
NAGVGÁSPÁR Kialszik majd
Nem
akkor sem voltam naio
de hittem csaknem mindenben
és mindenkiben
mert olyan hihet6volt
és olyan kerek a történet
mint az el6ttünk pattogó labda
ami persze mindiga bokrok
közé gurult...
de akkor is sütött
a márciusi Nap a Majorban
s akkor is én jöttem el6bb
fölmérni a terepet
az erősen rongált pad herfokát
s távol egymástól
mintha valami mozdulailan
legyökerezett libikókán
a srácok kiáltozása
és labdapuffanások között
le1öl szálltak a kérdések és a válaszok
igazán csak te tudhatod
ha nem vagtJ felejtős formában
a "márcjúnokt"-ot hányszor álmodtuk
konspiráltuk végig
de most
különös évek múlián
amikor megint itt
és te beszéd helyett bekarcolod
a frissen festett padba:
A MEGBOCSATAs SZüNETEL!
akár az üvegvisszaváltás
írom lábammal válaszul
a gyöngykavics füzetbe
higgyek-e ezután a finom szóterápiában?
vagy holmi ligetes beszélő helyekben?
most sem vagyok naív
csak talán szomorú
még a pad alatt átsüvöltő

531



labda se vidít föl
sem a mostani győztes fiúk diadalordítása
akik hihetővé teszik
mindez a Földön játszódik velünk
ebben a városban
az ámuló platánfa alatt
velünk ér véget ez a hosszúfilm
mikor kialszik a kanyargó út fehérje
mint ahogy majd
a nyári villanyfények
zárás után a szomszédos kertmoziban

Az állomásokon túl
Péceli - torontói Fáy Ferenc emlékének, aki
az egyik legszebb magyar verssel járta végig a maga
KERESZTúT-ját.

Csak az elárultatásban bíztam
csak a jól végzett hóhérló munkában
és a két hegy között kígyóként
sziszegő útban
ahol az olajtól- ezüsttől- verítéktől

fénylő nagy éjszakában látom
a cipelni se restek néhányát
akiket alig ismerek
de tekintetem től bátrak
és rommá alázható minden igazukkal
itt araszolnak velem
ha már a ti tagadástok percenként megesett
hát mi megyünk ebben a véres mesében
már minden állomásokon túl
és túl az élettelen kövek birodalmán
nyakiga dicstelen napokban
s mintha valami ének jődögélne szembe:
testvérem emlékezz meg rólam
mert én is veled vándoroltam
és a hajnali huzat örvényében
nagy irgalmadba takaróztam
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Esztergomi apokrif
Dobokay Györgytől, Balassi gyóntatópapjától származik az első hi
teles leírás a költő haláltusájáról. Utolsó szavai így hangzottak: "Tu
us miles fui Domine. Tua eastra secutus sum." ("A Te katonád vol
tam, Uram. A Te seregedben szolgáltam.") Az értékes dokumentum
a Pannonhalmi Apátság Főkönyvtárában található. De Dobokay
György évek múltán, emlékezetből, hogy a költőt megidézhesse
hallgatóságának, így rakosgatta össze szavait.

Tusakodván bévül
én igaz Istenem

soha nem is másokkal
hajolj Te mostfölém

egekbffl leszálló
minden angyalaiddal.

Szívem humuszába
legszebb hónapodat

virágostul boritsad
sebemnek üszökét

lázam futosását
erősen csillapítsad.

Hűsítő kedvével
csobogó nagy vized

testemet ha megfolyná
Danubius forrás

szikkadt nyelvem tövét
élesztené olyanná

mivel 'Iéged Uram
végcsatám porondján

híven dicsérhetnélek:
katonád voltam itt

angyalid kürtszaván
táborodba megtérek.

(lejegyezve az Úr 1994. esztendejében)
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