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Szervét töredékeiből
hallom hajnalodik
hiába már az özönvíz
reggeleink belül áztatnak
kiszáradt erdőink öntözik

kihunyt á pislogó gyertya
üres a menny
és üres a máglya

a lélek székhelyét kerestem
vérerekben velőben húsban
égő zsigereket találtam
szétrobbant agyvelőt

szenesedő csontokat

a megrepedt nádat eltöri
a bennünk fájó szél
barátaink megtagadó szavának
lehellete

hallom hajnalodik

lepergett rólam
Isten választó viZe
nem a. kereszt viselésére
hordozására ltéltettem

hallom hajnalodik
hiába' már az özönvíz

186

Pályaudvaron
hát itt vagyunk
lássuk lesz-e még erőnk

világgá szólítani
a délceg jegenyét is
lesz-e még' hitünk
megugratnifarkasokat
hogy űvoltésűk

az egekig szálljon
és óvó szóként
hulljon vissza ránk
mert megértünk már
éltető hangjára bárminek
lássuk mire van még erőnk

és mire elég
halkuló szavunk

Vonaton
milyen csodálatos - velünk már
megtörténhet minden
és nem lesz okunk csodálkozásra
mert "amit mi eddig elviseltűnk"

amit mi eddig elviseltünk
otthon van már szivünkben a kés
s a megbocsáto apai szó
milyen csodálatos
történhet bármi -'. készen talál
legyen bár tankok tiprólánca
vagy a száműzött szabadság



Vóróterm; csönd
milyen csodálatos
túlérett nyarak hullanak nyakunkba
ágyúdörgésre távoli villanásokra
riadunk néha
es mégis kivirágzik
a legtisztább kankalin
a legfehérebb liliom kertünkben
itt ezen a földön
mióta van kertünk egyáltalán
ásító csöndünk békén aludhat
csak érzékeny kék erekkel terhes
fülünk remeg állandóan
emlékezve azokra a zajokra
amiket még ...
szovdl amik talán
nem is hangzottak el

csak romlandó
vérzékeny részeink
emlékeznek valamiféle csatákra
tiltott ünnepekre
gyászos világosokra

milyen csodálatos
aki ami akar
békén aludhat
csend van országnyi
világnyi csönd
lassú 'puha léptekkel
cirkál közöttünk
és belepi lassan
hervadó virágaink

MONTSERRAT
írta BOZÓKY MÁRIA

Ízléstelen tárgyak tömkelege tárul elénk a polcokon, üvegvitrinekben, forgatható állványokon :
diófapácas gyertyatartók, vaskos, cirádás gyertyák, csodaszerrel Ieöntött, művirággal díszített
barlangok, kagylók, kulacsok, mécsesek, pápák aranykeretben, kifestett kegyszobrok. Gyors te"
kintettel felmérjük a hűsítő italok sokféleségetés árát, azután kikötünk. mint rnindig, a teánál s
azonnal kikönyörgünk hozzá még egy adag forró vizet. Az első rohamot tehát kiálltuk : a szom
júság csillapodtával még egyszer, nyugodtabban, talán kiegyensúlyozottabb kedéllyel tekinthe
tünk körül a hatalmas teremben, ahol a turisták és zarándokok önkiszolgáló módon válogatnak,
asztal mellé telepednek, falatoznak és csevegnek. De a második fordulat sem hoz meglepetést: a
terem túloldalán is ugyanazok a tárgyak fénylenek, fenyegetnek, vigyorognak felénk, csak az
üvegfiókok alján húzódnak meg a fényesebbnél fényesebb rózsafűzérek. Első jele annak, hogy
"hamisíthatatlan" kegyhelyre érkeztünk.

Nem állt eléggé körülhatároltan előttünk a kegyhely-jelleg, inkább csak rendkívüli hangsúly
lyal : MONTSERRAT. Az első korty teát, tehát csillapultan, élvezettel ittuk, mint akiknek vala
mi máris sikerült. Valahova eljutottunk, s valami máris történt. Szó sem esett róla, mi, mert hi
szen éppen csak rátettük lábunkat Montserrat földjére, alig negyedórája szálltunk ki a drótkötél
vasútbóJ.
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