Sumonyi Zoltán
Egy kiállítás képei –
Magyar etűdök

(porszemek Weöres Sándor sarujáról)

1. (Ábrahám Rafael: Égi és földi zene)
A tejüveg levegőég
fénytöri a hangot:
Cecília orgonája
Nem tud hangolódni rája.
„Tán csak nem az Alba herceg
Kobzosai vagytok?”
2. (Barabás Márton: Billenő billentyű ív)
Hintalovam háta.
Se nyereg, se kápa!
Fölpattanok s vágtatunk a
Zeneiskolába.
3. (Csikós Ilona: Rekviem)
Dies irae, dies illa,
Krisztus szeme nyárs, „favilla”.
Így dalolta ama Tódi.
S ó jaj, meg kell, meg kell hóni!
4. (Dobay Géza: Rekviem)
Micsoda guillotine áll itt!
Ilyet a Convent se állít.
Lenyakaz egyszerre százat.
Lenyakaz huszadik század.
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5. (Dréher János: Áttörések)
A befagyott Balatonon fakutyázunk jegen-havon,
Hej-hó, fut a szánkó!
De ha dörög a rianás, késő lesz a riadozás,
Hej-hó, fut a szánkó.
6. (El Kazovszkij: Szarvassá változott kilenc farkas)
Ne nézz hátra, jön a farkas!
Dehogy farkas, csodaszarvas!
Kilencágú gyertya ég az agancsán. –
Az a gyertya üszkös, kormos.
A pofája vértől loncsos,
Lecsorog és megalvad a bakancsán.
7. (Fenyvesi Márta: Mikrokozmosz)
Békalencse, békanyál?
Vízi-bolha sántikál?
Se nem tócsa, se nem tó,
Iker-embrió.
8. (Györffy Sándor: Diagonális)
Lila alga világolt,
Rezgő-mozgó világ volt,
Bizony ám, Sanyikám.
Elmegyünk a Nap után.
9. (Hegedűs Miklós: Hármaskép)
Látod, öcsém facsiga,
Ilyen volt a fabige.
Így tödd rá, úgy tödd rá,
Bottal üss a hegyibe!
10. (Ilyés Márta: Ló a manézsban)
Velencei karneválon
Nagybőgőbe bújtam.
Mégis kilóg a lólábam:
Csikónak tanultam.
11. (Kalmár István: Vágyangyal)
Érted, vagy csak sejted?
Ezek fonál-sejtek.
Tekeregtek, forgolódtak,
Míg egymásra leltek.
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12. (Konok Tamás: Tisztelet Bartóknak)
Metronóm, metronóm,
Eget mérő inga.
A fejéből vas vonyiga
Buzgón szurkál ide-oda
Hangot szigonyozva.
13. (Lajta Gábor: Zenészek)
Partik népe ropja a malom alatt,
Izzad a homlok, a tarkó.
Jaj, pihenjünk: lankad a fafurulya,
Lankad a dob meg a bendzsó.
14. (László Dániel: Hang I.)
Kicsi lepke, kicsi lepke
Mért szállsz az ablakkeretre?
Inkább ülj a kerevetre,
Vagy a zongorára.
15. (Merz Éva: Koncert)
Hűvösek fönn a fúvósok,
Enyhet adók a vonósok,
Majd a vezér-hegedűből
Láng és tűz heve tör föl!
Enyhítik lenn a vonósok,
S hűtik a hűs fa-fúvósok.
16. (Mózes Katalin: Ég)
Egy buborék, két buborék,
Sápadt csillagok vonulnak:
Föld meg az ég, föld meg az ég.
17. (Nádas Alexandra: Alföldi csönd)
Nyáron nagyon meleg van,
Télen nagyon hideg van,
Fúj a szél, dől a fény,
Se kerítés, se sövény.
18. (Nagy Imre Gyula: Hommage á Bartók)
Nem, nem, nem, nem, nem!
Mindennek jöttem!
Ködösítsen, aki akar.
Fénnyé kell lennem.
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19. (Orvos András: Hommage á Bartók)
Nyisd ki azt a szárnyas ajtót,
Könnyű fátylam odacsípte.
Nem nyithatom, mert mögötte
Hárman ülnek mindörökre.
20. (Rákóczy Gizella: 576N)
Gyöngyöt fűznék,
Ékeskedjék
Pártád közepén.
Gyékényt szőnék
Lefeküdnénk
Együtt, te, meg én.
21. (Szabó Ágnes: Az utolsó ajtó)
A Kékszakállú csont-menyasszonya.
Három közt ő a legfehérebb:
Tudván, hogy innen út nincs sehova.
22. (Szarka Csilla: Hommage á Kurtág)
Egy férfi-árny emléke már
A rózsa-arcú lány.
A rózsa-lány meg arra vár,
Álom legyen, ne árny.
23. (Szilárd Klára: Zenehullámok)
Hullám táncol a lábuk alatt,
Hullámon meg a néma halak
Citeráznak.
24. (Tóth Ferenc: Kotta közelről)
Anyám varródoboza:
Gyűszűk, cérna-guriga,
Háborúból fémgomb.
De a varró-masina
Duruzsoló dallama
Egyszeriben cseng-bong.
25. (Ványai Magdolna: Orgonajáték)
Szélzsák, mint a szita,
Szél jár lyukaiba,
Ezért hogyha belefújtok,
Minden kántor igen boldog,
Ide kap, oda kap,
Tömködi a lyukakat.
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26. (Veszeli Lajos: Megkopott etűdök)
Egérrágta verset írunk,
Mondta Weöres Sándor.
Én megírom, te rágcsálod,
Majd megmarad pár sor.
27. (Wágner János: Molto vivace)
Nyári hajnal
Festi a kerek erdő,
Festi a kicsi felhő
Szegélyét.
28. (Wechter Ákos: A művész mint bajkeverő)
Ez a sárkány gyalog-sárkány,
Nem közlekedik, csak járdán.
Még jó hogy van kereke,
Az ablakon gyere be!
(Mezőtúr, 2006. november 24.)
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