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Ajánlás 
 
Ne haragudj. A rét deres volt, 
a havasok nagyon lilák 
s az erdő óriás vörös folt, 
ne haragudj: nem volt virág. 
 
De puszta kézzel mégse jöttem: 
hol a halál nagyon zenél, 
sziromtalan csokrot kötöttem, 
piros bogyó, piros levél. 
 
S most add a lelked: karcsu váza, 
mely őrzi még a nyár borát – 
s a hervadás vörös varázsa 
most ráborítja bíborát. 
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A rím 
 
Hazája álom és titok, 
szem-nem-legelte pázsitok. 
 
Egyszer csak itt van s mint kis ér, 
csilingel és kisér, kisér. 
 
S fürtös csengő lesz: hangpatak, 
amelybe új csengés szakad. 
 
Mentát locsol, szirmot sodor 
és illatos lesz, mint a bor. 
 
És mámoros lesz, partot ont, 
kurjongató, vidám bolond. 
 
A mély felé örvénnyel ás, 
hogy belenézni: kábulás. 
 
A fényen tündökölve fut 
és fényes tündérvölgybe jut. 
 
S tó lesz, virágot úsztató, 
habnyugtató és tiszta tó. 
 
Nem ás, nem ont és nem kering – 
csak ring s a lelkem benne ring. 
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Tavaszodik I. 
N. Tessitori Nórának 
 
Sáncban a hóviz 
könnyü hajót visz, 
füstöl a fényben a barna tető. 
Messze határba 
indul az árva, 
lenge madárka: billegető. 
 
Titkon a Bükkben 
moccan a rügyben 
– mint csibe héjban – kandin a lomb, 
s mintha a róna 
kedve dalolna, 
úgy muzsikál, muzsikál a kolomp. 
 
Indulok. Értem. 
Jól tudom: értem, 
értem üzenget a zsenge határ: 
„Szíved, a bomlott, 
ócska kolompot 
hozd ide, hozd ide, hozd ide már!” 
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Téli reggel 
 
Ködben ember haladt. 
Páncélos hó harsant a súly alatt. 
 
Szakadt a fátyol: hegytetőre ért. 
Nap villogtatta bükkcserjén a dért. 
Gallyak hóbarlangjába cinke szállt, 
fény szédítette s egy napos titok, 
s dermedt rügy-csipkerózsikák között 
dalolt: 
– Nyitni fog – nyitni fog – nyitni fog!… 
 
Feje felett 
azúr-kék szajkó-toll csillant a fán 
s hókristályos lett kalap és kabát: 
a rikoltozva rebbenő madár 
leverte rá a cifra bükk havát. 
 
S amerre járt: 
hegyek ontották rá a napsugárt 
s hó-szikra kápráztatta – milliárd!… 
 
Köd várta lent. 
A ködbe visszament 
s házába tért derült aszkétaként. 
 
Két szemben a csodálkozás kigyúlt: 
– Sötét ember, honnan hozol ma fényt? 
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Rímjáték havasesőben 
 
Hull, hull a bús havaseső, 
hideg fátylat zizegve sző. 
 
Ég és torony ködbevesző. 
Hull, hull a bús havaseső. 
 
Kedvem miért oly eleső? 
Hull, hull a bús havaseső. 
 
Várj, várj, szívem, tavasz-leső – 
Hullj, hullj, hideg havaseső. 
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Új cinkeszó 
 

Köd és mínusz tíz. Február. 
De az a „kicsicsűr”-madár 
nagyvígan fittyet hány neki 
s pici gitárját pengeti. 
Nem lát eget, nem lát napot, 
nem érez olvadás-szagot, 
köd gomolyog, köd tornyosul, 
tollára permetegje hull, 
de ő csak szól, csak zöngicsél. 
Ki bátorítja, mire vár? 
Alusznak még a vak csirák. 
Azt várja tán, hogy egy bohó, 
kíváncsi és hamarkodó 
avar-takarta hóvirág 
csukott szemét kinyissa? 
Kicsi madár, 
te drága, drága optimista! 
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Tudom, megnő s megárad majd a fény, 
pacsirtát röppent ég felé a rét, 
dalok fakadnak zöld ágak hegyén 
s hallom völgyünk wartburgi versenyét. 
Aranymálinkó, nyaktekercs, rigó, 
kakukk, pintyőke, gerle versenyez: 
a növekedő fényben ragyogó 
új forradalom ujjongása ez. 
Olyankor hallgatsz, éber cinkeszó, 
s ha szólsz, a hang a nagy koncertbe vesz. – 
De te voltál az első hírhozó, 
te zengted itt, 
hogy elmúlnak tirannusok, telek. 
S míg a világköd foszlását lesem, 
kicsi madárkám, így köszöntelek: 
bátorítóm, poétám, váteszem! 
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Hóban 
 
Az erdőszélen lopva róka jár 
s csapás végén havas bozótba fordul. 
Mint holt kastélyon bűvös mese-zár, 
a hó a sí alatt halkan csikordul. 
 
A köd mögül rekedten szól a „kár”, 
jeges bajusszal ballag a favágó; 
az útnál megváltó napokra vár 
s vércseppeket hullajt a kecskerágó. 
 
Felborzolt tollal ül a hím-pirók, 
hózuzmarát szitál az ág le rája, 
félálomban lát nyár-illúziót 
s olyankor szól althangú fuvolája. 
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Tetőn 
Kós Károlynak 
 
Ősz nem sodort még annyi árva lombot, 
annyi riadt szót: „Minden összeomlott…” 
 
Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem, 
vasárnap reggel a hegyekre mentem. 
 
Ott lenn: sötét ködöt kavart a katlan. 
Itt fenn: a vén hegy állott mozdulatlan. 
 
Időkbe látó, meztelen tetőjén 
tisztást vetett a bujdosó verőfény. 
 
Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól. 
Itt fenn: fehér sajttal kinált a pásztor. 
 
És békességes szót ejtett a szája, 
és békességgel várt az esztenája. 
 
Távol, hol már a hó királya hódít, 
az ég lengette örök lobogóit. 
 
Tekintetem szárnyat repesve bontott, 
átöleltem a hullám- horizontot 
 
s tetőit, többet száznál és ezernél - 
s titokzatos szót mondtam akkor: 
         Erdély… 
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Hóhullásban 
 

Porka havak hulladoznak – ó zengésü ének, 
verse régi regölőknek, muzsikája télnek. 
 
Porka havak… Hatvan éve, vagy hatvanöt is tán, 
a temető jeges útján hogy repült a kis szán. 
 
Porka havak… Kollégium kiskamasz-diákja, 
hogy rohantál sereg-élen hangos hó-csatákba… 
 
Porka havak… Hogy suhantál ifjú, könnyü szívvel 
hó-szelekben a hegyoldalt szalagozó sível. 
 
Porka havak… Messze kísért hó-dala a múltnak. 
Fehéredő fejedre is porka havak hulltak? 
 
Lassan lép már fürge lábad, óvakodva, félve: 
egyet lépsz és bezuhansz az örök-álmu télbe… 
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Az irisórai szarvas 
 

Virradt. A fákra egyre csendesebben 
rivallt alá a mély felhő-torok. 
Gáncsot vető boróka-rengetegben 
akadtak rá a csorda-pásztorok. 
 
A gornyikhoz levitte nemsokára 
tarkóra vetve egy szilaj csobán, 
s megvolt az alku egykettőre: ára 
egy korty fenyővíz s egy marék dohány. 
 
A simmentali borjának fogadta 
fakorlátos, legeltető helyen, 
tőgyén mohón csüngött az istenadta, 
és elfeledte, hogy testvértelen. 
 
És elfeledte a futó erecskét, 
amely bukfenceket kacagva hányt, 
s mely hűs homályba fogta gyenge testét, 
el a zuzmószakállú ősmagányt. 
 
És elfeledte a forrás kis odvát, 
amelynek tükre csábító titok, 
s ha eltikkadva meg-megszomjazott, hát 
napverte, langyos vályúból ivott. 
 
Kristály-tükörben nem láthatta mását, 
mikor a szarva büszkén ütközött, 
meg nem sejthette büszke származását, 
és borjúnak nőtt fel borjak között. 
 
És lett pompás agancsú háziállat, 
vadász-szívekbe dobbantó remek, 
s csudálva nézte, rajta mit csudálnak 
csudálkozó kiránduló-szemek… 
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De nyárutón, mikor a kék havasról 
omlott a köd s leszállt az ősz vele, 
beláthatatlan ködruhás magasból 
szarvasbőgés búgott a völgybe le. 
 
S akkor: párát zihált remegve szája, 
idegen lett palánkos otthona, 
idegen lett testvére, mostohája - 
s a ködbe hördült, mint az orgona. 
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Akarsz-e fényt? 
 

Homály. A bimbós sombokor 
ködpermetegben ázik. 
Hozok egy ágat, vízbe tedd, 
vázádban kivirágzik. 
 
Pár nap s kibontja szirmait, 
mintha kénlánggal égne. 
S a verandán szétsugaraz 
a tavasz szőkesége. 
 
 
 
 


