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Yándorcigángok

Hajnalok torngai dó'Inek váIlunkra: szürke, ködöt ásftó,
csí p s sulek söróntlé be fog dzkodva órftuí
hajnalok, a szegé nysé g fteser  füstje fojtogat
benninftet, nqikorgó szekereinken
visszí ik rongyokba ölt ztetett, heged szóval (.irógatltt
isteneinftet: csupa-tí í z iilí  assz|naainkat,
akik az árkok szé lé n szülnek, tündé reh ók,
az utak tündé rei, harmattal mosakod,nah,
ggöngyvirág-Ievé lbe törölhöznek, szemünkre áImot
é nekelnek esté nké nt, szoknqájuk suhogása:

forró zivatar; amikor a variak fekete
szárnqcsapdsai söté tsé get karcolnak az utak
föIé , árnué kok lopakodnaft a fdh kdzdtt,
Iántlainfr hendfié t akarjdft ellopni, hoqu wajd
csóké rt adiák vissm, nem  nik vad ftutgák
sdtlrls szekereinftet, kí váncsiskodó
baglqoft ikoltoznak csah a suhórrud,akon,
a ré gi öregek hé lpe é I?s ú atlan lörvé naeí
é getté k kemé nyre szí viinket, cigánqoh vaggunft ,

ponyvds snkereken k borol nópünk a viláqban
hidegen süv It  teleft, verejté ftben ázó nqarak
köütt, tlibortüzek hamuvá-r\nguol d,Ott
Idngiai alatt kincset keresneft az é veiket már nem tud,ó

dgányasszongok, aftik döqlött macskáft sz ré t
rakják haraguaik kenyer e, hogq meqrontsáft  ket,
arcunkra utak pora tapad,, vé gtelen, csillagot-áImodó
puszták didereqnek nöqöttünk, szurtos gqermefteiuk
az öröm pir,s (,iteráidt zengetik naphlsszat, gondtalanok,
nyikorqó szekereink az utah h padlójához nó'ttek,

ftehes louainft ngerí té se lobog a leveg en, sú Igos

fé nu-zászlók zuhognak a falvakra, parasztjaik
az arany bú zaföldek szí vdobogásából falat
emeltek házaik köré , powtrvás szekereken kóborolunk
berozsd,ásod,ott, cikorqó tengely  é qtáiak között,
villám-hasogatta üszkös |acsonkok kuporognak
az utak mellett, kormos ágaikra este

ráú szik a hold.

Cigángsor
Y áIgogcsom h közt relteó
t zta visszaretten a nyuqalom,
vildggá went a rózsafábóI faragott
heqed , halálí ekae haiú  asszonyok
hasí t1tták meg é rte arcukat,
h tlen é iszaftáiké rt levágltt
mellükhel cillagot é gettek
az é g homlokára, é j|ólórában
sárkáryo k top o rzé koltak
az é nektó1 piros vidé ken
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szé l fodrozta a felleqeft
p atq olat -i n q eit, zú g tak
villdmló szárngaftkal a varjak,
elbitangolt lolak hátán kesergett a hold,
rózsafdb l t'aragott heged , elmú lással
hátbaszú rt é nekeiddel hová menté I?
putrik aú lakaiban visszatóré sed virrasztják
a qqertqdk, ngurga szelek korbácsoliák
emlé kre a |ákat: nem lehet elfelejteni,
ki dalba fullasztotta szí vé t|

Hazánft
Ránco kkal szí i azta a rc u nkat
e í öldhöz az id , e csontokkal-kártqázó
temetó'Ilijz rántokftal kötött, nem iön
tavasz, nem jön té I sem, hogq elold.ozzon,
szí vünket é jszahánké nt dlom-eké ftkel szóntla körbe
a söté tsáq, idesziilettünk viráqgq herek é tké ül,
meqsirattatni maqunkat a szé lben hófehé r es vé  ijedt
almafákkal, mert mé g szeret nh sincs, ki kdnnyet ejtsen
é rtú nk, elszöktek, elfutottaft csalódva, halnali füvek tornqain
harmat-harangokat kondí tott haláIba a lé ptüh, ü hát
a hazánk, ez a háromftod,dsainkra feszí tett
szegé ngsé g, dobravert é Ietünfté rt a nqomorú sággal-alkud,ó
kalmár, nem reit zhetünk mezó'í ? váIlaira taszí tltt
homdlg möqé  innen, zú zmara-sz r  áqak n gé  nem
reí t zhetünk, törtlé nqek, szerelmek vigqánák
szökósünk, é jszahák í ekete csontjaié rt tnarakodó
kutqdk, lobogni, zú qllódni itt taní tltt
a t z, sutt1gta raqqoqva, villámmd d.ühií dve:

hamuvá átkozlah ,

hajlongó sors|

Áman arvaia \é szlet)

. . .Ne lásson senki engem, h sé ges hazitlant,
árulók asztalánól lrszágé rt sí rni, eliöttem
messze, orkánkabátom után blkrlk körmei kapdostak,
vadmadarak torfuiban ldnq riklltlzott, trónszé ket

faragtak ködbó1 üszkös ing  fé rftak az  sznek,
v arj ú tollakb óI ho ro nát,
s esí t-vicsorqó felh -ordasok
 zté k a |ecsfté ket dé lre, enlókké -óntt
szerelmek kapuiú ól kend,í t llboatattak utónuk
az asszonyoh, akiknek ké ttornqú  mellé n é lszahánké nt
kiguulladt a né maság, láttam: szikrát-lirágzó patáiú
Iovait fekete ftar,lmba zárja a nq,ir, villámok

|ü rdeneft a me nnqdö rg é sb e n,
csillag-motoros é jszakák robognak
el í dlöttem, röpí t az í d  sugaras földeftre
vijjogó nqilakat: vadlú dsapa,tlkat.



Nehé z é let az é nek,

patsirták kiáItoznak fölöttem,
katicabogarak röppené seit  is megretten 

áqakat: ujjaimat tördeli a gyötrelem,

hióba öItöztetek márváryba minden álmot,

fuirönend  kacaqásba arcomat elásnák,

kiszórnók csontjaim hóbaí oí tott heqaekre,

nem fé lhetek t üft, nem ií edhetek

meq, weunem kell nehem ké sehen is,
n qIJ Üzenetet viszek, aranupedsé tes levelet cí müett
a Min de nsé g n eh szí v emb en

eqy né p!
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