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Angám

Gq alulatla n szav aftb óI ácsolo h

Néked dobogót aryám
Tudom hoglj fdJnak a szálkák
Méqsem lett sima a mod,orom

Hlztam eglj homlokryí hazát
Fénqt és meghajszolt szíwerést
H1sszú éiieli virrasztás vár rád
Amíq láztalan lesz a renény

H űvij s tenyer ed nq uqal mát
Meqidézi gqermehkorom

Ú tr av aló uI b ecso maq olo m
Mint mo solgo dat haj da nán

Henqélő

Tanuli böIcsesséqet a hangyától, aki
a nqárban szerzi meq az ő kengerét, s
aratásklr gaííit eledelt maqánah -
köveken, szakadékokon át cipelve
súltlos terhét - tanuli tae fu rest,

ki a nyárban henLléIsz, s a hűs vizek
partián, ásitva csapkodod a legyeket,
míg mások verejtéhben fürödve keresik
a holnapra valót - míg tóged a ma
hiárya seu hoz lázba. Yalami mindig
csurran-(,seppen. Kineveted a gürcölóftet,

mint a tücsöh a hangyát, s ha íön a tél;

didergő dlmohat qörqet maoa előtt. . .

S amihor az éhséq harangja kond,ul - te
a nydrra gondolsz, s annak mózáJ,es ízeire,
anelqet negdézsmallak a darazsak
Mindenl odaadtdl a >PmnillNésnek.

Yildgosság

Tisztítsd meq tekinteted lámpdsát, s
meglásd az arcod föIragqog és meg-
viláqítla mosoltlod ívét a fénq.
A szívedig enqedd le a hanómt, mert
ltt buzog az örőm llaja. .. É,s haqgd,
hogq az iqazság reménq-ídkluaként ki-
vezessen a sötétség labirintusából
ahol elvesztetted qyermekkorod, ártatlan
tekintetét -, mert valaki bekorrnozta,
hoqg ne lal{ild neg a kivpl?ló ulal
De én meqmutatom neked - nem a magam
erelébő. .. É,n is félévszizadnqit
óItem a sőtétben, s elhittem, hogq
a viltíqo,stig ?lvpsz?ll valahol, amikOr
eqa napln szihra lobbant és fénq
szül?leU b?lű? - Sírlam is n?v?ll?m,
mert megtalált az, akit elveszettnek hittem.. .

Megtisztulva

AkftOr vdltlztatlw meg a népek ajkdt
és teszem tisztává, amikor egyaha-
rattal engem keresnek_ Jiinnek hozzám
a megtöretett nópeh. ,. 1önnek a
ciqányoft: fekete szenükben fény-
lik az iqazsáq. Úthözben eld\bták
a varázskártuát, a pálinkás üveqet

- eltaplsták az utllsó Csikket. . .

Imával mosdatják ggermekük ajkát,
Iönnek a romók: Indián, Európdn
át - |éryIih az arcuk *, mert
enqem magasztalnak _ _ _ Daluh bele-
ütkőzih a heqqekbe, s a viilgqeh
színültiq megtelnek nevetéssel ..
Hófehér ruhában jönnek a ciqányok:
jó illatukat hozza felém a szél -,
s én asztalt teitek nékik...

Rd.z Lalos |ánoshalmán szÜ|etett 1944. szepternber 2ó-án. Gyerek- és kamaszkorát Bácsalmá§on töltötte. t9ó3-ban költözött
Büdapestre, s élte a cigány munkaváIlalóI( állásról-állásra vergődő életét. Dolgozott rakodómunkásként, volt faoszüályozó és
építőipart §etédmunkís, később vulkanlzáló, maid burkoló. Innen került betegséte miatt koral nyugdíiba. 

'rapasztalataii 
ú;ság-

Íróként kamatoztatta, A Magyar lfiúságban és a cttány |apokban - a nománo nyévtpéb.n, á iungo Dromban, a Kethano
D.omban lendsze.en ielentek meg írásai. Jelenleg a Lungo Dron egylk főmunkaársá. Versekkel a 70-is évek eleiétől ie|entke-zett a folyólratok hasábiain. Első önáIló köíete az ,,E nléhét éget€É", meglehetősen későn, | 994-ben |elent meg. Azóta két vers,gyííiternénye: l997-ben a ,,zsoluÍtoh", ez év íebrlát|ában pedlg az ,,Étő áeml,!r" hagyta el a nyomdát. e most k-özölt ,,hryáfu,, cí-
tníí verse az első, a ,,HengéW', a ,,Yllágosság'' és a ,,Megtisztulva'' , a legutóbbí kötei'bó való. 
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