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Gyûri LÀszlÂ

VíZCSAP

Ha fogod ¢s elzÀrod a csapot,
az¢rt a vÁzben ott hajlong a vÁz.
Ha fogod ¢s a hÀzat elhagyod,
az¢rt a hÀzban ott vagy akkor is.

A hÀzban, a szobÀban, a zugokban legbel¡l
az¢rt a l¢legzeted ott van ¢szrev¢tlen¡l.

Akkor is, ha fogod a csomagod,
a szatyrot, a fekete kalapot
Ázl¢sesen a fejedbe nyomod,
amit egy¢bk¢nt nem hordasz soha,
¢s elk´sz´nsz à´r´kreÊ, valahogy



a vÀllfÀn lÂgsz, mint kopottas ruha.
Ha fogod ¢s a csapot kinyitod,
elindulnak az univerzumok.

Ha fogjÀk ¢s azt mondjÀk: ide a lÀbÀt nem teszi
be t´bbet, mÀr elkezded a hÀzat bet´lteni.

CSUH°J

°jjel egyszer csak eszembe jutott
egy kis vacaksÀg. Nem tudom, mi¢rt.
Az¢rt, mert azt mondtad az este: sz¢p,
de mÀra mÀr mi ez a b¡szkes¢g?
Ez¢rt jutott eszembe hirtelen
az a r¢gi, paraszti semmis¢g?
Verejt¢k voltam, szÁntiszta lucsok.
IgazÀbÂl egy aprÂ bÃzaszem,
hogy a csuh¢jbÂl varrtunk papucsot.
Egy sz´gekkel kivert kis deszkalap
kellett hozzÀ, meg n¢mi t¡relem.
VarrÂtü, madzag. Egy-k¢t este csak,
¢s jÂszagÃan, messzesuhogott.
A konyhak´v´n azt susogta: jog,

jogod van, l¢pj ki, vannak jogaid.
BejÀrtam Ãjra azt a mettlachit.

JçRDASZEG°LY

A buszmegÀllÂban Àllok, amikor
valaki, hallom, azt mondja: zsidÂ.
Egy hullÀmpapÁr dobozba karol,
¢s ¢lvezi, hogy minden mondhatÂ.
R´gt´n tudtam, hogy rÀm ¢rti, hogy ¢n
vagyok az, mindjÀrt az elej¢n
biztos voltam benne, hogy ¢n vagyok,
akit most pedig s¢rtegetni fog,

Gyûri LÀszlÂ: Versek ã 1295



1296 ã Viola JÂzsef: Versek

mert mÀr megszoktam azt, hogy valaki
elmegy mellettem s hÀtrasziszegi:
zsidÂ! Ez is nekem szÂl, ismerem.
V¢letlen egy zsidÂ hangversenyen
voltunk, a zsinagÂgÀbÂl j´vet
vÀrtunk a buszra, s bek´vetkezett,

be. De cigÀny is voltam mÀr nekik.
Tanulgatom a gyül´leteik.

Viola JÂzsef

TE CSAK NE BIZZSENJ!

Rajzolni prÂbÀlok eg¢sz nyugodtan,
de r´gt´n elektrÂda lesz a tollam
(¢pp tusba mÀrtom), ¢s kis m-szerü
vonalrezg¢ssel leplez le a mü

(egy ûz), hogy idegi csûdbe jutottam.
Bekapcsolom a rÀdiÂt e gondban,
de ahogy szikrÀt szÂr a k´sz´rü,
felfüt egy ¢nekesnû gy´ny´rü

hangja. Te csak ne bizzsenj! BÀr varÀzsa
vonz, de veled egy¡tt mindenki vÀr a
àCsakis a tvisztÊ pezsdÁtû dallamÀra.

K´zsz¡ks¢gleti hang. Ennyi lehet
tied, s mert Ãgysem el¢gÁtheted
ki magad, fattyazd le jogcÁmedet!

CINQUETTI °NEKEL

°n. Akit a m¢hben eltemettek.
ögy ¢l, hogy az tÃlvilÀg.
ínycsiklandÂ hangra f´ldhasi ¢nek:
megcs´rgeti csontvÀzmagÀt.




