
LegszÁvesebben sajÀt halÀlhÁredet k´lten¢d,
kisajÀtÁtva az eny¢szet birodalmÀt.
Legyen a hÁr bÀjaid nagyszabÀsÃ v¢geladÀsa.
RÀborul a szemfedû a takargatnivalÂkra,
most legalÀbb nem kell magyarÀznod
a makulÀkkal p´tty´z´tt bizonyÁtvÀnyt.
A t´k¢letes nihil esztendûit is
kiszÁnezik helyetted a gyÀszolÂk.
A halÀlhÁrrel takarÂzol,
Ágy pihenhetsz szemhunyÀsnyit,
ekk¢pp vÀgod r´vidre sajÀt t´rt¢neted.

AztÀn a legjava: hogyan viselkednek
szeretteid a koporsÂ f´l´tt?
Ennek f¢ny¢ben tiszta k¢plet lesz a rangsor:
kit milyen polcra helyez¡nk ä visszamenûleg.
(El¢g idûd van a k¢jes gyÀszmunkÀra,
mÁg Ãtba igazÁtja a fuvarost a rendûr.)
 

Szuly Gyula

CSAK LASSAN EM°SSZEN A TþZ

àMondd, mit hiszesz, a homousiont
vagy a homoiusiont?Ê
àAdjÀtok fel, barÀtim, azt az i-t!
MÀglyÀra m¢gy egy i betü miatt?Ê

(MadÀch)

Nem adjuk fel az I betünket,
de mit ¢r, ha nem visznek miatta
mÀglyÀra mÀr? A gyül´let
benn¡nk nagyobb lÀnggal lobogna?
Keresek m¢g egy I betüt,
lehessen valamit nem adni,
ha j´nnek ¢rt¡nk fogdmegek.
Csak jÂl tudom-e, kik vagyunk mi?
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KihÁv a harminck¢t betü,
lapul-e m¢g gondolat k´zt¡k?
Ekkora helyen nincs helye,
vagy a billentyükrûl levert¡k,
s ahogy ÁrÂg¢p akad el,
megbÃjnak a betüim egybe.
Sok volt ez, s ami m¢g marad,
kinek lehet hite vagy elve?

A mÀglyahalÀl ¢rte m¢g
kijÀr nek¡nk, de sava-borsa
rossz ¢vek utÀn elveszett.
MÀr a mÀglya sem igazi?
Vagy aki füti, visszafogja,
hogy tovÀbb tartson lassu tüz.
àKi az, ki ottan füt´zik,
eretnek vagy boszorkÀny?Ê
Vagy lÀp lid¢rce imbolyog
a tÀjon, szerte minden¡tt
ä k¢rdik-e m¢g, ha fellobogna?

LA VALSE

Egy Ravel-müre

ögy ¢rkezik, akÀr az este,
sz¢tn¢z, egy ablakot keres,
mintha elhasznÀlt idû
visszaderengû f¢nyein
m¢g a szem¢re vethetû
bünjelek Àrny¢ka lebegne.
Aki az ablakban kigyÃjt
sok ¢ve ott heverû m¢csest,
egyn¢hÀny r¢gi szerenÀd
valahavolt lÀzaibÂl
hÁr¡l hagyott olajat ¢get.
MÁg a j´vev¢ny kornyikÀl
v¢gtelen dallamot, idûtlen,
egy Àlarcot vesz fel, talÀn
az Àlarc ismerûs, ha û nem.
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HÂf´rgeteges maszkabÀl,
forrÂsÀgtÂl perzselt fasorban,
ûszi esûben zokogÂ,
ablakra fellibbenû dallam,
vagy a hideg majÀlisok
fogvacogtatÂ ¢jszakÀi
f´l¢ virradÂ hajnal ez,
hol a leragadÂ szemek
pillÀjÀn Amor szÀrnyait,
ha lengnek is, csak n¢ha lÀtni.

Az ¢nekes vakablakot
sejthet ott Àgak sür¡j¢ben,
az tÀrja rÀ a szÀrnyait
ä vagy û maga k´v¡lt meg Ágy,
hosszÃ ¢veken Àt zen¢tlen,
vagy ilyen ablak t¡kr´zi,
amit û lÀtni sem akar mÀr,
ami elûl csak menek¡lt,
bÀr a rekedtes ¢nek¢n
sokat Ág¢rû hattyÃdal szÀll?

Az ablak szikrÀt vet, de rÀ
se n¢z a fancsali szem¢vel,
bÀr t¡kre, Ãj SeherezÀd
r¢gi ¢jszakÀibÂl,
ezeregyn¢l t´bbet mes¢l el,
s ahogy ´rd´ngûs mesterek
a mÀsok hangszer¢bûl szÂlnak,
egy fanyar aromÀjÃ korty
¡dÁti fel az ¢nekest;
talÀn csak ez a bor besz¢l,
¢s sosevolt bÀnat zokoghat.
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