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Virágvasárnap éjszaka.
Bűnben a város. Záporod
mossa róla az árulás
gyilkos-terű agancsait.
Tócsák, sötét tulipánok
hullajtják útra szirmaik.

Egyetlen kérés örvénye
forog bennem régóta már,
gyermek-sirás, kapaszkodás
mig anyja emlőjére vár,
pogány-tornácon idegen,
kujárok közt virággal áll,
virágja illata, srine
két szonyi sóhaj: "Segíts meg!"
Én mint süket, ki [élrehall,
hallom a választ: "Feszítsd meg!"

GYÖKÖSSY ENDRE

A terelők

Virágvasárnap

Virágvasárnap éjszaka.
Bűnben li város. Záporod
massa róla a rágalom
gyilkos-torű agancsait.
Tócsák, sötét tulipánok
hullajtják útra srirmaik.
"Segíts meg!" - hozzád Igy kiáltok,
"Feszítsd meg!" - hallom rá az átkot,

Virágvasárnap éjszaka,
ne szűnjön ráporozni ránk
ítéletednek ostora!

Imádság háza, templomunk,
köveit miota hordjuk,
a sárban mégis elbukunk.

Virágvasárnap éjszaka.
ne szűnjön záporomi ránk
ítéletednek ostora.

Levélrészlet: "Tihanyból jelentem: nyaralásom szép is. nem is, jó is, nem is, ahogy az
már lenni szokott. Szép: a víz, a vihar, az Apátság és főleg az altemplom, Árpád-házi I.
András sírjával. Nem szép: a szörnyű szárazság, a por, ezt a tündéri falut valósággal
felfaló giccs-áradat. Anádtetős, tornácos, meszelt házak eltűntek akiakasztott far
mercsodák és trikóköltemények mögött. Jó volt a társaságom és az olvasmányom.
Rossz volt nagyrészt az idő s a templom csöndjét zavaró turista- és a parti szúnyog
invázió. És nagyon, nagyon jó lesz hazajönni. Ám addig is be kell valamiről számol
nom. Az ismerőseim egy pulit hoztak magukkal a Balatortra. ahol a kutya eltűnt, csak
három nap múltán került vissza, szörnyű éhesen. Jól teleette magát - és megint nyo
ma veszett. Ezt megismételte többször, míg végre kiderült: talált magának egy juh
nyájat, beállt a pásztorhoz, első perctől fogva nagyszerűen terelt - de egy falatot sem
fogadott el. »Társadalmi munkában« csinálta."

Telefon a tihanyi levélírótól: " ... képzelje, azóta is hallottam a puli ról. Most a kör
nyék Trabantjait tereli csaholva, ha azok köhögve-hörögve erölkődnek fölfelé a
Rózsadombra. Szegény aszfalt-pulik. Mit csináljanak, ha terelniük kell?"
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