
POLNER ZOLTÁN 

TANÍTS MINKET, SZABADSÁG! 

Légy higgadt! Érvelj! 
Igazad van: bár torkodat 
szétmarja az ének, 
a Nap véresre éget. 
Szegények dühe légy! 

Iszonyú, tüzes 
lepedők a Tisza felett. 
Beleőrülsz lassan. 
A múlt: Dózsa láng-vasban. 
Mulató nemesek 

vagyona-ország. 
Lehetsz-e itt más, mint sújtó 
szavak éle, véglet? 
Felszított szenvedélyek 
oldó apostola, 

kubikos-görnyedt arc, 
kinek virága keserű 
ecetfa s hajléka 
földrészek zászlós éke, 
hites forradalom. 

Téged kérlellek, 
hogy simogató szavaid 
is mind megszeressék. 
Taníts minket szabadság! 
Mert hatalmad van már 

rajtunk. Levetjük 
magunkról a káromkodó 
Alföldet s a cifra 
Dunántúlt. Öltözünk tiszta 
emberségbe jövőnk 

nagy álmairól 
dönteni. Asztalunkhoz ül 
Ady. Hazajön 
Bartók és József Attila 
fölkel a sínekről. 

CSELÉDLÁNYOK 

Ha mást nem tudnék hazám rólad, 
dicsérnélek, dicsérnélek: 
kegyelmeséket szolgáim 
nem küldöd lányaid többé. 

Az akácfürtű, kis tanyákról 
istenem, hogy elsiettek. 
Otthon többnek jutott kenyér, 
de sírva fakadtak a dűlők. 

Még hallom őket énekelni 
halkan, fájdalmasan olykor. 
Szétfröccsen a felmosó víz 
és sötét kapualj: az ünnep. 

Szép szájukon a lúg iszapja, 
vízszintesek, mint a lépcsők. 
Jaj, hogy elherdálták őket, 
akik mindent elherdáltak. 
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VÁSÁRHELYIEK 

Honnan jöttök sugárzó jegenyék, honnan? 
A szétrohadt pusztákon Tornyai csontváz-lova 
fehérlik s a keresztre feszített égbe 

szitkozódó gémeskutak döfnek. 

Fullasztó magány. Nemzetnyi sorstalanság. 
A Nap-koronás Kohán vad mozdulataiban: 
kifosztott évek, leköpött tanyák dühe. 

Égnek a múlt felgyújtott göncei. 

Ráncoktól terhes arcok. Kurucz: tanyákig 
futó barázdái a homlokokon dobolnak. 
A megroggyant dűlők dögnehéz árnyait 

Almási penge-horizontjai 

elmetszik a földtől. Töprengő évtized. 
Menni vagy maradni. Szurcsik igéző kaszása 
gyiirkőzik a nyárral és Kajári elszánt 

vallomásai: konok álmokból, 

súlyos fájdalmakból döbbentett gyönyörű 
parasztfejek. Megértett holnapok. Németh vaskos 
madonnáiban a termékenység ősi 

tűzöröme virágzik. Egymáshoz 

békített ország és Szalay népmesék 
áhítata, melyben a földimádó parasztok, 
lovak, mezők s a honfoglaló értelem 

keveredik szabadon, törvényesen. 

NIKLAI ÁDÁM 

ZSOLTÁR ROSSZ ÓRÁBAN 

Minek énnékem istenverése? — 
ver úgyis jéggel vas-szürke felleg, 
vétlen vétkeim falhoz szögeznek, 
képmutatók ott meg is köpdösnek. 

Minek énnékem nagy jó hitem még? — 
kicsinyhitűek mind odahagynak, 
rajtam röhögnek hitehagyottak, 
hitetlenek meg. híznak, vigadnak. 

Szép kedvesemnek magam is immár 
mivégre vagyok? Szomorúságul? 
Gyöngy szerelméért gond-gúzs kócául? 
Rettegésre, hívott halállul?! 
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