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TURCZI IST VÁN

Fel for ga tó könyv
„ak kor be for du lunk va la mi más

kö rül nem ír ha tó ho má lyos tér be”
Tûz Ta más

Mind itt van nak ágyam kö rül.
Ezer top ron gyos, üvöl tõ dé mon.
Egy re kö ze led nek, a ke zük ma gas ban,
fé lek, majd szét pat tan a ha lán té kom.

Mit akar nak ezek tõ lem?! Mes  sze a hold, 
nincs se gít ség, nyit nám a szám, de kuss,
ke zük ben a fej sze, a há ló és a bot
min den, csak nem ar cha i kus.

Tá ma dó im szag ga tott li he gé se már
nyak szir te men. Kí gyó fény-élû üve gen
ki te rít ve fek szem, s úgy né zem tes tem
os tor ral csí ko zott põ re sé gét, mint egy ide gen.

S a döb be net, hogy mi lyen csönd van itt
az utol só épp-hogy-még-szabad pil la nat ban;
már emel nek, ké sõ, vis  sza hang zik ben nem
pilátus, szu per sztár, ecce ho mo, hit tan.

Min dig tör té nik he lyet tünk va la mi.
Fenn a fa ke reszt, lenn a dü hös nyáj van.
A fel me nõ nap szik rát szór a domb ra.
Jön a meg bo csá tás táj kép alak já ban.

Si kol ta nék, nem jön hang a szá mon.
Meg ré mít a ha lál úgy mond, kö zel sé ge.
Vil lám ver éket vér zõ öt se bem be.
A be fe je zés nek so ha nem lesz vé ge.

A sú lyos ke reszt egy szer re száll ni
kezd ve lem. Ki ta lán sze ren cse fia,
an nak me nek vé se a csu pasz ég fe lé
ki adós cso da vagy benevolancia.

Jobb meg gyõ zõ dé sem el le né re ér zem,
amint ka rom fel emel ve va la mi jelt
adok, hogy meg ál lít sam, ha meg le het,
e lég bõl ka pott, ké tes menny be me ne telt,

de el kés tem, már kész van a je le net:
pú dert szed a smin kes, ci gi kell, pia,
s míg én ál mo mat há tul meg írom,
ebé del ni in dul a sta tisz té ria.


