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S Z Ö L L Õ S I   Z O L T Á N

Édesanyám

Nem kell szíved gépre hajtanod,
  visszavarrjad Bácskát, s rongyaink,
mindnyájunk palástja, bánatod,
  széttépett országunk egy megint.

Betelt emlékezet, aranykor,
  mindig nyár, minden nyár utáni
s minden érintésben aranypor –
  így tudtál szeretni te s fájni.

Ténferegtem akkor mesékben,
  történelem dõzsölt tanyánkon,
királyleányt veszek, ígértem,
  csúfolták, tépték akarásom.

Mint mûködik idõnk, csak sejtem,
  ki voltál, nem tudhatom máig:
fetrengtem sárkány marta sebben
  s vittél te, Pócsra, Máriáig.

Örök délután ez, de most van,
  hozzád évültem, lásd, én látlak,
ne akard, hogy érezzem mostan
  nagy súlyát halott szempilládnak.

Megépült álmom, fennmaradtam:
  élõ kövek, versek az égig -
vissza a bedõlt teremtést raktam,
  ingott velem a föld, s a lét is.

Kérdezz rám, tudd, megvan minden itt,
  ház, a kert, s nem ül rajtuk átok,
csodáld csak ez égi piramist,
  benne van: nézd, Margyarországot.

Nem kell szíved gépre hajtanod,
  visszavarrjad Bácskát, s rongyaink,
mindnyájunk palástja, bánatod,
  széttépett országunk egy megint.

Költöznünk, menekülnünk nem kell,
  s reám szent felajánlást tenned,
nem ér itt gyalázat, se fegyver,
  béke van. Õt ölték meg benned.
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Szenttamás / Srbobran

szél nyitogatja a fák palotáit
villan a levél mint ablaküveg
  kihajlik a hûvös
asszonyok laknak a fákban

Kosztolányi nyarától is délre
  nagyanyám földje
  anyám földje
  Mari-földem
méhek zizegnek sárga szalma
ezüstök a villanyvezetékek

föl se nézek itthon vagyok
  csiga a Nap s az ég a háza
nyála betonutak és földutak
  és kertek alatt a Bara patak

Értõl az Óceánig
  tudom a tengert
hazával áldott hazával megvert
délután törökös kávét iszunk
  és este újhold
  aranyos kengyel

most szerbül beszélnek kedvesemmel
  dél van
  dinnyétõl édes kések
hamuszürke pala hamuszürke nád
az eresz alatt rózsaparázs

kiég a szemem ha nézlek
pórusaidba gyûjti a fény a mézet
  Mari te sós te édes
ízeidben égek porladok
gyíkocska lüktet a hûvös
meztelen talpad karcsú hídja alatt

gyere
  sárga fûnyelvet öltöget
kerten át kígyózik az ösvény
  érik szerelmünk
  szesszé rohad a hús
részeg gyümölcsök hullnak


