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Vacsoráját keze által költi 

És ha álmát égvillám tűzdelné 

Tudja, a viharnak van igaza; 

Ne felejtse az égit a földi. 

 

Min csillanhat meg a láng szemében, 

Mi gödörben botolhat meg a láb? 

Tökéletes lenne tán? Nem éppen, 

De a világban nem földön csúszva 

Él, és az is benne él legalább 

Egy maga a herceg és a puszta. 

(2018) 

Háború 

Árgus szemekkel figyelte tornya szemén 

Varázsló, ki ősi, vad mágia által 

Harctéren győzelmet nyert, tehetetlenül 

Már gúzsba kötött ellenségeit, remény 

Arcélen nem látszik, csak hangzik és terül 

Parázsló dühtől fűtött barbár haláldal. 

 

Tenger morajaként zúg a hős indulat 

Izom nem érti a béklyót, láthatatlan 

Kordában mi vérszomjas bárdjukat tartja 
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Kengyel mint a lovon, míg lovasa mulat 

Hordában is ócska fabot csupán kardja 

Bizony veszítettek ily hatalmas hadban. 

 

Nemezei köpenyének sütnek, a Nap 

Ha lakja egét, sem oszt meg hőt a kőkkel 

Mert ő se alantas, mélyre ásott ércek 

De mezei virágok színébe harap 

Felhőbe majd nyúló magasságban délceg 

Alakja áll megrendíthetetlen gőggel. 

 

Egek csillagaként ekképpen megveti 

A barbár népséget a mágus, mint a port 

Talpa alatt harcos szemükbe nem tekint 

Ezek durva bálban dőlnek remegve ki 

Balga arccal ontnak italt és vért megint 

Hamar már isszák ők az olcsó tintabort. 

 

Keleten nyomtatott sárga papírlapot 

Boronáló ujját nyújtja le a síkra 

Zord éj villámait szórja mindkét szeme 

Fejeken haj, sisak futólángra kapott 

Fortély a vadakon ítélést végzene 

Koronáló tűznek száll fájdalmas csíkja. 

 

Szerte végeláthatatlan sok holt mező 

Hever a nagy torony árnyékával fedve 
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Temetővé ahogy e széles sereget 

Verte, mutatta meg, hogy nem kegyelmez ő 

Szeme kővé dermed, s kénfüstöt ereget 

Lever bármi vadat csupán zordon kedve. 

 

Körbeveszi tornyát gyűrűző felhőkör 

Magas erkélyéről porfelhőt vesz észre 

Kiolvad a füstből egy ló, s rajta barna 

Sörte, messzi harcos paripa felhőköl 

Ihol, had érkezik, és bosszút akarna 

A vas fegyveresek felhívják a vészre. 

 

Őrizte e tájat hűn már sok-sok éve 

Hatalma elől még nem futhatott el egy 

Árva katona sem; mily szörnyű hatalom 

Ő liszte a vér, és holttestek a kéve 

Árpa, búza: mindet megőrli a malom 

A szalma nagy köve alatt véres elegy. 

 

Hol hát a harcosok? Hol az ellencsapás? 

A magányos lovast nem követi többi 

Keresi, nem látja fenyegető sereg 

Voltát, és tűnődik, ez nem trükk? Nem csalás? 

Nemesi fürge mén egyedül közeleg 

Kacagányos délceg gazdája ösztönzi. 
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Eltakarja a csúcs a Napot előle 

Útját a sötétbe folytatja hát gyalog 

Tegez s íj a hátán; úgy tűnik, ezreket 

Vert a karja, most is vesszőt, hogy lelője 

Szegez a toronyra, és így szól: „Ezt neked, 

Úgy átjár a nyilam; meghalsz, vagy meghalok.” 

 

Kavarog megannyi felleg, mint a halak 

Mennykő sújtása kész, mit a vihar kimér 

De megfeszül az íj, íve bármily erős 

A farok, sastollas, lószőrhúrba harap 

Remegve szül villám dacára nyílt a hős 

Szennyt ő tócsában és toronyban sem kímél. 

 

Lesújt az égi tűz, de csak földet talál 

Lőnek új és újat, hibázik az egyre 

Fogócska játékát a mágus nem bánja 

De súlyt és drótot köt az íjász - „Mi szamár! 

Fog ócska madzagján repülni e kánya, 

Tőnek a föld alól felkúszni a hegyre?” 

 

Utolsó villám csap, s utolsó vesszeje 

Szárnyal a lövésznek, mindkettő célba ért 

De légbe drótot visz a nyíl, s lenti részén 

Fut orsó, amíg az áram csap messze le 

Elégne a hős, mint szürke pernyévé szén 
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Már nyalnák a lángok, megkóstolnák a vért 

 

De szünet, megálló nincs nekik, a dróton 

Felfelé szaladnak, varázsló testébe 

Karjait úgy dobja fel, mint barbár hordák 

Kezüket, míg égtek; elriasztja ódon 

Varjait a sikoly s perszelődő bordák 

Szerte lé módjára folynak az estébe. 

 

Kialszik a torony csúcsa, mint a fáklya 

Fesztiválok végén, az íjász felébred 

Íja elégett, de paripára pattan 

Viharzik tovább, míg perzselt bőrét vágja 

Szíja tegzének, és vágtat szakadatlan 

Messzi tájok most már őrzetlenek végleg. 

(2017) 

Vidéki jó messzi díszleges palota 

Udvarán pár csontváz lakatlajbijába 

Már azokat tette oda a helytartó 

Ki néki ellensége volt; a kaloda 

Zára választotta el a fejt a fartó’ 

Futva tán próbáltak megszökni, hiába. 

 


