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Ôszi vetkôzések rongyai

Marina Ivanovna Cvetajeva életére 
(1892-1941) emlékezve

Hol mindenki csupa halál lesz,
oda a szívem egyszer elér,
elveti mind a tudást ott
Isten egyetlen mosolyáér’.

A sóhaj, mely szerelemmé
nem lett soha,
hogy foszlik szét az ôszben,
ha nincs hová jutnia.

S az ôsz, a nagy levetkezés
kit, mikor, hol ér,
s ád-e cserébe valamit is
rongyaidér’?
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A völgy zenéje
(A radnaborbereki Reményik Sándor emlékház avatásán) 

Ôsfák mohás talapzata alatt,
gyermekkorodból egy lányalak
az Izvor mentén, egy pallón áthaladt.

Bükkök, juharok erôs kardalát
visszhangozták a hegyéli fák,
s a vadvizek, a vadvizek zúgtak tovább.

Zúgtak reményt az égett, fájó sebnek,
megújulást a szûzi Betlehemnek,
s jövônk jászlánál az ôzek megremegtek.

Te, aki sorsot és életet
elölrôl hátra folyton átlapoztál,
példának hoztad Szent Erzsébetet, 

s a legnehezebb földi buktatóknál,
ölelve vártak a radnai hegyek,
s a zúgó völgyek vadvirága: Borberek,

mondd, ily szerelmet ki adott neked, 
földi létre égi feleletet, 
te gyermektelen, hogy mindnyájan lettünk gyermeked.

Édes szavai lágy zenéknek,
virágba boruláskor erôt hoztak
vesztett nemzetnek s egy nemzedéknek,

de jaj, fájdalmak méhzümmögése
miránk ördögszorosként hurkolódik,
s nincsen vége, mióta nincsen vége,
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te tudtad ezt, s fájva, égve,
hittel oszlattad poklaink felhôit,
léptél istenek, szentek örökébe,

temetésedre Erdély fejedelmi
dicsfényt vont köréd, és térdepelt
a büszke fájdalom, de trónt emelni

mulasztott gyalázatos utókorod,
s mi, unokák, ó hogy dadogunk,
ha felkeressük erdei otthonod: 

de láng lövell szívbôl s szembôl:
villámnál vakítóbb akarat,
s csurog a könny a szempilla-ereszrôl,

hogy emberként nézünk farkasszemet
medvével, viharral, pokollal –
tôled tanultuk: „ahogy lehet”.

Látod, itt vagyunk, itt, veled, 
egymást öleljük, s minket – Borberek.

(2007. szeptember 1.)
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A nyugalom tava
(Chicowo szonettje)

Naplementék fülledt mámora,
narancsfény borít be kék tavat,
nádasok tája gólyák hona,
s parti homok ôriz megmaradtakat.

Példa nekem e lágy küzdelem,
búzák selyme s a paraszt akarata,
furfangos igába fogva a négy elem
mintha jövônk felé tartana!

Mit akartok, szegény földi vándorok?
Hazát, hol csend és csók az élet balzsama – 
s nádasok árnyán éled az éjjeli élet?

Szívünkben egy nemzet jövôje lüktet;
s egy vágy, egy család, egy város: 
dacolva sorsot, jövôt, Isten – tenéked áldoz.

(2008. június 27.)


