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L Á Z Á R   B A L Á Z S

Fonyódi képeslap Fodor Andrásnak

„Ki mindig ide vágytam, sorsomként köszönöm, hogy itt ölelt
magához a haza-húzó szerelem”

F. A.

Remeg a sûrû, zöld vízen
az idõ imbolygó, eleven tánca,
átszüremlik a fullasztó párán
a Badacsony bazaltkupolája.

Talán ez az elnyúlt trapéz
õrzi, évmilliók dermedt
bazaltba zárt emlékei mellett,
utolsó, ájult tekinteted,

mikor a fonyódi strandon,
gyermekkorod “tündér-taván”,
váratlanul megállt a szíved.
Bevallom, nem ismertelek,

de nyaranként gyakran megyek
el a ház elõtt, hol két hét alatt
írtál esztendõre elég verseket,
s ilyenkor emléktábládról

mintha kacsintanál, hogy tegezzelek.
Aztán magával ragad a képzelet,
s nemcsak képzelem, de szinte érzem,
hogy szemeddel kezdek látni, látva

a két part közé szorult fényt, hûlõ láva,
hogy homályosan tükrözõdik a tó vizén
az eleven láncba kapcsolódó
félgömb, kúp, gúla-forma árnya,

míg itt a Várhegy  löszfala alatt
elcsattog egy elkésett vonat.
Látom “két-megyényi örökséged”,
a zöld hegykanyarból barnába futó földet,
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ahogy összemosódik a sápadt
fényben az indigókék és a sárga
s hintázik a vonalas térben
hegyek, völgyek, ligetek szimmetriája;

s mert a pillanat örök csodája
láthatatlanul él, alakít,
látom én is õseid fejfája mögött,
ahogy lent a halastó elvakít.

Igen, látom én is a tõzeges láp felõl
a fonyódi ikerhegyeket, melyek
mintha zöld piramisokként
rejtenék elhagyott testedet.

Ha a test eldurvult lélek,
a lélek megfinomult test,
lelked, mint égig szálló illat
lebeg már mindig a Balaton felett.

Égi pákász

Takáts Gyula emlékére

Drangalag dermedt teliholdja,
Mint sápadt kavics az éji tóban,
S ha csillaghínárba húzza súlya,
Hullámokat vet a Nincsben a Van.

Hullámokat vet és felkavarja
A mindenség-mélybõl ami volt,
Körkörös az emlékezet partja,
Mit Csu-Fu valaha bekóborolt.

És ezüst hálóval, mint egy égi pákász,
Gyûjti már örökké a fönti láp kincseit
S megremeg berek, zsombék és csalit,
Ahogy felfénylik a túlon-túli táj,
Ha egy Mostot az onnanból ide kihalász…


