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Őrzők 
Dicsértessenek az asszonyok, 
dicsértessenek ők, 
a kínnal és gyönyörrel 
ellenünk összeesküvők, 
akikkel örök hadra kelvén 
benépesítjük e földet, 
dicsértessenek az asszonyok, 
emberiséggel viselősek, 
jövőnknek jászlai, 
létünknek almai, 
szentegyházai szerelemnek, 
dicsértessenek az asszonyok, 
dicsértessenek. 

És áldassanak az asszonyok, 
kik megszálltnak kétezerben, 
anyák esdeklő szavai 
a tarka gyermek-rengetegben; 
jótermő földjei, 
végvári őrei 
a minden nép fiával megszült Egynek —: 
őrizői a fölnevelő 
anyanyelvnek. 

SZEPESI ATTILA 

Latrikánus vers 
Régi lator lantverők ti, sárcaplató garabonciások, bice-

bóca nyenyerések, girhes borisszák, akik lyukas csizmában 
jártátok ezt a huzatos országot, Hegedős Márton és Moldo-
vai Mihály, Trágár Balázs és Mankóczi, meg a többi 
névtelen, tört dallamokban továbbélő, fogatlan vigyorgó, 
árokpart füvében háló kancsal poéta, kocsma zugán töröksí-
pon, kecskedudán kerge dallamot cifrázó, kormos felhők 
alatt, pernyehullató éjszakán hontalan csavargó igric — 
láttátok távol az égő falvak fényét, hallottátok a városok 
dióhéj-roppanását, keserves vigaszul mégis pengett kezetek-
ben a koboz, s a törött citerából kiszállta tücsökszavú dallam 
— tudnám csak a titkotokat, nem a lauruszosokét, csak a 
tiéteket, kacskakezűek és vaksin hunyorgók, akiket el nem 
ereszt ez a pestises föld, puszta ország, Európa ordas 
végvidéke, poézis lelencei, Árkádia cigányai, régi lator 
lantverők. 



Bálint Sándor 
Kis öregember, ünnepek tudója, árnyak közt árnyék, 

virágot fakasztó, hófúvásban garaboncok és szentek útitársa, 
én láttalak emlékké mélyülőben, fogyóban messzi lánggá, 
szerteosztva magad báva koldusok kenyerévé. Én láttalak és 
hallottam a hangod, épp galambokat figyeltél, ahogy assisi 
szentje — halk hangodban csendültek a harangok: rekedten, 
megalázva szóltak. Pedig a szélbe-oldva velük csendült 
lucázó dal és kikeled kánta, csimpolyaszó és kisze-napi 
ének, karácsonyi pásztorok ostordurrogása, zölden szállt 
Gyümölcsoltó Boldogasszony, haját a napsugárba fonva. 
Róluk beszéltél, mintha velük szólnál, a rorátéra botló 
öregekkel, a pünkösdölő suhancokkal és a tüzet-ugró szent-
iváni néppel. S a dallamok bár összekeveredtek — koldus 
gajdolás, fekete zsolozsma, törten és kuszán mégis megma-
radtak, összemosódva harangbondulással, dudaszóval és 
ostorpattogással, őrizve hullott töredékként évszázadok tűnő 
varázslatát. S míg ott álltál a ködös utcaparton, szárnyak 
zúgását figyelve az őszben, tolongott körötted a kancsi róka, 
a rekedt ordas és a báva őz, a porváros bolondos álcanépe. 

CSEH GUSZTÁV RÉZKARCA 
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