�tte hasal Killer, a vén tacskó,
Nem szigetel � sem, érzik a lég attól.
Anya elmosogat, elteszi a tányért,
Ad a csemetéknek egy kis csokoládét.
Aztán elvegyül a gyerektársaságban,
Mint kósza zsebkend� a szennyeskosárban.

H�vös már a lakás, így hát felcsavarja
A f�tést, s hallik is a víz halk moraja,
Amint végigszalad a fehér csöveken,
Nem számít a csekkhegy, csak meleg legyen benn.
Közben a kicsi lány esti mese helyett
Okostelefonján elesemesezget.
Egy-egy üzeneten jókat derül Sára,
Mosoly félholdja ül gömböly� arcára.
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A kisebbik fiú szobájába vonul,
Dolgozat lesz holnap, így hát arra tanul –
Killer mint t�zkígyót, r�t farkát csóválja:
Bár elcsábíthatná egy simogatásra –
Kovácsné büszke is eminens fiára:
Ügyvéd lesz vagy IT-s, mindenki meglátja!
Pedig annak egész máshoz volna kedve:
Sorozatszínész vagy sztárfocista lenne.

Kovács úr napi tíz órát küzd a cégnél,
S�t, egy alkalommal bent érte az éjfél.
Szegre akasztaná már az aktatáskát,
De ki tartaná fenn úgy a kis lakáskát.
Olykor még este is el�tte a táska,
Hogy az iratokba magát beleássa.
Utána aludni sem képes az éjjel;
Nyugtatót követel, egy egész levéllel.

Mikor hazaesik, teste alig várja,
Végre lerogyhasson a kanapéágyra.
Átizzadt ingével szép foltot hagy rajta –
Kit zavar az; majd a párna eltakarja.
Csak nem szít az asszony emiatt is vitát,
Vagy ha mégis, hát majd leviszi a kukát.
A sok tennivaló nejét kimeríti;
Ha besegít neki, mindig felderíti.

A jó háziasszony nem rest ma este sem,
Hogy urának némi vacsorát rittyentsen.
Tányért tesz eléje, s az asztalra tornyoz
Minden jót, mi hizlal vagy cukorbajt okoz.
� ma már nem eszik, vigyáz alakjára,
Ha karcsú az asszony, a férj sose bánja.
� is jobban örül, ha nagy fara nem n� –
Túl sok a cégnél a húszéves titkárn�.

Ám e pillanatban megszólal a cseng�,
Óraleolvasó pedig már csak nem j�.
Vajon ki lehet az? Eltévedt a szomszéd?
Nem tudja, hol lakik, elitta az eszét?
Az asszony aggódik: „Tán betör� lehet?”
Ám ura leinti: „Ugyan, az nem csenget.”
Egy szemtelen kölyök – merül fel a gyanú,
Legfeljebb álrend�r vagy Jehova-tanú.



ARANY-PÁLYÁZAT

6262

Hagyjuk, hadd csengessen – legyint a ház ura –,
Majd megunja egyszer, csak akad jobb dolga.
Ám az ismeretlen csak nyomja a cseng�t –
Lehet, hogy mégiscsak a közm�vekt�l jött?
Így az édesapa az, ki végül ráun,
S mérgesen kinéz a kémlel�nyíláson.
A többi csendben ül, egy szavuk sem hallik,
Fülüket hegyezik, odakint mi zajlik.

A luk túloldalán egy öreg néni áll;
Lábán fehér klumpa, kezében fakanál.
Az apát igencsak meglepi a látvány,
Ám aztán vállat von, s az ajtót kitárván
Megkérdi, kit keres; ám a hölgy zaklatott –
Nem érti a dolgot: nem �rá számított.
Beszél az okról is, itten miért rostokol:
Sütögetett éppen, s elfogyott a cukor.

Elbeszéli azt is, hogyan indult neki,
Hátha sógorn�je tud majd segíteni.
De eltévesztette, jaj, a lépcs�házat,
Mi lesz most így vele? S a pite sem várhat.
Miután a néni megáll a beszédben,
�sz fejét lehajtva álldogál szerényen.

„Rendben, jöjjön csak be” – szól végül az apa,
Rátekint a néni, és tovább folytatja:
Nem akar zavarni igazán senkit sem,
Mit szólna a háznép, hogy itt egy idegen.
Ám aztán csak rááll, nem szabódik tovább;
Belép, köszön, s kíván jó estét s vacsorát.
A férfi sebtében mindenkit bemutat,
Közben a szekrényben cukor után kutat.

Este van, este van; csak a hold világít,
A néni már elment, lesütve pilláit,
Hálát adva nekik a kiló cukorért:
Mostanra – gondolják – biztosan hazaért.
Alig szólnak – mindjük alváshoz készülget,
Közbe-közbe csupán Killer vakkant egyet.
Éjféltájt sötétség borul a panelra,
S átveszi a zajét a csend birodalma.
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Oláh András

áporodott walesi álmok
(Edward király nyilatkozata a BBC-nek, 
miután rágalmazás miatt pert indított a 
strasbourgi emberi jogi bíróságon)

Edward király angol király
immár Strasbourgba jár

„hadd látom – úgymond – mennyit ér
az uniós szabály

személyemet sértette meg
egy ócska szófaló

ítéletet követelek:
pusztuljon a tahó

ez a pimasz nyamvadt csikasz
a lakomán ott se volt

– gúnyversében ért a szégyen:
csúnyán bemószerolt

szavaimat kiforgatva
gy�löletet keltett

»áldott« helyett »pártost« terjeszt
a h�séges »eb« lett

koholmányát gyúrta váddá
egy szava sem igaz

minden dalnok csak magasztalt
s ez meg engem szívat

ujjongva várt – zászlók s virág! –
a velszi tartomány

s máglyát gyújtott – én nem túlzok –
ötszázat is talán

azóta is ég a fészbuk
lajkolták vagy ezren

ahogy az �sz énekes h�s
ölelt s csókolt engem

viráges� s nem temet�
mint hazudta e rongy
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(Montgomery sem szíveli
aki ünnepet ront)

tejesfazék plebszszármazék
– bár a neve Arany –

az ilyenb�l csak ha megf�
máglyán lesz jó alany

megüzente Juncker menten
legyek vele kemény

meglátjuk majd akad-e rajt’
kívül másik legény

emberjogi bírák – sorry –
kimondták a számot

amennyiért átírni kész
Strasbourg bármi álmot

nem sorolom ki a soros
a verseny igen szoros

de garantálom: ilyen áron
nem lesz senki koros

majd kiderül ki az �rült
s ki kapta a legyet

bíró-junta itt Strasbourgba’
nem gyakorol kegyet

a körmére nézek mindnek
– Edward nem lesz fukar –

kiderül majd mily rügyet hajt
az a magyar ugar

parasztportán Nagyszalontán
nem lesz emléke sem

nagyidai cigányai
széthordják sebtiben

ne reméljen – inkább féljen –
az ki csak szart kavar

s belém vájja a karmait
mint e borzas magyar

a nevemet meghurcolni
neki sem engedem

érettségin nem lesz tétel
aki kikezd velem…”
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Erdélyi Z. János

A titkos ara
(Kund Abigél regéje)

Kund Abigél, a vitéz Abelardnak,
Kund nagyurának a lánya vagyok.
Jó szüleim mint kincsre vigyáznak
rám, s alabárdok acélja ragyog,
hogyha az utcán elvonulok.

Itt a közelben a Bárczi családnak
birtoka fekszik a dombok alatt.
Radvány rengeteg erdei állnak
körben, a fák közt szende vadak.
Csörgedezik lenn tiszta patak.

Bárczi fiával, az ifju Ben�vel
múlt tavaszon kelt egybe szivem.
Tudtam azonnal, énnekem � kell,
és neki én, ha csak értem üzen…
Röppenek is hozzája szüzen.

Radvány erdeje f�-nyoszolyánkat
rejti a fáknak lombja alatt.
Ott adtam magam által a vágynak,
hol szüzi ékem szerteszakadt,
s mára csak emlékképe maradt.

Számtalan éjeken által enyelge;
véle a kéjbe merültem el én.
Nem volt durva, se kajla, se nyegle:
élvetegen himbált az ölén.
Méz csorgott le a rúdja tövén.

Nem gondoltam a Bárczi-fiúról!
Úgy ismertem az ifju Ben�t,
mint aki mentes a szellemi bútól,
és feje lágya id�be’ ben�tt.
Történt mindez a kázus el�tt.

Radvány s�reje rejti a titkot,
ott öldelte magát a legény.
Bárhogy esett is, a Bárczi kimúlott;
feltámasztani semmi remény.
Ezzel zárul e satnya regény.

Eljött értem a szörnyü poroszló;
vitt, hol a gyásznak csarnoka van.
Bunkó módra cibált az a prosztó.
Hogy védhettem volna magam,
híva tetemre riadva, vadan?

Rajtam a sor a terembe belépni.
Én vagyok, én, ama titkos ara!
Jaj, csak a holtra ne kellene nézni!
Rám mered egyre a szembogara;
úgy csalogat, hogy lépjek oda.

Megbomlott a Ben� agya richtig,
t�rt döfvén kebelébe bután.
Lám, ez a penge a sebbe beillik,
nem lötyög ottan a szívbe’ sután.
Mindezt éjjeli három után.

Mit fog szólni atyám, az a büszke?
Mit fog szólani Kund Abelard?
„Lányom, valld be, te céda, te rüfke,
Bárczi Ben� szeret�je valál?!
Akkor már inkább a halál!”

Néztem a gyilkot s jött az eszembe,
én nyújtám neki tréfa gyanánt.
Azzal ohajta zsarolni a beste,
rögvest meggyilkolja magát…
Enyelgve adám a t�rt: nosza hát!*

* A d�lt bet�s sorok Arany János Tetemre hívás cím� balladájából valók.
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Csak tudnám, mire volt ez az ötlet,
mindenemet megkapta ’iszen.
Lányka-erényem rég az övé lett;
senki, csak � bitorolta szivem.
Testem is �t szolgálta hiven.

Tükröt tartani kéne elébe:
hadd buggyanna sebéböl a vér.
Hisz maga döfte a t�rt a szivébe.
Más b�nh�dne miatta?! Miér’?
Ennyit egyetlen Bárczi sem ér!

Ah, de mi ez? Megcsorran a vére,
szerteterülve Ben� kebelén.
Bámul a kúria ifja s a vénje:
gyilkosa más se lehet, csakis én.
Bárczi lotyója, az erdei rém.

Szólal a b�sz atya, bökve fiára:
„Lányom, ez ifjú gyilkosa vagy!”
Többi csak int a fejével, a báva:
köztük az összhang ördögi nagy.
Menteget�znöm senki se hagy.

Hát ezek engemet itt kicsinálnak,
hogyha az ajkam meg se nyitom.
Rontok azonnal a Bárczi fiának…
Íme, a t�rt most megragadom…
Húzom a sebb�l álmatagon…

„Én adtam neki t�rt a kezébe!
Engem akart rémiszteni �!
Nem hittem, hogy a kése hegyére
tenmaga jut. Becsapott a Ben�!
Kába fejemben forr a vel�!”

Nincs menedék más, játszani kell itt,
játszni az �rült lányt, ki szeret;
azt, aki bátor döfni a mellyit…
Hogy szeret�mnek, már ha lehet,
ott a halálban is társa legyek.

Rontok színleg a gyászi seregre,
bújnak a gyilkos fegyver el�l.
Hát menekülnöm merre lehetne?
Mert ez a népség nyomba’ megöl…
Ott a kiút ama utca fel�l!

Tépem az ajtót, táncos a lábam,
kúria lépcseje visz lefelé.
Bong a dalom visszhangja magában,
így jutok én a kijárat elé…
Zendül a szívem húrja belé.

És ajakamról libben az ének:
„Volt egy macska no és egy egér….”
Künnen enyéim körbevevének,
s fut menekítve a sárga szekér,
mígnem atyám házához elér.

Elköltöztünk régen e tájról,
s már nem is üldöz a Bárczi család.
Lassan a lelkem is éled a gyászból.
Porlada rég a Ben�, a galád…
Végre közöttünk nem vala gát.

S Radvány erdeje �rzi a titkot.
Nem jár senki se errefele.
Néha, ha itt visz utam, be-beugrok…
Sírni? Ugyan már! Sír a fene!
Gombát szedni jövök csak ide.
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Baka Györgyi

Szelíden áradó jelenlét
Arany János m�veit olvasva

T�n�d� csönddel telíti lelkem,
váratlanul tört ágakkal akadályoz,
nehogy a sima úthoz hozzászokjon
a gondolat, játékosan forgó szelet
kavar, kétségek szakadékaiba ránt,
majd bujkáló mosolya feloldoz,
bíbor kasvirág-álmot lebegtet.

Elém tárja a megkerülhetetlen
szenvedés szakadékos mélységeit,
egyben�tt gyökerek kapcsolnak
össze a létezés kifosztottjaival,
értük kondítja a harangokat,
gyötr� vajúdásaiban értük kiált,
a lehetetlent ostromolva!

Látom magam bohóc-sipkában,
álarc mögül kacsingatva, tudva,
hogy nem titkolhatom igaz arcom,
figyel és lát a láthatatlan határon
túlról, és én várom, újra várom,
hogy érintsen meg, öleljen
szelíden áradó jelenlétébe.
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Dombi Tinódy László

A madár szeme
Arany János emlékére

Tölgyek mellett lépdelek,
árnyas padon pihenek. –
Madár röptét észlelem,
odanézek, figyelem. –

-
Messze földre már nem száll,
bokor alatt álldogál.
Ül�helye száraz ág,
bezáródott a világ.

Múl az id�, múl a nyár,
társra többé nem talál.
Magányában elmereng,
számos emlék feldereng.

Látni véli hitvesét,
kicsinyeit, szép helyét.
Újra érzi életét,
s elkezdi az énekét.

Régi dala zengedez,
fénye törik, zajba vesz.
Verébcsapat szemtelen
kiált bele szüntelen.

Felcsendül� trilláit,
irigykedve megvetik.
Hangoskodnak: – Fejezd be!
Danolj máshol! Nekünk ne!

-
Talán csoda, égi jel?
Hozzám repül, oly közel! –
Szeme csendes �sfolyam,
lelkem oda átsuhan. –
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Kelemen Lajos

Arany – a tisztás
Üvölthetnék is, hát hogyne! A félszeg dac
antik tirádákban hatásosabb volna; egy hang bennem,

hasogat, hadonászik: kertfény gyanánt
a fájdalom �szre gyatra – se szög, se kereszt,

örökké harmadnap van, patakba fojtott óceánrobaj;
persze, kívül lágy beszéd, finom munka –

én nem sejtek meg végközelségben diderg�,
semmibe-visszaragadt jövend�ket, az karnyújtásnyira:

hogy az örök felkel�k, a graffitis fiúk rossz szögb�l
pásztázták a terepet, s azonmód, álltó helyükben

elfelejtették, hogy (mint gyökérben, ágban
az élet) egy villanásra az ábécében t�z lobban,

míg a tömeg: tömött, törik, téglaszer�, s hátának görcsös,
görbe ívén, kik magasra másznak: mind idegen –

s most beljebb vacog, magunkat mint buktattuk;
no lám! ha kisimult, ugye, forradalmam önarcképeként

egy-egy szívrajz elmegy – halványodásra vésem
öreg lelkem betonjába? hiába: bármink tüstént lelkiismeret!,

közös ügy; a tragédiáknak száraz hárfahúrján,
akár lángocska csöpp kanócon: tessék, ég a zene! –

szállnunk kellett volna, és csak azt ne: mindig, és
mindig nehezék fétisünk a téves érzékelés – de most, jaj, most:

szélt�l óvott, bizalmas fény, szemet szúró bizonyosság:
így-úgy pusztulni, így-úgy túlélni,

és isten kemény nézése, ilyenkor jut eszembe, tér fölött,
lelken belül, el innen, fényt vive, meghint a maradékkal kicsit.
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Kis Pál István

Margitszigeti rigóének 1877-b�l
Örökölt jussom s a sorsom a dal,
fújom is bátran, de szemérmesen,
tudom, felölt�m nem dalosra vall,
s van égibb trilla is, mint énekem.
Talán, ha máshol, másként dalolnék,
nem cinegékkel s gerlékkel karban,
s csak éjjel, mintha csalogány volnék,
ne lássák a gyász zord színét rajtam.

De mit számít, a vágy merre s hova int,
ide köt a sorsom, s ide köt az ének,
hogy zengjem a dalt, mégis és megint,
ahogyan azt tették rigónemzedékek!

E honos sziget, mert lakom, enyém,
nem puszta szállás tavasztól �szig,
én itt, már a tél langyosabb delén,
vagyok a dal, s mi benne reménylik.
Fészkemet �rzi bokor, s a cserje,
h� párom földdel párnázva fonta,
nem rakta fára, vágyva szebb helyre,
hogy azt a vércse meg ne rabolja.

Mert mit számít, a vágy merre s hova int,
ide köt a sorsom, s ide köt az ének,
hogy zengjem a dalt, mégis és megint,
ahogyan azt tették rigónemzedékek!

Énekem, ha szép, az itt nem érdem,
nem jár érte cím, se díj, se hála,
ki a dalra szánt, �t kell dicsérnem,
s örömmel lennem földi flótája!
T�le e földet hazának kaptam,
tenyérnyi kertem a dalra elég,
maradok érte földhöz ragadtan
daloló madár, kit várhat az ég…

Már nem számít, a vágy merre s hova int,
ide köt a sorsom, s ide köt az ének,
hogy zengjem a dalt, mégis és megint,
ahogyan azt tették rigónemzedékek!
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Konczek József

Arany János vendégei
…udvaron fehérlik b�re egy leánynak,
ne félj, kedves, megvédlek én téged s a hazámat…

most is hallom e dalt, régen elhangzott bár,
cserebogár, sárga cserebogár…

benn a háziasszony elsz�ri a tejet,
fáradt magyar katonának ad inni eleget…

�rült dzsihadistát most nyomtunk a falnak,
nagyot koppan akkor, azután elhallgat…

Tompa Mihály a gólyához ilyen szóval szólott,
gólyamadár, testvér, különös a sorsod,
neked két hazát adott a végzeted,
nekünk ez az egy van… de el nem veszett…
mi a Tiszát megfékeztük, színes madaraknak
nádasokból, szigetekb�l alkottunk nyugalmat,
szálljatok csak, szép szárnyasok, és a magasságbul
gágogjátok, madárvészre is van orvosságunk…

legfels� pontján fájdalmának – folytatja Kölcsey
Isten áldd meg a magyart, mert büszke erkölcsei
imádkozzák az Istenhez, minden kis templomba’
hogy mint Mihály neve itten délhatárunk Tompa
ne Röszkírozza hát senki, hogy ide belopva
z�d zászlót t�zzön egy keresztény toronyra.

Istálló küszöbén ül Pet�fi Sándor,
oda-odanéz, nem üres-e a jászol,
s csak-csak… került a lábára, ha más nem, hát bocskor…
Feketén bólongat öreg Kovács János,
ballag egy cica is, kitehessünk már most?
node, ugye Sándor, nem ehetünk meszet,
nem jár mindenkinek magyaros szeretet…

édes szül�hazám, te szép Magyarország,
ki a kereszténységnek viseled sorsát
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ott térdel a gyöngypár, kezében lantjával,
Szondi két apródja, Krisztus-imájával…
…míg élek, harcolok az ottomán haddal,

lomhán söpörtek, mert vak volt még a hajnal.

…
azér’ amíg bírom, igazán kimondom,
itthon vagyunk mi itt, nem ottomán-otthon…

igy van ez, jó Zrínyi, mond Pet�fi Sándor,
megvallja az ember, akármilyen jámbor,
hogy

��mit nem beszél az a német?
��elfoglalod ám a…..

+ + +

S Tompa határátkel�nél tántorog a költ�,
fel-felüti fejét az embertömegb�l,
zúgva, b�gve törte át a gátot,
mintha el akarná nyelni a világot,
…s mintha lába kelne valamennyi rögnek,
szerencsétlen szerecsenek, szírek, perzsák, arabok, kurdok, törökök
���������� ide özönölnek

(Európa nagy vébéjén csatározik Orbán,
nem afféle taccsbíró az, ókula az orrán,
hanem center, s kezdik talán ott is alítani?
hogy egy b�zös gondolatot meg kell állítani,
mer’ a szabály, az biz’ szabály, ’sz megegyeztünk rendben,
ki fogja e rossz bírákat rúgni végre Schengen?…

s azért írom nagy költ�ink vendégszövegeit,
hogy idegen hatalom, az soha ne legyen itt.)
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Koosán Ildikó

Arany János bicentenáriumára
XIX. sz.-i stílusban

„Hogy nem »két világ« csodája -
Lettem csak népemb�l egy:
Övé (ha van) lantom bája,
Övé rajtam minden jegy.”

Arany J.: Kozmopolita költészet

Méltatlan vagyok dicséretére,
hódolat vezérli tollam és szavam;
dalból, rímb�l font dicsfényt fejére…
Palettám szegényes érdemére,
Hazám! Te ünnepeld büszkén, boldogan

a nagy ív� költ�t, szeret� fiad!
Balsorsunk nékünk nem sok jót hozott,
a múltba nézés új bajt, gondokat;
egy évezred súlya nyom és fojtogat,
örömt�l a lélek már-már elszokott;

hantok alatt kutattuk igazunk,
vesztett csatákban, elhulltak között,
magunkba nézni lett vón’ jó okunk;
ha pártütésnek teret nem hagyunk,
múlik a viszály, fogy az üldözött.

De félre gondok! A keser� pohár
s a sírva vigadás �si átkait
n�jük végre ki, legyen vége már!
– a baj a bajjal kézen fogva jár –
Ritka dics� múlt fénye árad itt:

a honfié, hogy emlékezzünk rá,
a vén tölgyre, ki sok vihart megélt;
kétszáz évnyi sorsot emlékoszloppá
hord a tisztelet; ne várjunk soká,
fonjunk koszorúba sírjára babért!

Jó Honfiak! Hajtsatok fejet!
Tisztelje meg e géniuszt a kor;
Legyen szavam ma fontos üzenet:
„megtart a múlt, vagy végleg eltemet,
örök, aki a néppel egybeforr.”
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Németh Erzsébet

Remény a reményben
In memoriam Arany János

A bizonyosnál most
nem bizonytalanabb semmi…
Meddig halál, meddig álom?
kopáruló valónkban
észre kell venni!
Nagy változás történt azóta, mester,
n�tt is, zsugorodott is sokat az ember.
Eszmék, rögeszmék felh�i
viharzanak fölöttünk,
s kimondom – ha nem bánja:
nem nyugtatná meg fájdalmát
képzelete óceánja…
Ha �svalónk, bels� er�nk
nem tud meghatározni minket,
a kül-világ karvalyai
elrabolják önbecsülésünket,
és jaj a nemzetnek,
ha temploma omlik,
ha elpárolog nyelve:
múltját, jöv�jét is temeti
a lényegr�l leszakadó elme.
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Rózsa Iván

Stadion-avatás
(Arany János Híd-avatás 
cím� verse kapcsán)

Sóhajt a fiú: „nincs találat, semmi!”
Hiába fizette be a hülyék adóját;
A szelvényt összetépi, ennek már ennyi;
Ez volt az utolsó játék tehát:
Nem adja fel többé lottóját…

Az állam és más is jól keres;
Izzad vért a homloka;
„Elvesztem!” – és már nem is kesereg:
El�tte még az éjszaka!
S másfelé indul, nem haza…

El�tte már a monstrum, az új stadion;
Rajta magyar és csillagos zászlók lengenek:
Ma avatták fel, e szent napon;
Itt volt „�” is, tolongtak az emberek:
S át is vágta a szalagot: „örüljetek!”

De a fiú nem örvend már semminek;
Csak ott áll a stadion el�tt:
Rögtön rájön, csak egyet tehet…
S mikor az óra éjfélt ütött:
E csillagos éjen sorsáról döntött.

Cseng-bong a toronyóra,
A fiú még-még hallja:
Neki ütött az utolsó óra…
Kezében gyufa, meg is gyújtja;
Benzinnel locsolt testét lángra lobbantja.

Lángol a test, más is jár-kel arra;
Találgatják is kíváncsian:
E merész ifjú vajh ki fia-borja?!
Lám, felgyújtotta magát ily bátran:
„Kövessük példáját mindahányan!”
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Van még b�ven benzin, ki folytatja hát?
Fehérben egy ifjú pár;
Vesztette hitét és véd�angyalát:
„A túlvilágon boldogok is lehetünk akár!”
És kett�s fáklya lobog immár…

Tapsol egy utolsót az egykor milliomos;
Tönkretették üzlettársai és a hivatalok:
Így most � lett a soros…
Szökik élet el�l, már nem konok:
„Kicsináltatok, legyetek a pokolban boldogok!”

Hívatlanul jönnek a többiek,
Leöntik magukat benzinnel;
Eljátszották pénzüket, becsületüket:
De a t�z nem éri be ennyivel;
Neki még hány áldozat kell?

Odavonz magához szinte tömegeket:
Bukott bankárokat is, lám-lám…
Üzletembereket, csalódott szerelmeseket:
Ember-fáklyák egymás hegyén-hátán.
Mi lesz, hány lesz még ezután?

Tisztes öreg, fehér szakállal;
Nyugdíjából csak nyomorog:
Inkább t�zhalált vállal…
Már alig szenved, nemsoká boldog:
Elnyeli �t is a t�ztorok.

Unatkozó úrin� ragad kannát:
„Egész létem feleslegesen telt,
Nem szerettem soha fiam apját!
Vétkeztem, most b�nh�dnöm kell!”
S �t is t�zfolyam emészti el.

Nagy dérrel-dúrral, csapzottan
Csörtet oda vigyorogva egy bolond,
Halála el�tt szónokol is hívatlan:
„Enyém immár a hadvezéri bot,
Mit eddig jogtalanul � birtokolt!”

Szurtos cigánygyerek kéretlen,
Öleli �t t�zben, bárgyún nevet�n;
Ketten égnek együtt hitetlen:
„Lábszíjjal vert a nevel�m,
Nem lesz soha már szeret�m!”
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„Nekem sem! – kiált egy másik tag –
Az életet élvezni nem tudom!”
„Én mindig h� voltam! – szól n�i hang –,
Ám férjemmel hentergett a húgom!”
Mindkett�t lángfal övezi immáron…

Orosz rulett ez, vagy micsoda?!
De nem kell ide már golyó;
Gy�lnek-gy�lnek az emberek, nem is csoda:
„Mi végre tisztességünk, ha gy�z egy széltoló?
Miért hagyja ezt Isten, kínjainkon csak mosolygó?!”
Már nem egyenkint, hanem seregekben;
Szó nélkül, némán, percenkint:
De daccal, fejet leszegetten;
Öntik magukra sorra a benzint.
És sok-sok szemlél� elégedetten csettint.

Ám ekkor zivatar támad,
És eloltja a tüzeket;
Az öngyilkos tábor tán már fel is támadt;
De hamu-tetemük még e világi üzenet:
Ez csak így történhetett…

Bár jelölt még mindig számos akadna;
Elméjük bódult, tudatuk vak;
Testük, lelkük szívesen lobogna;
De egyel�re elvonul az emberroncs had.
Eláll majd az es�, rítus másnapra is marad.

Nincs már, mi visszatartaná �ket;
Nem veszthetnek semmit, csak egyet:
Elgyötört, félresiklott életüket.
Aztán az óra üt még egyet:
Éjfél után éjjel egyet…
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Száva Csanád

(töredék egy szonettkoszorúból)
mint a szerelmes boldog álminál
úgy hajlik a szöveg fölé a szerz�
agyában ott feszül fogalmi felh�
gyanánt amit örökké szublimál

s amit besz�kült elmével imád:
a fixa ideát sosem felejt�
önnönmagába forduló megejt�
jól feljavított-feszített imázs

ez a hangzós megfoghatatlan hang
egy égi-földi dalnak furcsa vége
ahogy megszólal este a harang

és eljöhet puszta sosemvolt béke –
formálódik lám csak a külalak:
tündér-alakká lesz bálványa képe

Takács Rebeka

A madár, ha nem dalolhat
Daltalan madár
mi végre éljen tovább,
puszta �szi fán?


