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Utassy József

Isten hozott tavasz, Isten 
hozott!

Türelmetlen
Alig élek, alig állok,
múzsám csöcsén trombitálok:
ám hiába fúvom azt,
a tél rügyet nem fakaszt!

Alig állok, alig élek,
hálni jár belém a lélek.
Február csak hiteget:
jöjj, rúgd farba, Kikelet!

Hajlék hajléktalanoknak
Szél villog. Február fagya
dideregtet még, vacogtat.
Födél kéne, meleg égbolt:
hajlék hajléktalanoknak.

Gyere, ne késlekedj, Tavasz!
Arcuk fakó, szemük bágyadt.
Tizedeli őket a tél:
úgy hullnak el, mint az állat.

Süss föl kikeleti szép Nap,
melengesd szívüket ingyen!
Térdre rogynak színed előtt,
mert nekik már te vagy Isten,

már csak te vagy nekik Isten.

Kiszáradt fa
Jött március fenségesen,
füvet, fát izgatott,
cibálta ágad édesem
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a szél, nem vetted észre sem:
halott voltál, halott.

Most magad siratod magadat,
egyedül maradtál,
törzseden tapló, daganat,
nem szállnak rád a madarak,
csak a halottkém harkály.

Isten hozott
Inal a patakok vize, iszkol,
hörböli jókedvemet a tenger,
borzolja barkák bársonyát a szél,
s nem törik le az ág egy rigó alatt sem.

Isten hozott Tavasz, isten hozott!
Ülj ide mellém karcsú kikelet:
te virágot lépő lány! Hallod-e?
Dombon aranyeső kiáltja nevemet.

Tavasz van, kikelet
Vidulj szívem, ujjongj,
éjjel csoda történt:
tetszhalott fán új lomb
híreli a törvényt.

Hogy örülne Isten,
ha létezne, volna!
Bejárnánk a májust
egymásba karolva.

Félre minden vakhit,
unt káprázat, fétis!
Tavasz van, kikelet:
virágzik a hérics!

Vagyok a föld fia.
Hűséges-e? Döntsd el!
Faggatok egy vén fát,
de csak csöndell! Zöldell.
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Tűntén a télnek
Jajgatnak a gyönyör macskái,
mintha valakit temetnének,
olyan mélyről tör föl a vágy, mint
a fekete siratóének.

Jajgatnak a gyönyör macskái,
jajonganak tűntén a télnek.

Evoé május, én májusom!
Ütközik immáron a vadzab.

Erdőn-mezőn barangoló úton
kamillaillat, penetráns bakszag.

Üdvözlégy május, én májusom!
Mindenható vagy. Isteni magzat.

Tavasz a hadi úton
Zuborog vérem, bizsereg:
Hát újra itt vagy kikelet?!

Hatvanegy éve ámulom
tarka pompád. De már unom!

Isten hiába fenyeget:
nincslő trónusán nevetek.

Száraz, mindentudó ágon
holló hallgat. Bakát gyászol:

őt, akit gerlice dúdol
világgá a hadi úton.

Kiért megnyílnak az egek,
s szemem zápora megered.

Haiku
Fényes fák alatt
rigófütty bandukoltat.
Csurig a szívem!




