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TURCZI IST VÁN

Ál ma árul ja el
az ál do zat ki lét ét

– Jékely Zol tán elõ ér ze te –

A ha lot tak elõt tünk jár nak. Már 
be ko pog tak min den aj tón. Avult
tör té ne tek domb vi dé ke it rég be jár ták;
le ját szott pa szi ánsz-baj nok ság a múlt.

Ten gert lát nak, ki von ják be lõ le a
szí ne ket két mo no ton est ebéd kö zött.
Az ájtat vár hat, lej jebb kul csol a kéz,
ha már az al kony ka cér nõ nek öl tö zött.

A nagyenyedi kol lé gi um ka pu ja, ha tá rul,
em lé két na pon ta ked vük re idéz he tik.
Az ágy fö lött a nagy órá ra néz nek, hát ha
az Örök ké va ló ság is épp ilyen gyor san te lik.

Mi ó ta sza vak nem szab nak se bes sé get, irányt,
sú lyát vesz tet te, hogy most, hogy so ha.
Árny-ala kok ra ré ve de zõ pil lan tá sért cse ré be
új ki rály sá got ad a nagy, uni ver zá lis Mos to ha.

Rej tel mes, ál la ti bé ke. Az éj je li edény ben 
húgy szé de leg, láz pi ru láz, ned ves a pár na.
Nem baj. Ez még a nyá la. Meg nyug ta tó.
Az ál do zat ki lét ét el árul ja ál ma.

Az tán hi á ba nyí lik ma gas ra és leng fe hé ren
az utol só szál li li om, az em ber má sa,
itt ma rad fáj dal muk, szé kük, ze né jük,
s nem hal lat szik  á t , csak a test zu ha ná sa.
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