
homlokomra s¡tve a Pecs¢t
ä csak ne lenn¢k NyÀl ¢s Csorba CsÁk

ne lenn¢k ily f¢lneder-s badar
¢rten¢m szÀjam hogy mit hadar

befel¢ bandzsÁtÂ szem¡reg:
magabiztos birkakerg¡let

bamba tÀti szÀj ä mit mammogok?
bice-sÀntÀn ä hovÀ cammogok?

Dili Hivatal bÁrÂilag:
el is eladhatnÀtok ä zombinak

maholnap DivatbazÀrt nyitok
s n¢gylÀbra-ereszkedve zombizok ä ä ä

a vilÀggal ezÃton tudatom
hogy meghibÀsodott a tudatom

LÀzÀry Ren¢ SÀndor

MAROKKñ, NYOLCZVANHAT NYARçN

TalÀn Mekneszben? Fezben? Marrakesben?
Merengtem ¢pp a fÀtylas arab esten:
FÀradt szemekkel n¢ztem, tÀn remegtem,
Derüs delejt holdb¢li hÀremekben...
Lassan suhogtak lustÀn f´nn a leplek ä
S egy ¢rzelem, mely n¢ha-n¢ha meglep...
Nem is tudom. Nem ¢rtem mÀr: mi volt?
Ez¡st tÀlk¢nt f¢nylett a nyÀri hold,
Mikor Mekneszben... Fezben? Marrakesben
Merengtem ¢pp a fÀtylas arab esten,
Egy kÀv¢hÀzban... H¢tfû volt? VasÀrnap?
Nem eml¢kszem... Ny¡zsgû, zsÃfolt bazÀrnak
ZsongÀsa büv´lt: kalmÀr f¡rge n¢pek
Vevûkre lestek, s sz¢traktÀk el¢bek
MÂr kincseit mind °szak-AfrikÀnak,
Hol m¢ly zsivajba v¢sz a kandi bÀnat ä
TalÀn Mekneszben?... Fezben! Marrakesben?
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Merengtem ¢pp a fÀtylas arab esten:
Nem ismertem se kezdetet, se v¢get,
Csak bÀmulÀm a mÀlhÀzott tev¢ket...
Figyeltem m¢la fuvolÀra, dobra ä
Fesz¡lten, mint zen¢re vÀr a kobra,
Vagy mutatvÀnyos v¢n¡lt kajla majma,
F¡leltem minden tÀvol hangra, zajra,
Mikor Mekneszben... Fezben? Marrakesben
Merengtem ¢pp a fÀtylas arab esten,
Mint ketreczben szelÁdÁtett gepÀrd,
Ki mÀr k´z´mb´s, senkinek sem Àrt ä
Csak gondolatban szÀguldoz, szabad,
Ha rebbenû sz¢p antilop-csapat
F´l-f´lsz´kken rajokban, mintha szÀllna ä
S belenyilall a riadt szavannÀba...
Mik¢nt gepÀrdi lelkek arab esten...
Akkor. Mekneszben, Fezben, Marrakesben
Mi fÀjt? Mi sajdult, sÂhajult a szÀmra?
Mi¢rt?... Mi¢rt vÀgyÂdtam Ãgy hazÀmra?

Manresa ä Barcelona, 1887 mÀjusÀban

PºNK¹SDI STRñFçK

àNi vu ni connu,
Le temps d'un sein nu
Entre deux chemises!Ê
(Val¢ry: LE SYLPHE)

ñ, mennyi mÀjus! Szent megÃjhodÀsok
Veszett ifjonti kedve rÀmpirÁt,

Hogy agg vagyok.. Lapozgatom HorÀcot,
S a tornÀcon merengve çprilyt.

MohÂ v¢n lettem. Menthetetlen illan
Idûm... Hagyom HorÀcot, çprilyt.

Majd ¢ltembûl halÀlom csak kivillan,
Mint k´nnyü mell, ha blÃzon ÀtvirÁt.

MarosvÀsÀrhelyt, 1927. mÀjus 12-¢n
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MAJDANI SíRK¹VEMRE ä
A HçZSONGçRDBA VAGY EGYEBºV°

Dsida Jenûnek k¡ld´m

Sz¢ps¢ges f´ldi l¢tben szent f¢regk¢nt izegtem.
MÀsoknak szinte mindent tet¢zve megfizettem...
Elengedem, Teremtûm, ´r´kre tartozÀsod ä
¹lelj lelkedhez egyszer, ki voltam annyi mÀsod!

Maros-SÀrpatak, 1928. oktÂber 26-Àn

HOMMAGE Ö VINCENT VAN GOGH

MÀr nem tudom: ki is vagyok?
Mi mÀst tehetn¢k? Merre l¢pjek?
ºr¡lt vagyok s bizonytalan,
Mint konyhÀban kihült csel¢dek.

TÀn nem tudom: m¢rt j´ttem Ágy?
S ha indulok majd, merre l¢pjek?
Mik¢nt csoszogjak?... S m¢rt bicegnek
örvacsorÀn megtürt csel¢dek?

RÀmk¢rges¡lt a sÀr, a l¢t, a t¢t.
Nem jÀrok termû f´ldeket, se tÀrnÀt.
(Ez volna hÀt a lelkek bÀnyam¢lye?)
F¢lretaposott voln¢k, mintha vÀrn¢k.

Magamba roskadt, rÀncos, megrepedt
Vagyok, mint Van Gogh c¢ltalan cipûi ä
S v¢letlen is, hisz g´rcs´sen kics¡ngnek
Belûlem Àrnyak r¢g meg¢lt idûi,

Mint fÀradt füzûk, dermedt idegszÀlak...
Magamba szÀllok, angyal sem kell intsen:
Levetett engem, izzadtan lehÃzott lÀbÀrÂl
Isten.

Maros-VÀsÀrhelyt, 1928 oktÂber¢nek v¢g¢n
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