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békére vágyik, mert az örökös kínlódást megelégelte, és már csak a teremtésé
ben hisz, hogy elhozza számára az emberhez méltó életet is.

Az utolsó sorban a naivnak ható kérdés („Jó Teremtóm, tudsz-e valamit ró
luk?”) tulajdonképpen enyhe hangú számonkérés, talán jó szándékú figyelmez
tetésnek is lehet nevezni akár: figyelj már rájuk, ránk, te Isten, és tedd jóvá, 
hogy olyan sanyarú életet rendeltél sorsul!

Ha a szöveg elolvasása után nézzük a vers címét, akár halkan magunkban 
mondott monológként is felfogható Bözödi alkotása. Amit régóta mondanak, 
mondunk, abban reménykedve, hogy egyszer majd az is meghallja, aki mintha 
semmit sem tudna rólunk, mert „itt is emberek élnek”, és „az özönvíz óta” nem 
volt itt még béke...

Lecsupaszított, ezért erós érzelmi töltetet hordozó mondatai bizonyára helyet 
kapnának azon a nagy falon, amelyre a magyarul írt legszebb gondolatokat, leg- 
igazabb mondatokat írnák — ha lenne már ilyen hely.

Bözödi György

Otthon így s z oktam sz ólni
Jó Teremtóm, tudod-e, hogy itt vannak a kövek, 
itt vannak a füvek, erdó'k, egy külön kis világ 
egészen itt van a hegyek karimája között?
Tudod-e, hogy itt még nem volt az özönvíz óta 
új olajág, mely a békét hirdette volna, tudod-e, 
hogy emberi láva ég, tüzel mindenütt körülötte? 
Tudod-e, vagy csak megfeledkeztél róla, hogy itt is 
úgy énekelnek egész nap a madarak, mint a földnek 
többi sok részén, s téged dicsérnek?
Tudod-e, hogy a rigó tele-szájjal kiáltja a reggelt, 
s a csalogány a hold útját kíséri zenével?
Tudod-e, hogy a patakok is oly szépek itt, hogy 
párjukat keresni kellene akárhol, s hangjuk 
milyen erdei vad szimfóniát játszik?
Tudod-e, hogy itt a virágok tarkábbak, mint 
máshol a lélek, a földnek, fának, bogárnak is 
szava van és beszél és sír és kacag, ám de hogyan 
hallanák hangját, ha innen a segélykiáltás sem 
hallatszik messze?
Tudod-e, hogy itt is emberek élnek,
kik annyit dolgoznak, hogy a lelkük szakad meg belé,
életük örökös kínlódás, s fájdalmak sortüze
oltja ki mécsük? Tudod-e, hogy tehozzád fordulnak,
tóled várják sorsuk jobbra fordulását?
Jó Teremtóm, tudsz-e valamit róluk?


