
Anyámat ném érdekelte Marianne igazságtalan gazdagodása: újabban
nem érdekelte senki és semmi, csak a piktúra. Maszatos utcagyerekekkel.,
szenilís, öreg koldusasszonyokkal járt haza, etette-itatta őket, és vastag szén
rudakkal telekaszabolta a vázlatkönyvét. Feltétlenül szükséges lett volna,
hogy ezt a vázlatkönyvet valaki megnézze, de ki? Nagyanyám fáradtan és
duhogva húzgálta napestig a két hatalmas kosarat, mintha rajtuk akarná
megbosszúini a szalongarnitúrát, Magda, aki valaha érdeklődést mutatott
Anyám problémái iránt, nem ért rá vele foglalkozni. Semmire sem ért rá,
ami nem így kezdődött: Károly. Marianne ingerült pillanataiban a söröslóhoz
hasonlította Magdát: csak egy sörösló lehet ilyen büszke a szemellenzőire,

csak az baktat ilyen makacsul, nagyokat bólogatva arra a kicsi világra, ami
az ellenzői közé befér.

(Folytat juk)

LABANCZ GYULA VERSEI

Költészet? Legfeljebb a természetem. Ki emlékszik a gyermekkor azon eszme
let előtti szakaszára, amire a legjobb esetben is anyánk vissza-visszatérő történe
teiből, meséíből ha emlékezhetünk. Ezért számomra a költészet testetlen emléke
zés, olyan arc vállalása, amilyet még csak elképzelünk magunknak, de amiért máris
felelünk.

És engedje meg az olvasó, hogy az itt közreadott írások ürügyén szólhassak
magáról e költészet gyakorlatiasságáról is. A verssorok éi! versszakok közt kelet
kező feszültség nem tűrí a klasszikus versekben "eluralkodott" témaíságot, ezért
azok csupán a hagyományos olvasásra alkalmatlanok. Pomogáts Béla írja az afo
sísztíkus költészet múvelőjéről: "A beszéd töltelékanyagát kíméletlen fegyelemmel
rostálja ki, s engedi, hogy a vers az olvasó képzeletében épüljön tovább."

Labancz Gyula

MOST KO VETKEZIK ÉLETED

'livol IIblak világít, -
nézed, le nem vennéd szemed,
tested sincs, célod van csak,
sorsod sincs, csak helyed.

A házban élnek emberek,
, lényük benned valóra válik,
csak ők vannak már, te nem vagy
s most követleezik életed.

KIGONDOLOM

II ?'Ügyeket
gyűlnek szemembe a virágok
'estem eleven vitrine
nem őriz több szomorúságot

Kézbe veszem Elolvad a jég
így kapja visszlI lénueqét
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TÁJ: ASSZONYIÉGHAJLATTAL

Fölégette a láz kilevelezte szádat

torkodban csapkodó fecskeszárnyak

AU vöröskakas hegyélen a nap

ágakon könny ül szemünkön harmat

Közöttünk már csak üvegfal

a csendtől feszes levegő -

keressük egymást mint a fák

egymás árnyékában forgunk

körbejárjuk önmagunkat

gyűlnek az idegen lábnyomok

leszédülünk a napra

iDőtlen reményt virágzik koponyánk

Borítékba zárt napjaidon

az éj szigorú rézpecsétje

Alarcos összeesküvők a fák

elárulták útjaidat

A fejedre mert megszépült aszerelemtől

kitűzte vérdíjul csillagait az ég

Allandó önrobbanás veszélye

álmatlan felizzó szénszemedben

Hátadon a nyár letépett plakátjai

Megőrzi szavad a cserépretört kors&

A földeken térded izületes ropogása

fasorok közt farkasként kémlelő szemed

a hajad erdő zúgása Elárul

megvilágít a tél Jéggéválsz Végtelen út leszel

Napjaidat ablakok közé zárta

az éjszaka

II táj fehér lázban

reményedet kibeszélte

A tiizeső pusztította parton

már clak az é'rtelem kagyló árvasága
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