ÓSZABÓ

ISTVÁN

Csatára jött az ősz
Csatára jött az ősz.
Elhull
levél-sereg.
Sebesült bodza rogyik le
ahol most épp
megyek.

Dörögnek
felleg-ágyúk.
Eső pereg:
lázít.
Millió tengeriszárat,
fát,
virágot harcba állít.

Vágtatnak bokor
vitézek.
Sásocska-szolgák
esnek el.
Ingoványban
nád
bujdosik.
Vérét ontja
vadszeder.

Micsoda háború ez:
míg kikiáltjuk az őszt.
Avaron gyulád
krematórium:
s hamuhit sok porka hőst.

Udvaron
(Csibének)

Vidra szél
kalingyál.
Repkényes
halókánk
a gangra
bigyeg.
Metszett
sövény
kertet
körbepálánkol.
Töppedt
bokrok
járma libeg.
Árnyék-fodrocska
dísz van a rocskán,
hímzi anyóka
. ujjanyomát.
Mintha
fészkes
tutujka
volna,
hodályereszbe
bújt a csoroszlya.

Cihelődik a nyár
Cihelődik a nyár, menni akar.
Pányva ját nem engedi el,
visszatartaná néma rögöcske.
Vonul a nyár.
Lótücsök kóricái utána;
kínjában kajla kóró fetreng — hiába.
A föld hét határban kifeketéllik
még,
de reggelre már
zúzmara-kása
lepi.
A folyópartról
elvándorol
messze a rét.
A szekérút meg mintha keresné,
kanyarog le szikes laposra.
Most nem lelem itt a dolgok
rendszerét,
azt a szigorút, mely nyugalmat ad nekem.
A táj pedig így még egyszerűbb
lett;
mégsem tudom
merről nyúlik felém a Hort,
Daraksát honnan számítsam,
s alig lelem azt a halvány jelet is,
amit már Vókonya tart nekem.
Hol van a nyár, kínunk
És ez a csend mi lehet?

tűz-nevetése?

Csak elvetődtem e lombhullatóra.
Félvállamra kanyarítom könnyű pakkom:
úgy
megyek.
Most fáj a földnek a termés;
szörnyű kín állt bele.
Összetörnek porka halottaim benne.
Kujtorog erre
Hortobágy-holtág,
s a mészáros fia aki itt járt;
szívéből kinyit fölrajzó
éneket.
Ez fáj-e most jobban,
vagy az, hogy érzem,
valaki készül, elhagy engem?
Ne vetekedj vélem Három-Virág,.
Nincs bűnöm amit bánok.
Csak ettől a nyártól félek:
szemén
sárgalevél-krajcárok.

Gyehenna dél
Kókad a bojtorjánkóró:
beteg.
Hamar esőért
küldenek
vidra szelet.
Vén lapu kunyerál,
koldusmarka-levelét
kinyújtja.
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Állong gyehenna

dél.

Nem bírta már;
erét megvágta gyönge
pipacs.
Árokoldalán
kapaszkodik,
menne bámulni ezt, kunkori kacs.

