
MAJOR-ZALA LAJOS VERSEI

Ha híva Kegyelmes Halál
A Vigilia olvasóinak, szerkesztőinek,

attól a "büdös garabonciás" göcseJi költiitól.

Hogy meg ne akadhasson se húsába
se csontjába
semmiféle tetemeibe meg ne akadhasson

a Halál
meg ne akasszátok a Kegyelmes Halált

ha
árnyékom végső búcsút int mosolygon

ne lopjátok el búcsúmat

ha
szám szavai szamárháton távozóban

ne üssetek visszatarton számra

ha
szemem becsukódik az álomra

álmom el ne orozzátok

ha
szlvem pontot tesz a Ritmusra

ne raboljátok el a pontom

A PONTOT

az egyetlen szilárd startoló helyet
méltón átlépni magamon

a ritmust
mely kilök az időből a Nincs-Időbe

kegyelmesen
mely visszavisz tértelen a térbe

szabadon
mely lezárul bezárulva nyitón

a ponttal

hogy meg ne akadhasson se húsomban
se csontomban

semmiféle tetemeimben meg ne akadhasson
a megváltó lépés

ha híva Kegyelmes Halál

kérlek
ne marasztaljatok

ne lopjátok el halálomat
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Célunk megnyomorodása
Szemébe hullott szép virágja
kedve megkülönödött
szive meghervadott

hályog a szemünkön
kevély jó létünk hályogja
mohó tekintetünk termése
üzleti forgalom növekedésében
látásunk ha csappan
termelésünk minden áron
örömeink csomóiban
az élet megcsomósodása

jelenünk apad
jövőnk kiapad

vér
hályog
termés
az üzleti forgalom szítása
lelkünkön eiül
szívünket megnyomja a cél

vér hályog
üzlet vér
fülünk dobhártyáin
napjaink hossza rövidül
termés virágjai
virágok termelése
koszorú-börze

elárverezése magunknak
célunk megnyomorodása

a hályog sebes szemünkről

kompjutereink szitkaival
hetvenhét felé surranjon
osonjon elsompolyogjon
hogy sorsunk meg ne különödjön

koporsónkra vissza ne üssön
boldogságunk bumerángja

Kínom csöpögtet;k
Kősziklák repednek
halottak feltámadnak

föltámadás előtt engem
kérés nélkül
föltámasztanak

tudományuk tudásáért
gonoszul itt tartanak
jogért a jogomat
visszafognak kísérletnek
kísértetnek

fenékig csöppökben
űrítem a keserű kelyhet
megannyi halálomban
a megcsúfolt életet

kínom csöpögtetik
árnyék-tükrömre
szakadt ereimbe
villódzó képernyőkre

erőtlenségem látványosan
tudományukat tudományukba

emberségem elrabolják
embertelen:
fém-kezükben
fék-markukban
kiszolgáltatottságom

partot érve - a másikat 
üres szemem visszarántják
árammal a fény telent
életpótlék maradéknak

látásom üregében didergek

könnytelen
magam talan

Ne így legyen
ámen
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