
GÁL PÉTER PÁL VERSEI

Harmadéves joghallgató vagyok, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon dolgozöm.
Tárgyalásokon gyakran figyelem a vádlottakat. Halkan csörögnek a bilincsek, amint
leveszik róluk, szabadon, nyitott tenyerekkel állnak a bíróság előtt, A katedra pár
centivel a terem fölé emelkedik, innen nézem őket. A fejüket nézem, a hajukat,
szemüket. Némelyik sír, öklét rázza, mások nyugodtak, útrakészek, nem érheti őket

meglepetés. Rabok. Meghallgatjuk őket, azután visszavonulunk és Itéletet hozunk.
Az utcán csilingelnek a víllamosok, emberek sietnek valahová, a felhők pedig úsz
nak az égen s nem tudnak semmiről. ülünk a falak között, és szövegezzük az
ítéletet.

A rabokat vísszakísérík a cellákba. Tiszták, meg vannak mosdatva, olyanok,
mínt a szerzetesek. Neveljük őket börtönökben, bilincsek között.

Jobban oda kell figyelni, meg kell hallgatni őket. Türelemmel és több alá
zattal, El kell érni, hogy mindent elmondhassanak az emberek. Mindent.

Még soha nem jelentem meg. Boldog vagyok, hogy az a megtiszteltetés ért,
hogy éppen a Viglilia találta méltónak a verseimet arra, hogy mások is olvassák ...

Gál Péter Pál

A R C

kerestelek

a térbe fagyva áUsz
túl mindenen
Matisse rajz vonal sejtelem
minden te vagy
beleveszel a ködbe

talán szerétlek

rongy vagy szabályos
ember rút anyag
fef'telmes salcz.k szédülő

életemne!.: kelevénye vagy
de ha kiváglak
veled szakadok

úgy jöttél mint a téboly
olyan halkan és hirtelen
párás a bőröd hajnali
káprázatos szemed
kenesz nekem
úgll kellesz mint a szó

s hát itt vagyok
szikáran állok mint egy intelem
templomroncs burjánzó faZa.k közt
és kegyetlen és lázas a szívem
stigmáimat az égre tárom
mint szörnyű koldusok
őrjöngő forrás a hitem
elfolyik fürgén nesztelen
s partodra érve meghalok
támassz fel a harmadik napon

feltartom arcom
nincs Idő

ott állsz csak mint a holtak
hajszálaid mint ócska könnyek
váUadra záporoznak

körülfolysz hígan mint a sár
csorogj le rajtam

BEVONULÁS

Nincs hátra más
vetkezni kell
mezítelenek vagyunk
mint a vízcsepp

meredten lefutunk
az égről faágak
lógnak szíveinkbe

szemünkön csa.k a madarak vonulása

Mea. oulpa
Mea maxima culpa
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v Á c
az éjszakák

az én Mgy ünnepeim
amikor elindulhatok
A takaró
a birodalmam
elhol parancsolok

If/mmi ttlbb ...

MÁSNAP

CsoJnÓkban ül a csend a fákon
Az ágak tétován motoznak
Didergőn gunnyaszt az álom
A hó sem esik - ünnepel
Fehér a béke
a lomha út a láz
Bénán áll ablaka előtt

Egyedill ferde vállal
A magánv ...

DUNAKERT

Szeretlek?
Nem tudom
Talán.
Fekszem kétarcú n'llol%olván
Várok
mig bőrödőn

tovasuhan
a nyár

SZENTESTE

Fegyelmezetten állunk
Várjute, hogy
jöjjön az angyal

KERlNYI KÁROLY VERSE

PERSEPHONÉ, VIOLÁT

Persephoné, violát,
édes illatú violdt, leszakításra
nytró magadat kereső

Persephoné
aHadeshatáron

nem áthullott, újra
'VÍsszavirágzó
gyanútlan férfiakra
halálvirág
(Hetaira Hypoparthenos)
aHadeshatáron
vagy, Te vagy
nekem, szépséged egész
szépséged, az utolsó pillanaté
enyém, a tető

pillanatáé. Odafel Zeus Skotitas
feketetörzsii erdő-

templomába
jöss.z, Te jössz
velem örökre
ott a virágolc, csiüaqok
magasáóan
vagy, Te vagy
nekem. Nekem? Amikor nem lehet
enyém

és senkié, az isteneké
sem, tulajdon övék
csak ami már
ó PersephoM, ó
Persephoné, a Hadesé.
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