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ANGYALISTVÁN FE RENC

ne vet hogy ej ti ki
aki ír ja ezt akár le het nék én is ta lán
hisz jár tam itt benn és kinn
az óvá ros szû kült für dõ kö ze in
s ak kor éj jel ott az ut ca sar ka i nál

mely nél sok szor for dul tam el
hol is ko lá ba men tünk bár együtt 
tán so sem van egy kõ fa ra gott 
mint ha egy kisebbecske ma lom

len ne az ar ra ül tünk fel vált va 
kokas meg én az éb re dést vár tuk 
tán lesz va la mi itt eb ben a zeg zu gos 
vá ros ban ta lán hogy ma gá ra ta lál 

a nép le dob ja gön ce it s tisz ta ru hát
veszen fel nyit ja sze mét s lát va lát
nem lett per sze sem mi ak kor ott 
ko pog tat tunk to vább az asz fal to kon

nem mint ha ma len ne sok kal 
több ta lán an  nyi hogy le het tud ni
ezt va gyis tud ha tó bár tud ni nem
tud ják so kan így ez sem igaz

mert hogy ott van benn a rej te lem
a min den tu dás kön  nyû lé leg ze te
csak alig van száj mely mon da ná
sem be fo ga dói fel ké szült ütem

ak ko ron kassák kö re in jár tuk 
mind ahány if jú köl te ményt
csi nál tunk ezt-azt re mény bõl
sok volt em lék szem én

if jú vers és if jú ház ki ar ra
járt ott hont ta lált a füs töt
lé leg zet alig moz dí tot ta ki
járt ce ru za toll fes ték a pa pír

sok-sok ol da lán bi zony jó volt
nem ta gad ha tom bár mért is
ten ném mel lé ma gam ott vol tam
va gyok ol tal ma tok fo lyó i ban 

a lá to más bi zony múlt ba néz ahogy
né hány vak úr csi szolt üve gen jár
id do gál majd ug rál igen pipeckedik
ser cint és fél re áll

a dél elõtt még mû kö dött
de ké sõbb ugyan ho gyan
ki nõtt ru hák lár ma
és el fe le dett csen des év ti zed
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az ut cán ta lál koz tunk so ká nem
tar tott míg rá jött tõ lem sok el
nem vár ha tó ma radt az óbor
bé lyeg a szem kö rül

te kin te tét mit ci vil lány ijed ten vett
tõ le el bi zony zi her ceglédnél hagy tam
el men tünk to vább nõt tem én
ahogy vár fok ká dár da erõ sö dik

rém lik hogy vol tunk még töb ben is 
a név sor ból már elég veszt az 
em lé ke zet ahogy az élet is ha 
ma rad lett vol na jobb író ta lán

ré gi a kép ré gi a haj is mely job ban
ser kent és lob bant ta lán ne ve met 
is más képp ej tet tem mond tam is
for dí tot tam át fo do ríts az utó tag

még most is egye zik név bõl le het ne
akár kon fe ren ci át is fab ri kál ni itt 
ke resz ten lá to más va gyok ki csi
és ugyan ez lenn ágyúk alatt a ví zen

dömötör gi tár ja zeng most fü lem be
fel kör be ül tük õt fenn a vár 
üzent vaskakas szólt az éj be be
éb resz tõ re fel csen det em be rek

va la ki ér ke zik va la ki jön kö zel
sze me tek nyúl jon zse be i be be
lás sá tok mit hoz õ a ren des
fel ké szült hi bát lan jö võt

mély ben
ar cán se ránc se in du lat
tö ré keny csend van leg be lül
nem a bé ke nem a meg nyug vás
a vis  sza foj tott éden kert il la ta

az em lé ke ké amit már csak a bõrmély
és a comb tõ kör nyé ke õriz
az is ten ál lat ere je és fé nye
ra gasz ko dás ta pasz ta lat tisz ta le ve gõ

mint ha egy koc kás ken dõt te rí tett vol na ma gá ra
vi tor la vá szon ke cses he gek a tar kón
öröm má mor len dü let erõ
em lé kei bõ rön dök ben re ti kül ben

ga bo na táb lák a ha tár ban ku ko ri ca csõ
leg fé nye sebb de rék és csí põ alag út be já rat 
su ha nó sze rel vé nyek si kol tás mo raj lás 
ro baj a mély ben


