
Ha felülkerekedik a rettegés 

Rettent a fájdalom, rettegtet a testünk, 
tulajdon testünk is ... Hány kardcsapás 
erkölcs-tudatunk gyenge gégefőjén! 
Pengéje elől nem-ismert dolgoknak 
az ürge eltűnik mélyen a lyukban, 
a polgárt meg benyeli kulcsrazárt ház. 
Valakinek pedig körmeit tépik épp, 
kezeit-lábait most metélik le, 
mondjuk, a nyelvét hagyják meg csupán. 
Ha emlékszik a szavakra, megmenekül, 
s ha persze hangszálai is működnek, 
ha ajka tud még artikulálni. 
Ám hol a fejben idea lüktet 
egy gyermek vagy egy zászló alakjában, 
halántékon nagykalapács kovácsol időt, 
zsellér-sarló arat le sok tábla kínt. 
A markot félkezű szedi kévébe, 
gyűjti a kalászt kenyérnek, vetőmagnak, 
a poklokon is általmegy vele. 
Hogy föltámadást nyerjen büszke valónk, 
a szép szavak legigazibb tudója, 
de ki hallatlan tud hallgatni is, 
ha felülkerekedik a rettegés, 
rettenete halált-hordozó kínnak, 
gyarló félelmeinknek — a vas-rettenet! 

T O D O R K O P A R A N O V 

Ez már az ősz. Homálylanak a dombok. 
Vastagon leszálló ködök alatt 
fullákol a rét, mező. 
Szénásszekerek döcörésznek 
kései estben. 
Félig-égett szalma szaga leng. 
Csengőhang. Gömbölyödő hold 
zsendül újból a halmok felett. 
G; a halmok, a halmok!... A hökkent dombok, 
hogy valami történt, hogy valami gyorsan inal, 
s nem aludhatnak nyugton hamarosan! 

dombok 
(Nikola Furnadzsievnek) 



Ragacsos ugaron avarfoltok 
rothadoznak vaksi nyirokban... Ha a talajt 
fölmelegíti 
porhanyóssá a nap: belőle hajt 
elő a szem, táplálván életem is. 
Ezt jól tudom. A virágos 
dombok is szememben égnek. 
És tudom, így lesz ez pontosan most is: 
telnek a kalászok, megnehezülnek, 

a horizont szegélyén 
óriás-nap pírja — hajnalonta majd ő ébreszt, 
s utamon zöld sörénnyel: búzatáblákkal 
nyargalnak át a dombok: a szilaj mének, 
a nyers vadak, míg csak az ősz zsarátjában 
levél és virágillat is el nem hamvad, 
amíg a félig-elégett szalma 
szagával alkonyul megint a dombhát, 
s a kolompszó elnémul homályba halva, 
s az ég dérrel érleli nagy teliholdját. 
Vagyishát — ősz lesz. Virágzás vége, mint máskor. 
De tudom: a fontos mindig egy mag ha kihajt. 
Most ősszel nem a csirák titkait kutatom — 
keresem csupán a termékeny talajt. 

A szőlősgazda ősszel 

A szőlősgazda — gyöszös-poros a hámló venyigéktől — 
tőkéi elé térdel, 

metszőollóját csattogtatja. 
A vágott vessző földre horgai. S riadtan csapódik föl 
a madárhad magasra. 

Deres a levél mind és szederjes. Lép tovább kicsit, 
s megsüpped a laza talaj a bakancstalp alatt. 
Könnyet csordít a csap vékonyan. Csillanva megfolyik, 
s egy-egy csepp a csonkok pejszín szakállán akad. 

Szaggatva szelektől felhők hűvöslenek a magaslatok fölött. 
Egy kósza darázs zümmögi föl a párás, egykedvű csendet. 
A gazda lép, s ahol 
elébb állt: horpadt a föld, 
s szivárognak le a gyökerek felé a nedvek. 


