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Bevallom, nem szeretem a mai verseket. Soha nem értet-
tem, mit esznek a modern irodalmárok ezen a műfajon,
majd megismertem Róna J. László költeményeit, s egy
olyan világ tárult fel előttem, mely talán Radnóti óta zár-
va állt. Félretettem minden előítéletemet, és faltam a
műveit. Írásaiban a szerelem, a táj, a múló idő és az édes-
anya mellett a humor, az aktualitásokkal és évfordulók-
kal kapcsolatos költemények még inkább rendhagyóvá
teszik ezt a kötetet. Érdemes belelapozni, és utána már
úgyis nehéz lesz visszatenni a polcra…

Tóth Balázs Gábor
főszerkesztő

Tollal.hu Közélet és Kultúra irodalmi portál
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Talán ilyen a bűn
Talán ilyen a bűn, hogy nem sír,
birkózik a becsülettel, tépetten
tennemár a költő, de nem bír,
ír, nézik, s félrevetik értetlen.

Talán ilyen a bűn, hogymegaláz,
láz gyötri meg az igazság testet
egy esten, aztán toll papírt gyaláz,
házak zárt kapuiból rímek lesnek.

Talán ilyen a bűn, hogy nem fáj,
ha báj könyörög, s te behódolsz,
rossz ómen, vértelen, kietlen táj,
sár temet be, és hazugság foltoz.

Talán ilyen a bűn, hogymegigéz,
néz ártatlanul kísértő szemmel,
kedvel, és ihlete vészpenészre kész,
elvész az óda, szólna, de nemmer.

Talán ilyen a bűn, hogy elfordít,
mert hiányoznak imák, könnyek,
könyved lapjain az üresség ordít,
lódít, hátul kopár remények jönnek.
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Vártalak
Utolsót villant bambán a nap
s átadja szemét az alkonynak
aki parókát húz lassú kezével
ferdén a ligetre
Ezüstpára csap dérré válva
erek dermednek ahogy várlak
öreg fa bólint kopár fejével
talán a gyerek
Vagy édesanyád lett beteg
hogy kölcsönadsz az időnek
ahogymutatóim szökkennek
fognám a kezed
Felül derül alul borul az ég
némán panaszkodik a gyep
földig hajoló őszülő rét
széltől térdepel
Integet egy villaszerű ágvég
rajta zászlóként lobogó levél
számos ok közt válogatok
nem jössz felém
Hízott cseppek környékeznek
madár húz a kopott tető felé
távol sikkant egy gyárkémény
kijöttem eléd
A halkuló esthomályban
kifogy a szélből is a szusz
mormol a kezdődő napest
hazahúz a busz.
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Vonaton
(1977-ben)

Abeton apró rögöket izzad
tapad ragad ameleg
arcomon izzadt gyöngyök
híznak

Vigyázban áll a lég
egy gőzkazán kupé
tüze álmosan ontja
melegét

Fortyogó tekintetét löki
megreccsenmajd tolat
pöff – mondja éles hő-tőrét
belém döfi

Ránt egyet megvadultan
zajok hangja alulról
indulunk énmegmajdnem
elaludtam
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Válasz nélkül
Miért nem törekszel kék égre fel
mondd? Tán az örök lélekben hiszel,
ki új testbe lép, s majd újat énekel,
kit gondolata szabadsága visz el.

Mikor lehet immár nyíltan szólnom
mondd? Végighasadt ketrecajtók,
rabságba zárt Írisz*madár folyton
intonál, kijátssza a zord fogvatartót.

Minek reppent elém e tüzes főnix**

mondd?Hiszen úgysem tapinthatom,
teste, éjszeme vérveres lángot őriz,
mindenében ott ég kiűzetett angyalom.

Meddig mégmagányom béklyója
mondd? Válasz híján árván vacogok
akárcsak fehérré vált, vénülő gólya,
ki itt ragadt, s a morcos tél reá havazott.

*Írisz : szivárvány istennő
**főnix: tűzmadár


