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ZALÁN TIBOR
Áthajlás az őszbe
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   Jékely Zoltán-motívumokra

Elfakult a nyár. Szürkén kondul át
hegyen a harang. Ez búcsúszó már.
S én csak állok a nagy út fordulóján,
minthogyha várnék valami csudát.

Ezt itt a hervadás tündér-világa.
Akartál látni szép halált velem?
Fűszálon megcsillanó förtelem,
ami ezt az idillt most szétrázza.

Kívántalak. S elvágytad magad tőlem,
ködökbe rejtetted tekinteted,
és eldobtad a hírt, ha jött felőlem.

Ülök az őszben, a kezem remeg,
lépked a táj fölött, akár egy gólem,
a pusztulás. Ne bánd, mi lesz velem!

Ne bánd, mi lesz velem! A pusztulás
a táj fölött lépked, akár egy gólem.
Kezem remegve kap a nyár után,

bár eldobtam a hírt, mi jött felőled.
Ködök közt bolyongok bénán, bután,
Nap süt, de minden gyönge, erőtlen.

Ami e vad idillt most szétrázza,
fűszálon megcsillanó förtelem.
Akartál látni szép halált velem?
Ez itt a hervadás tündér-világa.

Minthogyha várnék valami csudát,
én csak állok a nagy út fordulóján.
Hegyen a harang – ez búcsúszó már –
szürkén kondul át. Elfakult a nyár.

Kortárs-költőverseny 2016

„S én csak állok a nagy út fordulóján, / minthogyha várnék valami csudát” (Jékely Zoltán: Lézengés vasárnap 
délután) – címmel a Kortárs szerkesztősége idén is játékos, meghívásos költőversenyt hirdetett. Arra kérte a köl-
tőket, hogy 14–32 sor terjedelemben, tetszőleges versformában és hangnemben olyan verset írjanak, amely az 
„s én csak állok a nagy út fordulóján, / minthogyha várnék valami csudát” mellett még két tetszőleges Jékely-
verssort is tartalmaz. 

A versenyre kilenc nagyszerű pályamű érkezett. A pályázatokat a Kortárs szerkesztősége bírálta el. A ma-
gas zsűri idén is úgy ítélte meg, hogy mindegyik pályamű méltó az első díjra. 

A díjnyertes pályaművek alkotóinak jutalma egy-egy kiváló palack bor, amely Ambrus Lajos szerkesztő aján-
déka, Novotny Tihamér, a Kortárs képszerkesztője pedig Drozsnyik István, Eőry Emil, Jarmeczky István, Kelemen 
Kata, Krizbai Gergely, Olasz Attila, Pataki Ferenc, Turcsányi Antal, Varga Patricia Minerva képzőművészeket kérte 
fel, hogy a verseny résztvevőinek egy-egy, a költeményekre reflektáló műalkotást készítsenek.

A díjakat 2016. december 6-án, 19 órakor a Petőfi Irodalmi Múzeumban Thimár Attila főszerkesztő adja át.


