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Kedves Olvasóm!

Amikor kezedbe veszed könyvemet és megnyitod, a lelkem ka-
puját nyitod meg.

Pőrére vetkőztettem lelkem, s kitártam eléd. Ott vagyok min-
den sorban és szóban, fájdalmamban, örömömben, szerelmem-
ben, őszintén és visszavonhatatlanul.

Minden megérint a körülöttünk lévő csodálatos élő, lüktető vilá-
gunkból. Amit olvasol, nem egyéb, mint maga az univerzum, ami-
ben mi csak aprócska porszemek, vagy még annyik sem vagyunk, 
de mégis óriások, mert képesek vagyunk nem csak látni, de láttatni 
is. Amit én láttatok verseimben, azok hétköznapi dolgok, /velünk 
és bennünk élnek, léteznek/ a költészet nyelvén megszólaltatva. 

Szeretettel nyújtom át Neked megismerésre az én világomat.

Czégény Nagy Erzsébet
Hajdúböszörmény
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előszó

Czégény Nagy Erzsébet kötetének címét: ecsetvonások, a képző-
művészetből veszi. Ezzel egyszerre utal arra, hogy a külvilág nagy-
mértékben meghatározza verseit, de ugyanakkor a külvilág ábrázo-
lása mellett főként belső világát akarja kifejezni, nem részletezve, 
csak a lényeget, néhány találó vonással. Az impresszionista látás-
mód jut eszünkbe, alkotásait olvasva.

A kötetben megjelenik a nőiesség. Hízeleg a szerzőnek, hogy a 
vasúti kalauz megszemléli a harisnyáját, zavarja, hogy a pimasz szél 
fellebbenti a szoknyáját.

Különösen a Petla-ciklus darabjai szólnak a nő és férfi testiségen 
túlmutató kapcsolatáról, a legetikusabb párkapcsolat titkát fedi fel 
a Cím nélkül, melyben a kölcsönös odaadás, odaáldozás igénye és 
szépsége jelenik meg: „Adtál magadból önzetlenül” és „örömest 
Neked adnám mindenem.” 

Az Úgy szeress az imádott társhoz szóló himnikus fohász. Az 
anaforikus és azonos mondatszerkezetű versszakok jól fejezik ki az 
érzelmek erejének fokozódását, míg elérnek a legnagyobb kéréshez 
„Temess magadba egyetlenem”.

A Belső világom ciklus a létezés sötét oldalát mutatja meg, azo-
kat a „rossz gondolatokat”, valós és irreális félelmeket, amelyek 
mindannyinkat fenyegetnek, mégha nem is tudjuk azokat költői-
en megfogalmazni.

A szerzőnő nagy beleérző képességét mutatja az Egy megtagadott 
fiú főhajtása apja halálára című tragikus drámai monológ.

A Múltidézők darabjai az idő múlását természeti és tájképek le-
írásával teszi érzékletessé, /lombok között bujkáló nyár, hazaballa-
gó méla este/.

Városképei Szegedet, Hajdúböszörményt idézik meg. A költő-
nő tudja, hogy az épített táj „apró tanya fülére húzott kalappal” és 
a Táncoló Hajdúk újabb időkben felállított szobra, jobban kifejezi 
az idő múlását, mint a hosszabb-rövidebb időközökben megújuló 
természet, a napi rendszerességgel megérkező este.
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A Böszörményt idéző Városom a hazaszeretet szép kifejezése, hi-
szen a szülőföldhöz, szülőhelyhez való ragaszkodás a Tamási Áron-i 
„valahol otthon legyünk benne” gondolat megnyilvánulása. A köl-
temény gondolatvilága megegyezik a szintén böszörményi Kertész 
László: Ott élni, itt meghalni című alkotásával.

Villanások. Már a fejezetcím is a pillanatnyiságot hordozza. 
Egy- egy futó, hétköznapi benyomás /konyha, vonat, piac, utca/ 
élménye rögzül a versekben.

A konyha vigasztalan képe pontos kifejezője a külső és belső fá-
radtságnak, a reménytelen állandóságnak. /Mint nyálkáján a csiga, 
úgy kúszik az óra mutatója./

Az utcán találkozik két lepusztult kéregetővel, s ezen találkozás 
ürügyén érzékelteti napjaink polgáriasult embereinek a nyomor-
ral szembeni kettősségét. Ezek a csavargók nem „illedelmes” sze-
gények, durván beszélnek, bűzlenek a mosdatlanságtól és az alko-
holtól. A sajnálat és iszony együtt határozza meg magatartásunkat. 
Az arctalan, metonimikusan csak a kabátjuk által bemutatott lé-
nyeken, talán nem is tudatosan, de lelkileg mégis végigtaposunk: 
„Hátrahagyott lábnyomom kérdést hagy a két kabátban”

A sütőtöklevesem előélete megmutatja a költőnő humorát, amikor 
eljátszogat a tök kettős, pikáns jelentésével, vagy A kéjenc támadó 
című versben, amikor csak a végén jövünk rá, hogy nem egy me-
rész nyíltsággal leírt magánéleti pillanatról van szó, hanem egy szú-
nyoggal való hadakozásról.

A figyelmes olvasónak feltűnik a versek műfaji és stilisztikai gaz-
dagsága. Önálló fejezetet alkotnak a haikuk. Ez a versforma külö-
nösen alkalmas a hirtelen felvillanó, de a lényegre utaló gondola-
tok rögzítésére.

Találó képekkel fejezi ki a külső és a tapasztalaton túli valóságot. 
/dallam-barna holnapok; köd köd gyomrában emészti a templom-
tornyot./

Az alkotások mondat-illetve szólamsoros szabadversek, rímeket 
csak akkor használ, ha nyomatékosítani akarja a vers üzenetét.

Czégény Nagy Erzsébet verseit határozott értékrend és a modern 
alkotói eljárások biztos kezelése jellemzik.

Csiha László





PetLa - CikLUs
/2012/
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találkozás

az utcán sietős emberek unott arcát
figyelem lábukat ütemre rakva húzzák
maguk után sorsukat próbálom kitalálni
mennyiből élnek naponta de nem néznek
rám szemükben szűk világuk mint egy kör
aminek nincs ajtaja sem ablaka amikor
meglátlak még nem tudom ki vagy nem
ismerlek mégis valami furcsa érintést érzek
bőrömön bár még háttal állsz nekem
megfordulsz én mosolyba-rekedten nézlek
s te azt mondod ugyanaz a szemünk
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érkezés

ősrobbanás óta zuhanok valami
felé át az éteren csillagokon
fékezhetetlen
átverekedem magam az Orion-
ködön végig a Tejúton
bolygók születnek halnak
körülöttem
parázsló tűzcsóvák között
csak hullok suhanok
talán Istennel is találkozom
homlokomon nap ragyog
s amikor megérkezem
szemközt vagy velem
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Cím nélkül

Adtál magadból önzetlenül,
Bár kegyetlen gyötört a fájdalom,
Zuhannak rám tétova félszek,
Változnak, mint kaméleon.

Ajtórésnyi világunkban
Porszem-létem kincstelen,
– de mit isten adott –, örömest
Neked adnám mindenem.
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álombólébredő

feketén-fehéren ébred
a mai nap csak később
indul útjára a fény
tél-hagyott ablakomon
csukott szemhéjamon még
ott ül a tegnap de
hirtelen rám hajol arcod
s megérinted ajkam
riadtan feszül íriszemre
a tudat hogy ágyam
egy körvonalat őriz
mélyre süpped mint
kertben az elhagyott
virágágyás aztán útjára indul
belsőmben valami őrült vágy
utánad mint földből kitörő
forrás gátak nélkül mert
élni akar sokáig utazott a
mélyben fekete rögök s
kavicsok között talán ősidők
óta marta maga előtt a földet
mert tudta ott fenn a fény várja
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érzés

tegnapi csókjaid ajkamon,
szempillám rebbenése vagy,
bőrömön érintésed
hagy parazsat,
belédgömbölyödöm,
megszűnik tér s idő,
vérünk kozmoszlüktetésként
egyesül valami
földöntúli fényben,
egymásra hullunk
rég volt érzésben
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visszavonhatatlanul

fáradtan jössz, szemedben
hosszú órák ülnek,
de te szememmel látsz,
ölelésünk betölti a szobát,
apró szemcsék ragyognak
a napfényben, mint csillámok,
izzó gyöngyök,
melyben megfürdettél, s
végigpergetted hajlataimon,
aztán végigsétálunk a
kezdeteken, s rájövök
hogy idáig háttal álltam neked,
kezed nyomán kék szalvéta
simul az asztalon,
hagyom, mert érintésed őrzi,
amikor becsukódik az ajtó,
mint illatos lepedő terül rám
valami furcsa csönd.
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Szemben velem

Ajkad ívén ott feszül
Sorsod fonala, s bánat,
S én mégis mily nagyon
Szeretem ívét a szádnak.

Szemedben fél évszázad
Történelme lázad,
Mennyi könny, s kényszerűség
Tördelte le vágyad.

Arcod redőiben
Ott ülnek reménytelenségeid,
Csókommal mosnám le,
Hogy magadba újra higgy.
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egy márciusi nap margójára

az ajtó már rég magára húzta a tegnapot a  
meghámozott narancs pőrén árválkodik a  
konyhaasztalon mert éhségünket egymással  
csillapítjuk s figyelmen kívül hagyjuk a  
gyomor-szükségleteket csak szorítjuk  
markunkban a pillanatot s félünk hogy  
kicsorog belőle az idő egymásba fonódó  
árnyaink betöltik a szobát s a csendben hallani  
lehet ahogyan viaskodnak göröngy-botlott  
múltjaink mindegyik a maga útján akar  
haladni a szőnyeg rojtjaiba kapaszkodva  
kint fékevesztett autók döccennek át  
fekvőrendőrökön de mi őrizzük a csendet a  
hártya-szőtt félhomályban gyapjúillattal  
takarom tűz-égette tested s én megkérem  
Istent hogy ne vendégként lépje át a küszöböt  
mert szükségünk van jelenlétére de annyi  
ideig sem marad míg kihúzom a fiókot hogy  
gyógyszert keressek csak huzatnyi érintése  
lehel bőrünkre tömjént  
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Hiány

Bőrömön még izzik
otthagyott illatod,
ölemben fejed
lenyomata feszül,
tükörben szemeimmel
te nézel rám.
Hiányzol kedves.
Kegyetlenül.
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Tavasz

Álmából kel új életre
sarjad már az apró mag,
s lelkünkre, mint
friss rügyekre,
napfény, angyalt simogat.

Szemeidben tavasz ragyog,
s íriszében zöld-palástban
indulnak a holnapok,
szempilládon leheletnyi
hulló harmat; én vagyok.

„Az éjjel rászálltak a fákra,
mint kis lepkék a levelek”
nem rebbentek tovább,
csak ráültek a mára s
őrizték a szemedet.
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Magasba vágyó

Szívében nincs már
félsz,
mert szabadon indul a
gondolat,
s valahol fenn,
ahová csak a madarak
érnek,
Ő ott ül barna-zöld
fényben,
szárnyain nap
feszül,
minden anyagi léttől
függetlenül.

Megérkezett.
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márciusi éjszaka

csahos éjszakában hold-hagyott rideg csillagok pislákolnak nincs 
festő ki szint lehelne e fekete vászon magány-kontúrjára magukba 
fordult árnyak gubbasztanak ágak között valahol idő-zavart 
kukorékolás hasít a megdermedt csöndbe
álmok vackolódnak test-meleg párnákon enyém hideg-heverten 
ájul vetetlen ágyra mint kötél nélküli üres csónak megreked az 
univerzum oltárán
kifolyik a vágy szobámból végig a ház falán
bokrok alá talán holnap kivirágzik ha rányújtózkodik a nap
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– gyertyáink –

Tudod Kedves most úgy ragyognak a fények a
város felett, mint meg nem gyújtott gyertyáink.
Kórházszagú napjainkra rátelepedett az idő,
s az üres folyosók csöndje úgy zúg fülembe
mint amikor delet harangoznak.
Lepedőránc-arcodról letörölnék minden
belevésett gyötrelmet, de oly távoli a
vágy a valósághoz, hogy már nem tudom
merre induljak. Félrehúzott függönyön túl
sötétbe-ragadt álmunk járja lassú táncát
valami megnevezhetetlen zenére.
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– monológ –

most csak beszélgetek veled
mert nem vagy itt gondolataimmal
öntözöm virágaimat melyek mélyen
ívódnak a földbe ha megjössz
kihajtanak, mint vágyaim s kávéillat
tölti be a szobát kint sarjad minden élet
a remények újraélednek ahogyan
lelkemből is fényre törnek a kétségek
és kérdések belefúlnak a nappalok
monoton perceibe fahéjillatú-tea
gőzölög a csészében melyben ajkad
ívét hagytad nyelvemen méz-forró
emlék sejlik fel éjszakánként
bőröd szantálfa-illatával takarózom
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vágyak és virágok

már újul a természet, ibolyák, árvácskák
lebbentik szirmaikat s nyújtózkodnak téli
álmukból ébredve s hallani, ahogyan pattannak
a rügyek bomlanak ágyaikon, te tűpárnákon
fekszel, míg cseppekben hull beléd az élet s
minden semmivé lesz mit levendula-illatú
vágyaid teremtettek, fehér falak között
bujkálnak fájdalom-emésztett gondolataid,
pókhálóként szövik a jövőt, mint pók, ki
végül önmaga lesz az áldozat, a csapda
készre hízta magát, de harcolnod kell
ellene, mert anélkül Isten sem áll melléd,
még akkor sem, ha én kérem meg rá.
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Akrosztichon

H allgatag lepedőm ráncaiban
I de rögzült minden veled töltött pillanat.
Á lmomban átkaroltalak.
Ny ugtalanságom kétségei beleégtek
Z sálya illatú szobámba.
O lthatatlan szenvedély-vágyban ébredek,
L ettem éjjeled titkos magánya.



Éjszaka kereszt alatt

Kereszt alatt az éjszaka homloka.
Oly meghitt, csöndes itt minden.
Ránk- fonódó fény, mint díszruha.
Csak suttogásod hallik szelíden.

Homlokodon jel, mint kiválasztott,
s nem szólnak már, alusznak
emberek s templomi harangok,
de bennünk útjára indulnak

valami észvesztő áramvonalak,
mennyei szimfóniák csendülnek,
tűzcsóvaként belénk hasadnak

s repítenek egekbe, – égetnek –
Fájó-gyönyörben benned kapaszkodom,
s maradok hajnalig citrus- ajkadon. 
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Várlak – Czégény Nagy Erzsébet
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Várlak

ablakomra tapadt vágy 
ecsetvonásnyi kép vagy szemem
zugában míg várlak
búzakalász öledben
holnapunk ígérete
karjaid szorításában
érzem szabadságom
hiányodban vagyok rab
hisz minden mi nélküled
létezik magamra hagy
megöl eltemet
belőled futnak ki
vérerek melyek bennem
végződnek
szemeddel látok
vakságom a te bizonyosságod





MÚLtidÉZők
/2009-2011/



A régi ház – Mónos Jenő
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A régi ház
 
Szú-járta ajtó nyekken,
s megadja magát.
A szobában eltűnt idők emléke.
Vállamra ül a csönd,
némán peregnek a szavak.
A sarokban egy pók 
bontja fonalát vissza a múltba.
Mállik a falról a gyermekkor.
Hallom: anyám hív raportra.
A padló réseiben megbújt egy kacagás.
Az ablakon becsurgó fény
varázsképeket vetít a falra.
A jelen a múltat falja.
A fény- szőtte hálón át, itt-ott
csupasz téglák néznek velem
farkasszemet.
Múltidézők.
Festetlenek.
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Reggeli látkép Szegeden

Homályban ül a város.
Reggeli fény erőlködik a Dóm kupoláján.
Üres gyomrú villamos kapaszkodik
párhuzamos végtelenben,
szarvai bágyadtan csókolódznak
köldökzsinórjával.
A csöndben felvisít, majd eltűnik
látómezőmből.
A fák csont-hálói
még őrzik az
éjszaka tűzvirágait.

Elindulok.
Magammal viszem
a Tisza kanyarulatát.
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Reggel Szegeden

Szárnycsapás fodrozódik a vízen,
megtöri a híd ívét.
A fény, nyurga épület
párkányán ül még,
s reggeli dalra csábít.
Sietős lábnyomokat
érint a dér,
fölöttem egy szoba zenél.
Álmos szememben
nyugszik a Tisza.
Madárraj kúszik
az égen valahova.



Töredék – Mónos Jenő
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Töredék

köd köd
gyomrában emészti a templomtornyot
csak állok szűk világomban
vállamon terpeszkedik a tél
károgás hullik szántóföldre
az ősz már szemem zugába fér
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Határ

Pilled a határ.
Hatalmas halmok,
magvaknak hada.
Nap-arany ragyog;
az árpa kalásza.
Csak magam vagyok.

Szárnycsapást hallok.
Vállamra szállnak
dallam-barna holnapok.
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Kora reggel Gandoulesben

csivitelő fák
könnyező hajnal csurog a spalettán
hunyorgó ablakokban remeg a reggel
madár-billegés a kápolna tornyán
szőlőtőkére fonódó sóhaj
rebbenő üveggyöngy-vízcseppek melyek 
ragyognak mint mosolygás
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Városom

Itt voltak első lépteim,
itt ért először napsugár.
Itt ragyogott rám anyám
szeme először,
itt zárt karjába apám.
Hajdú-város. Régmúlt időket idézem;
kusza gyermekéveim,
csöndbe-rogyó utcák,
mesélő falombok,
– ők tudják,
s őrzik a múltat –
paták dallamos koppanása,
fénytől vert macskaköves utak,
apró tanya fülére húzott kalappal,
– mára a földel egyenlő, nem marasztal -
mézédes eprek mosolygása,
szegénység, hagymaleves.
Ünnepek; anyám kalácsa.
Csalódások, örömök, vágyak,
mind, mind a jövőmre tártak
ablakot.
Bár sokszor jártam másfelé,
hívott, s tárta karját felém a világ,
leráztam minden bilincselő csodát.
Gyökereim idefúrtak,
mindig visszatértem hozzád.
Új palástba bújt épületek,
lakótelepek, díszes házak,
„Táncoló Hajdúk”
modern világ.
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Öreg-ifjú városom,
megváltoztál!
El soha nem hagylak.
Őrizz meg magadnak.
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Nyár

Lombok között bujkál a nyár.
A nap kacagása csókol ormokat.
Az est szárnyrebbenésnyi illattal bódult,
de a hajnal ködsálja már fojtogat.
A nappal tenyerembe simul.
Szél-úrfi, mint pimasz kis ficsúr
kajánul lebbenti fel szoknyámat,
s arcomon a pír úgy váltja színét,
mint csitrinek az első randevún.
A termékeny méz-színű nyár
tudom ismét elhagy, mint ahogyan
turbékoló fészkét hagyja el
a rejtekadó lombsátor.
De otthagyja bőrömön zamatát.
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Esthajnal

Hazaballag a méla este,
Várja az otthon – a csillagos ég –,
Kertkaput csukja az ezüstös hold is,
Rebbenő fészkeket éjszaka véd.

Apró lakásban sötétség pilled,
Csönd kúszik lassan a szoba falán,
Kisgyermek édesded szuszog az ágyban,
Álmában tündért igéz talán.

Lázas hajnal pírjában ébred,
S kócosan ámul a reggel;
Ezernyi madárdal játszik az ágakon,
Gyöngyharmat új napot szentel.
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Eltévedt sóhaj

Meglebbentette szürke
fátylát a kései ősz.
Könnycseppet csal a
fák szemébe a hajnal.
A napfény még hosszasan
elidőz szobám ablakán,
aztán bíborszínű jajjal
adja meg magát a délután az estnek.

Fekete vásznon holdkaréj ragyog,
némán figyel, s maga köré
gyűjt megannyi csillagot.
Ez idilli éjszakában eltévedt
sóhajt sodor a szél. Halott.
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Éjszakai fények

Szemhéjuk lecsukva. Pihegnek a falvak.
Dermedt fénysugár remeg az ágakon.
Tócsákban csillagok pezsegnek s halnak,
vágyakat álmodnak buborék-tájakon.

Öreg csősz járja örök vándorútját,
fényes cipóként dagadva az égen.
Széllovas pendíti csillagsarkantyúját,
éjtündért röpít a Göncölszekéren.
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Éjszakai árnyak

A sötét kupola alatt
szárny-szegett gondolatokat
öklend az éj.
A holdezüst csöndben
fáradt csillag remél
éber-bíbor hajnalt.
Rejtelmes lombokon
táncolnak vágyölő árnyak.
Elmúlt napok fájdalom-emlékei
ütnek sebet a horizonton,
s vérvörösre rojtozzák
a fekete vásznat.
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Temetés 

Varjúkárogó nappalok 
ülnek a háztetőkön. 
Víztócsában borzong a fény. 
Ködbe burkolt mezőkön 
remeg a múlt, 
és álmodik a remény. 
Vértelen ajkak megdermedt 
szavakba fúlnak, 
lehanyatlik a fej. 
Nincstelen vágyak 
már hiába nyúlnak 
a fény felé, 
a sötétség magához ölel.



Rabságban – Mónos Jenő
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Rabságban

A platán rácsai 
foglyul ejtették a napot. 
Vércseppek fröccsennek az égre, 
szűkölnek a holnapok.
Kétségek ülnek bíborban 
reszkető faleveleken, 
fenn komor felhők 
gyűlnek, s rekedten 
üvölt a szél. 
Valahol vércse vijjog, 
s erőlködik a korongnyi lét. 
Vörösbe borulnak a folyók, 
gátat szaggatva őrült 
rohanásban törik át a zubogót, 
s nincs ami véd.
A platán rácsai 
foglyul ejtették a napot. 
Lángba borul az ég, 
S szűkölnek a holnapok.
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Smaragd könnyeim

Sebet vés lelkembe pár szavad, 
mit talán nem bántásnak szántál. 
De az üvöltő csendben vártnál 
már hamarabb erednek smaragd 
könnyeim. Maradsz inkább magad, 
mintsem szerelmem kapujánál. 
Sebet vés lelkembe pár szavad.
Érintsed meg hát a fényfalat! 
Megmar némaságod, és most már 
megértem; vetél a vágy, kószál 
az árnyék, gyöngyfüzér megszakad. 
Sebet vés lelkembe pár szavad.
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Éjszakai pillanatkép

Az ég összehúzta szemöldökét. 
Komor redőiben megbújtak a csillagok. 
Némán oson a bokrokon a sötét, 
hallgatva az esti harangot.

Úszik a hold a városon. 
Hunyorgó lámpák sora vigyázban áll. 
Egy kutya vonyít fel hirtelen, 
riadtan rebben fel egy éji madár.
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Terhes már a földnek méhe

Sikoltsatok csak rozsdás falevelek! 
Zöldellő lombokból nektek mi marad? 
Sárba taposott álmotok nyüszít, 
Ellopták tőletek a nyarat.

Dércsípte magányos reggelen, 
Bömbölve húrjába csap a szél, 
Vacogó ablak pislákol riadtan, 
Száraz faág dühöngő táncra kél.

Bömbölj csak szél, tombold ki magad! 
Lejár a te időd is, ne félj! 
Terhes már a földnek méhe, 
S új tavaszt szül majd a tél.
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Rabul ejtett nap 

A platán rácsain 
fennakadt a nap. 
Vért fröcsköl a horizontra 
és lángba borítja az eget. 
Elnémult madártollak 
pillednek a rácsok között, 
egy reccsenő ág a holnapra mered, 
majd aláhullik a mába. 
Tűzben égő lombkorona 
bágyadtan tekint utána. 
Vörösben izzik az ablaküveg. 
Tört fénye belép a szobámba, 
végigfut a szőnyeg rojtjain, 
fáradtan piheg. 
Majd felkúszik a falon, 
s bíborszínű fátylat sző 
a szűz-fehér plafonon.
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Köd

Leszállt az ég a városra.
A szűkölő éjszaka sápatag
lámpafényben ül vacogva.
Reccsenő ágak karmai
merednek a magasba,
felkavarják a tejszerű masszát.

Nyúlnak a fények,
magukba zárják a sötétséget.
Összefonódott árnyak vigyora
oson a házak között.
Álmos ablakok szemhéján
roskatag szél zörög.
Vak csönd emészti az utcát.
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Szeretném...
 

Látni a földet, látni csak egyszer, 
hol a partot nyaldossa az Óceán. 
Hűs nyelvével forró szikláknak 
hevét oltja a száguldó hullám. 
 
Látni ott fenn, az éghez közel 
hófehér paplanban az ormokat, 
hol nyújtózkodó gleccserek alján 
azúrkék fényben ringanak a tavak. 
 
Hol kolibrik járják gyors-röptű táncukat 
illatos szirmok nektáros tenyerén, 
s minden természeti csoda 
lélegző gyönyört tár elém.
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Vihar előtt
 

A fák, mint táncos lányok, hajladoznak.
Zöld fátyluk búg, susog.
Egyre vadabbul járják táncukat,
szél húzza lábuk alá a bűvös dallamot.
A Nap - ágya még vetetlen -
mint hatalmas szem, figyel.
Az ég aljáról lassan kúszik fel
egy fekete folt, mint égi jel.
Hirtelen, mint dühös sárkány, ugrásra készen,
sötét mancsait nyújtja az föld felé,
hatalmas szájából tüzet okádva
tör előre, s bömbölve vágtat
égi szekerén.
Szélparipáját meglovagolva
csattog az ostor, vágtat a ló,
vér csorog a kék paláston.
Vihar készül. Iszonytató.
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Vihar

Ó Uram! Mond mi ez a
szörnyű lárma ott fenn az égben?
Tüzes nyilaid lövelled
bosszúra éhesen, serényen.
Visít az éj, mert fényesre
fested a fekete palástot,
eltüntetsz minden csillagot,
s te uralod a világot.
Kisgyermek felsír ágyában,
s nem vigasz számára anyja ölelése,
hajlékot nélkülözők rémült szemét lásd;
nincs már földi béke,
már a szabad ég is ellenség,
nem marasztal, s nélküle
a remény meghal.
Zokognak a fák, s fájós derékkal
hajlongnak előtted.
Miért bünteted őket?
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Hamis Varázs
 

Pedig már rügy fakadt.
Már benne volt az élni- maradás,
sarjadt, indult az akarat
érinteni eget, földet, csillagokat.

De hideg ölelést lehelt rá a hajnal,
didergő palástban vacogott,
s ezernyi meg-nemértő jajjal
zárta magába a holnapot.

Pedig már rügy fakadt,
és sejtette az éltető ragyogást,
már kezdett nyílni, mint rózsás ajkak,
de rácsukódott valami hamis varázs.
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beLső viLáGOM
/2010-2012/



Fényből kirekesztve – Mónos Jenő
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Fényből kirekesztve

Tébolyult éjszakák kapaszkodnak 
nappalok reménytelenségébe. 
Nyikorgó ajtó vajúdik valahol. 
Törött cserepekről vérvörös cseppek 
zuhannak a padló repedéseibe, 
s az üvöltés tarol. 
Pengeélen villannak riadt gyermekszemek, 
s ájult karok vonnak köréjük 
ledermedt védelmet. 
Grádicsok alatt vacogó félelmek 
bújnak a falrepedésekbe. 
Csak a sötétség tudja mit jelent; 
fényből kirekesztve.
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– stigma –

lábam szék a várakozástól döngve csapódik 
a vaskapu gyomromba felkúszik valami félelem 
végighasítva a nyelőcsövem fojtogatva torkom 
tudom bátor vagyok hisz itt ülök salétromszagú 
magányban kezemmel csillapítom lábam reszketését 
kitátja vigyorgó száját a konyhaajtó betámolyog rajta apám 
mellbevágó cefre-szaga felúszik az agyamig 
szememben nyílt utálat nélkül nézem ahogyan hintázó léptei a 
konyhaasztalt megkerülik - hol van anyád? 
nem árulom el még akkor sem amikor pöröly-karja hadoná-
szik az orrom előtt szemem kés megfogadom egyszer meg-
ölöm ordítása végigfut anyám szelíd kezével meszelt fehér fa-
lain eldöntöm mégsem ölöm meg még akkor sem ha keze ott 
marad torkomon
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– torzó –

Kerékpár-magányú sötét lépcsőház, sarokba szoruló rettenet, 
lehunyt szempillánk mögött rövid életünk torzói.
Felettünk dübörgő lépcső, megölök mindenkit-ordítás.
Pengeél-villanás keskennnyé zsugorodó lámpafényben.
Szomszéd néni csukott ajtó mögül sem árul el.
Kő-hideg kúszik lábainktól mellkasunkig.
Kivárjuk míg apám alkohol-mámora 
belezuhan az éjszakába.
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Árnyékban

Lassan megszűnnek körülöttem a rímek,
mint ősszel a rozsdanyűtt falevelek,
ahogyan eltűnnek a sárban,
s elenyésznek az alkony sugarában.
Már csak a kopasz ágak merednek,
valami homályos fátylat sző
az érzelmek felett a késő esti ragyogás.
Tavasz van – mondják.
Ébredezik a kikelet.
Nekem, mégis mintha most hirdetnék
a varjúkárogó telet,
s fekete szárnycsapása úgy érinti
meg szívemet, hogy körülöttem
jégvirág-palástot ölt a ma.
Szárnyszegett madár ül a fán.
Néma rikoltása rátelepszik
a megcsömörlött éjszakára.
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Egy megtagadott fiú főhajtása 
apja halálára

Bár apám voltál, mégsem vigyáztál rám.
Felnőtt férfiként sem ismertél el, s tán
még mesét sem olvastál nekem soha.
Az unokád mosolyát megtagadtad.
Szánlak, mert élted így lett mostoha.
Immár pihenni tértél, s megtetted mit lehetett,
mi erődből telt, nem többet, nem kevesebbet.
Nyugtalan életedből adtál s nem adtál,
ez már oly mindegy.
Számot adni csak ott fent kell majd
a Teremtőnek!
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Lehunyt pillákkal
 

Arcomra hull a nap heve.
Lehunyt pilláim mögött
emlékek özöne. Agyam bont
mézillatú kertet,
hol veled éltem át
bódult szerelmet.
A vetítővásznon újabb
kép villan,
gyermekkor, testvér,
anyám meleg keze,
frissen sült kenyér illata,
s vele kart karba öltve
a hársillatú tavasz.
Látom a szőlőfürtök
mosolygását, s ízét érzem,
ahogyan olvad számban az ősz.
Látom aranyló sakktáblán a
pipacsoktól vércsepp-
foltos határt, s bősz
termését a nyárnak.
Utánam nyúlnak bágyadt,
karmazsin-vágyak.
Árnyék lép szempillámra,
az ólom-szőtt jelen visszahoz.
Karjába ragad.
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Haikuk


élted alkonyán
némán pergő emlékek
számadásra hív
 

ceruzám hegyén  
megbúvó gondolatok 
új vers születik


lebbenő szirom 
zümmögő szárnyacskákkal 
mézízű holnap 
 

sustorgó lombok 
közt vérbe-fúló éjjel 
vihar közeleg


gyöngyöző ágon 
fény-szőtt jégvirág teher 
megdermedt lélek 
 

szikes földekben 
kergetőznek az álmok 
sarjad az élet 
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éj leple borul
hátrahagyott lábnyomra 
múltnak vánkosa


szemem íriszén
rozsda-arany fényjáték
rám hajolt az ősz


imák virágok
peregnek ujjaim közt
angyalok szállnak
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Időköz

Osonó csönd.
Csak néha éled
egy-egy gondolat.
Tisztára mos
parti kőfalat.
Szomorú-szemű nappal
leselkedik.
Megrekedtek
deltoid vágyaim.
Szertelen ágakon
zenés-táncot jár
pár falevél;
tél színpadán
halott bajadér.
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Hologram

Ujjaim közt morzsolom a napokat.
– pergő homokszemek –
Némelyik fürge, másik lagymatag,
melyek évgyűrűimbe marnak
mély barázdát, mint késő őszi
földbe a rozsdamart ekék.
Monoton morzsolom a napokat.
Némelyik szürke, másik encián-kék.
Legjobban a narancs-aranyt szeretem,
ők gyújtanak
belső kohómban lángot,
– emésztik a magányosságot –
hologramként vetítenek
élhető bizonyosságot a holnapra.
Talán még van időm
az eget kékre festeni.



71

Fekete hangulat

Most minden fáj.
Még a harmatos mező is.
Fáj a dél is,
amikor finoman
kondulnak a harangok,
de fejemen dübörgő dorombok
ütnek hasítékot.
Nem szűnnek a
a zakatoló percek,
indaként kúsznak
artériámban.
Vért vedelnek.
Még a csend is visít
ujjaim között.
Görcsbe ránduló
ablaküvegen
az enyészet.



Keserű méz – Mónos Jenő
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Keserű méz

fekete kapuk nyílnak
körültem,
távoli, fénytelen arcok
merednek
felém,
rámcsukódott tegnapok
nyomják vállam,
roncsolt tükörben arcom
szétmálló masszaként
aléltra váltan,
karom béna ölelése
a tükör másik oldalán,
toldott szoknyájú kislány
torzult mosollyal néz vissza rám,
szétdobálva sorsom szálai
s a rokka csak kattog üresen,
az égen kéjes vigyorral
baktat a hold, figyelem
ahogyan meghágja a csillagokat,
egyszer majd új csillag születik,
most még terhes a föld és az ég is,
bennem a fájdalom szül magzatot,
mégis
én nyögök
s nyelem a keserű mézet



Maradj még – Mónos Jenő
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Maradj még

Magányos tölgy vagy, 
s ifjú sarjadék. 
Szerelmes tavasz vagy, 
s haragos ég. 
Fény vagy tenyeremben, 
ragyogó csillagkép. 
Rügy vagy ágamon. 
Maradj még!
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Pillanatnyi idő

gerinceden
megáll az idő
néma ajkadon
kávéd utolsó
cseppje remeg
magadba zárod
önző vágyad
sarokban
pókhálószálon
függ léted
s mégis reméled
a jobb holnapod
szemeden hályog ül
vigyorog
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Magamhoz ölelni a mindenséget

Karom világegyetem.

– bennem lángolnak, égnek
a dalok, mesék
szenvedélyek
zöldül a rét
s visz aratónak
ebédet az asszony
sír anyja után
a gyermek
s érett barackon
feszül a nap
bennem íródnak
barlangban a rajzok
s kopott kabát szakadása
is bennem sikolt
belőlem röppennek éterbe
égi járművek
de bennem leledzik
a fájdalom-szült magzat
s minden, mit tagadnak
ésszerű tények
tudat alatti vétkek
bennem keringenek
holdak és csillagok –

Minden és semmi vagyok.



Ölelés – Czégény Nagy Erzsébet
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Ölelés

Ölelő karokkal 
fonódom rád. 
Ne taszíts magadtól, 
hisz hozzád vezetnek 
napsugaras utjaim, 
s minden lecsurgó fényben, 
s lombok tüzében 
a te arcod szelídül.



Megbocsájtod-e – Mónos Jenő
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Megbocsájtod-e
 

Jaj, megbocsájtod-e valaha,
hogy úgy érzem, nélküled
meglelem nyugalmam.
Leszelt kenyérre kenem
veled töltött óráimat,
s kérészéletem
morzsáit markomban szorítva
most csak állok egy végtelen mezőn
a vérbe-fúlt alkonyatban.
Bútorreccsenő-éjszakába menekülök,
s a sápadt fényben
szobám falán holisztikus életünk.
Ahogyan feltűnik, úgy tűnik el is,
mint délibáb a végtelen rónán.
Nyelvemen édes-keserű a katarzis,
s emléked, mint szolitert,
elrakom fiókom mélyére.

 



Bizalom – Mónos Jenő
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Bizalom

szemedben
pipacsok táncolnak
mikor kattan a zár
huzat viszi ki
lábnyomod
párnám ölel
kéj-borzolt illatot
tenyeremből
megszökött csókok
csukják tegnapom
asztalon üres kávéscsésze
alján barnagyöngy
mosolyod

így hagyom



Eső blues – Mónos Jenő
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Eső blues

kezem ernyő
arcunkon vízgyöngyök
ránk feszül a vágy
ódon kapualjban
éjszaka lapul
míg hozzád simulok
szemedben ablaknyi fény
s úgy ontod felém
hogy talpamig ér
megszűnő világ
egy négyzetméteren
ujjaink hegyéből
futnak dallamok
idegpályáinkon
táncol, kavarog
omlasz fölém
öledben eltűnök
nyílnak menny csatornái
talpunk alatt víztócsa
hömpölyög



Zongorafutam egy megfakult fényképre – Mónos Jenő
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Zongorafutam egy megfakult 
fényképre

Újra felidézed bennem
nyarunk alma-zamatát.

Akkor még minden érintésedtől
hegedűk szólaltak bennem,
de félelmeim – hogy elveszítelek –
sálat tekertek nyakam köré,
s minden veled töltött percem
gyönyör-szenvedést okozott,
mert látni véltem, amint
rádcsukódik a zár,
lépcsőház-mosolyodba
botlik a szomszéd,
s ajkamon hordott csókjaid
elviszed magaddal.

Múltunk homályt vet szememre.
A csend kettőnk közé fér.
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Úgy szeress!

Úgy szeress, hogy testem könyörgőn
csak érted epedjen,
hogy ajkammal édes-remegőn
ajkad bársonyát keressem.

Úgy szeress, hogy hiányomtól szíved
lázas-betegen esedezve fájjon,
úgy szeress, hogy ne botoljak
csalfa délibábon.

Úgy szeress, hogy szirmai nyíljanak
cseresznyevirágnak,
Amire mézédes illatú
döngicsék vágynak.

Úgy szeress, hogy úgy várjam
szerelmesen jöttödet,
mint szikes föld az esőcseppeket,
mint dértől csípett faág
az első napsugarat,
mint sötét a fényt,
mint erdő rejtekét a vadak.

Ha lángba borul is az ég,
s jégeső veri a földeket,
Te akkor is maradj velem.
Ha kétségek gyötörnek,

s úgy ölelj magadhoz
hogy lelkünk egybeforrjon,
s virágozzon rajtuk
szűz-fehér liliom.
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Szeress akkor is
ha reggel kócosan ébredek,
s álom-gyűrt lepedőm
arcomra vág heget.

Szeress akkor is
ha majd éltünk alkonyul,
szívünkben őrláng ég,
s fejünkre ezüst-varázs borul.

Szeress hévvel, megértéssel,
a türelem erejével.
Légy napsugár az ajkamon,
íz a nyelvemen.
Temess magadba, egyetlenem.
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Látomás

Lecsorognak a papírról a sorok,
a nappalok is hazugok.
Rácsok között bujkál a fény.
Kávémból megszöknek a zamatok,
ajtórésnyiek csak a hangok.
Agyamban tömjén látomásokat
vetít az állandóság.

Csak a tükör valóság.
Ragyog. Tiszta.
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Egy lusta délután
/konyha-villanások/

Mint nyálkáján a csiga,
úgy kúszik az óra mutatója.
Mélán fekszik a tollam,
s nem érti, mi ez a állandóság,
hegye a papírra moccan,
majd sértődve gurul a földre.
Úszik a csöndben a tegnap is,
kávémban megáll az idő
– a cukor felejthető –
s elalszik a tej.
Elfelejt reccsenni az ablak,
csak a légypiszkok haladnak,
egy dinnye hever az asztalon,
magjait őrli az unalom,
kés sem feszül a piros húsnak.
Groteszk bábú a testem,
karom béna, ernyedten
csak a szemem mered
tükörképemre.



Vonat-villanások – Czégény Nagy Erzsébet
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Vonat-villanások

Ablaknyi világ.
Varjúfa száll az égbe.
Szárnycsapás előz pillanatot.
Fenn, a hó-kucsmás kékbe’
kondenzcsík osztódik, s valahogy
villanásnyi időt hagy
az ablaküvegen.
Keretbe ragadt arcomon
elmázolt ujjnyomok.
Hajamon, hol
fülemre hajlik fésű íve,
hülye felirat;
„ne mázód az ablakot”
Megrekedt levegőbe
valaki böffent egy nagyot.
Kalauz.
Fiatal.
Szemközt velem.
Dolgavégezve.
Szemüvegén ül orra.
Szeme lilaharisnyámon.
Dévaj gondolat indul;
szemfelszedő lehetne.
Víztorony ujja bök magasba.
Jelez.
Fék csikorog a peronra.
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Vonat-villanások_2

Madártoll hullik a vetésre,
benne megbokrosodott kerekek.
A mélyben elvetemedett álmok
sarjadnak, s azt hiszik, itt a fenti
világban nincsenek se Istenek se gátak.
A héják vadásznak.

Alattam dübörögnek a sínek,
valami távoli, homályos
párhuzamba visznek,
nincs kitérő, csak a kanyarok
hitetik el velem, hogy „máshol” is van.
Százhármas szék vagyok egymagam.
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Utca-villanások

Hideg.
Kabát hozza az embert.
Arcán sapka.
Utolér.
Ismeretlen.
– Bódog új ívet – mondja.
Tessik má megányi –
Fordulok.
Mit akar? - kérdem.
– Egy kis pízt! Buszra. –
Nincs nálam- mondom,
s orrom megcsapja
a többhetes mosdatlanság.
Indulok.
Újabb kabát.
Női.
Szemközt velem.
Mit akasz má té -
Szesz lövi ki a szót,
s elhúz vállam fölött.
Súrol.
Ruhám alá kúszik a fagy.
Hátrahagyott lábnyomom
kérdést hagy a két kabátban.
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Vízió
/rém-villanások/

Álmodom.
Elhagyottan állok
végtelen vízparton.
– hányszor kerested
itt elveszett nincsened –
Hittelek.
Többször is nyúlok
feléd, de mozdulataid
érthetetlenek.
Viseled magányod nyűgét.
Elsuhansz.
Pergamen-éj ül
hátadon.
Nyakad köré kúszik
nádszál-font bánatod.
Fojtogat.
Karom-koppanás
hullik meztelen ágra.
Artériámban úszik
a rettenet.
Hold űzi
körbe-karikába
– bekebelezi –
a csillagokat.

Ébredek.
Még alszik az ablak.
Nélküled.
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A kéjenc támadó
/éj-villanások/

Látogatóm érkezett az éjjel.
Csak úgy, bejelentetlenül, s mivel
pőre testem takaró nem fedte,
támadásba lendült.
– minő kéjenctámadó, s mily zsenge –
önkívületben a hajlataim kereste.
De két karom dühödt harcba kezdett.
– a helyzet jóval nem kecsegtet –
Bár hadakoztam kézzel-lábbal,
s ádáz csatát folytattam a vagánnyal,
mégis alul maradtam, s kénye kedvére
a vérem szívta a beste lénye.
Ám egy jól irányzott hirtelen csapással,
véget vetettem e kéjnek. Vérnásszal.



101

Sütőtöklevesem előélete
/piac-villanások/

Piacon nézelődve egy kofa-úrhoz léptem,
előtte irigy-szín tökök mosolyogtak szerényen.
Az úr rám nézett, s felismerve rögtön,
hogylétemről kérdezett, és bókjait
úgy ontotta rám, mint vízözön
mikor átszaggatja a gátat.
Én elengedtem bókjait fülem mellett,
de bevetve bájmosolyom, /mert a tök kellett/
édesded szóltam, csak azt mondja meg,
mennyiért adja a sárga tököket.
Ő pedig csak nézett, be nem állt a szája,
– ugye mindketten jártunk ugyanegy iskolába? –
Hát persze  /lökött tökösöm/  emlékszem én is rád,
csak te egyel feljebb bűvölted a táblát.
Szó, szót követett, míg sokára elértem,
Formás kis tök(e) szatyromba landolva,
fillérekért elvérzett a vérten.
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