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GER GELY ÁG NES

Az ala bást rom út
  bog lyas fel hõk si et nek
  a Hold elõtt
   Weöres Sán dor

Jár tál-e pe re mén az ég nek,
hol rád vár a fa rönk?
Csa pó dott fel mö göt ted ár nyék?
Csa pó dott fel gö röngy?

Áll tál-e pe re mén az ég nek,
hol oda vész a nyom?
S a kényszerített fe le dés sel
ki ég az ir ga lom?

Lát tad-e, pe re mén az ég nek,
hogy lég vár az erõd?
S bog lyas fel hõk is el ve tél nek
a vér cse hold elõtt?

Ér ted-e, pe re mén az ég nek,
a jég mi ért ri an?
S mért tá tog nak a rockzenészek
a to ló ko csi ban?

Mert lép ni kell, mint hold a víz re,
s a mély ség ág bo ga,
a hul lám ne ki ront a part nak –
de ki küld te oda?

és kis da la i nak el sõ pil lan tás ra tö ret len az alak juk. De ha mar fel fe dez zük: be lül min den 
csu pa hé zag, vá rat lan vá gás, ki szá mít ha tat lan tár sí tás. Az ép nyelv, a nem rit kán kü lö nös 
sza vak, a biz tos kéz zel raj zolt, de hir te len ki-ki sik la tott mon dat, a ké pek ere je te szi, hogy 
tö mör ho má lyát, va kí tó lob ba ná sa it ak kor is el fo gad juk, ha úgy érez zük: el ta kar nak elõ-
lünk va la mit. Ger gely Ág nes sze re ti, ha ver se i ben van va la mi ti tok. De a ti tok nak is hi te-
le, fe de ze te van. Mert a szö veg bo nyo lult kap cso lat-há ló ja mö gött ott ér zik az el tö kélt 
szán dék: az in ga tag vi lág ban az ér vé nyes ige ke re sé se.


