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Legenda
Karbidlámpa.
Kialudt.

egy szi klasír
egy viadukt

Lappangó lép tek 
a kőfalhoz érne k.

\

Beomló sötét.

lándzsahegy
legenda

" Ha lálnak halálával halsz itt,
ha tetten érn ek "

érvek
elle nérvek

"A múmiák m éregzomún cbe n élnek"

Rangsorolt. léptek -
visszatérn ek .

Parázs-es ő, láng.

Varázs -
lat. Vétek.

sz iklas ír
viadukt

Lép tek
újra-léptek 
hazaérn ek.

Víz-eső, parázs.

házaló legenda

"Halálnak halálával haltok,
ha -

érvek
ellené rvek. Mú mia -ért elem.

Féle lem.

"L égy velem, eleve n
s védte len vagyok"

éve k
ezredévek

Te leho ld.
Ragyog.



Kezdet

. A könyörgést én kezemmel befejeztem.

FeWInek megvágott ablakszemek
Mikor a víg szél hátranyom
Mégse gyere hulltomra el
Magam uszályát vállalom

Agyam csigái víz alatt
Rázkódnak iszapos ágakon
Akár egy közös nagy nevetés
Barátom, homlokom válladon

Türelem

A rend lakcímeit
a névnélküli csend
nem adta ki.

Célzatosan bolyongok
és váram, hogy három
legkedvesebb álmom
hazatalál.

Ora

Nyakamban egy stopper
óra
Futok, holnap virrad
óra.
Meg is érkezem,
ha megérkezem. Futok,
velem fut az óra,
és így holnap virrad
óra
le is mérhetem,
mire érkezem, ha
megérzekem. Futok
nyakamban az óra.
eltörött a mutatója.

"Ha kérdezzük, ki volt Pinczé~i
Judit, az igazságnak mindenben megfe

lelő feleletein k mögül egy fiatal lány

néz vissza ránk, aki Debrecenben szűle

tett' és Budapesten halt meg, súlyos be

tegség után, aki elvégezte az egyetemet,

diplomát is kapott, akinek több verses

kötete megjelent, és mesterségének

szinte minden műfaját művelte, tudta a

legnehezebbet is, gyerekeknek írni, leg

magasabbra lírai műveiben szállt, de
kiváló, feszes prózát alkotott, amikor

éppen így akarta kifejezni magát. Ismer

te a tréfát, tudott szívből nevetni és ne

vettetni, paródiáiba,! is kutatta a lét

nemlét kérdéseit, hagyatékban ránk ma

radt meditáció i azt jelzik, gondolkodó

nak is jelentős volt, s a posztumusz mű

vek számos meglepetéssel szolgálri~k

majd az olvasónak . .. Ma, amikor rá,

Pinczési Juditra emlékezünk, ne eléged

jünk meg mi sem az 'iménti adatsorral,

hanem kíséreljük meg megidézniőt,

méghozzá a saját módszerével. Milyen

volt hát Pinczési Judit? A leghitelesebb

adatszolgáltatóhoz fordulok, hozzá

magához, aki olyan biztosan, ólyan szo

morú pontossággal érezte, életét rövid

re szabták, gyorsan el ken kiáltania az

üzenetet, amelyet nekünk szánt, és ki is

mondott, míg egy alvajáró biztonságá

val megjárta keresztútja állomásait.

Kérdéseinkre csak a versei felelhetnek

hitelesen, közeledjünk a holt szerzőhöz

az önmaga jelezte ösvényeken."

Szabó Magda
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