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CZIGÁNY GYÖRGY

Nap kel te
Nem gyógy ul nak be Krisz tus se bei
amíg mi élünk:
nyi tott szem mel a pusz tu lás me red
ma gá ra s min den
lá to más pil lá it le zár ni kész
a víg te rem tés.

Za rán dok-perc
Ál mok ár vi zé ben
gá zol va film bé li
ide gen fénybe fúl
a gya log út, a ré gi –
víz zu hog az er dõ
ár ka i ban: ima.
Ki min de nütt je len,
hol vagy Szûz Má ria?

Le gyen meg
Két ség be ejt a gyö nyö rû ség sor sa.
Aka ra tod tü zén a vá gyak, gon dok.
Öröm te len szív vel is há lát mon dok.
Az iszony kön tö sét sze re tet hord ja.
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KE RÉK IM RE

Két Krúdy-négy so ros
Szindbád

A pos ta ko csit oda hagy va, Szindbád
a fo lyó mel lett meg tor pan igéz ve –
bû vö li a víz me rí tõ le ány
vándormadáros éne kel ge té se.

Pistoli úr sze rel mei

Ho va lett Kövi Din ka, Ró zsa Má li,
ki ket Pistoli úr be céz ge tett,
s a sok ró zsa fa-ter me tû le ány? –
Vad sze lek tán col nak sír juk fe lett.

Ti zen két há rom so ros
Kis csi kó

Csil la gos-hom lo kú
kis csi kó ug rán do zik für gén,
mint ha ru gó kon jár na.

Szar ka fé szek

Akác fa hón al já ban szar ka fé szek,
gyöng  gyel, csat tal, csil lo gó
lim lo mok kal ra kot tan.

Hat  tyú

Ke cse sen rin gó hat  tyú
a zöl des nyá ri tó hul lá ma in –
hó folt-ma rad vány a tél bõl.

Lá to más

Mint hamvasszürke lá to más:
egy csusz ka ara szol gat
fej jel le fe lé a fa törzs ön.
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Bá dog jé zus

Pá rál ló õsz idõ ben
az út men tén szo mor gó
bá dog jé zust eszi a rozs da.

Nap ra for gó vi rág

Gye rek ko rom sze les me zõ i rõl
ma is bó kol va kö szön rám ezer
gyer mek arc nyi nap ra for gó vi rág.

Új hold

Az új hold föld re per gõ
arany szín kö les sze me it
hasz ta lan csi pe ge tik a li bák.

Em lék idé zõ

Még min dig ér zi or rom
az éj sza kai gyü möl csös be csalt
lá nyok tes té nek il la tát.

Kölesérés

A Tej út még alig ös  sze ál ló
csil lag tör me lé ke:
kö les érik.

Öreg hárs fa

Dús terebélye zöng-zúg szün te len
a mé hek tõl s a ben ne
la ko zó örök ké va ló ság tól.

Nyá ri éj

Lúcfenyõk csú csát
el le pi sû rû
bé ka pe té nyi csil lag ik ra.

Mar ti la pu

Le ve led sely mes fo nák já val a szél nek
for du ló mar ti la pu, hall ga tom
hal kan fel zen gõ dal la ma id.
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PIN TÉR LA JOS

ké sõ nyá ri dal la mok
ezüst ká rász 

még gye rek
rö vid nad rá gos gye rek vol tam
ami kor azt az
ezüst ká rászt ki fog tam
nagy apám holt ta ván
hogy ra gyo gott az a ká rász
ezüst volt
mint ha nyár es tén 
ki fog tam vol na a hol dat
mint ha ki fog tam vol na a hol dat

dú do ló

mi kor ka masz vol tam
úgy éne kel tem
mint egy ma dár
él tem a ver set él tem
mi kor fel nõtt vol tam
nem éne kel tem sír tam
de úgy sír tam
meg ne lás sa anyám
meg ne lás sa édes anyám

anag ram mák sa ját ne vé re

ne vem mel ját szom
pin tér lajos:
én prosti alj –
de hi szen kur va nem va gyok
pin tér lajos:
én is lop rajt –
de tol vaj sem va gyok
pin tér lajos:
él ni ja sport –
de én de én
nem sport ból él tem!
és ak kor el jön
a ke gyes anag ram ma ér tem
pin tér lajos:
lant-pi ros éj –
az én lant-pi ros éjem



23

po hár bor

egész sé ged re!
egy-egy po hár bort
fi a im egész sé gé re meg iszom
nem árt egy-egy po hár ka
s biz ta tom õket mert
rá juk te kint már sze mem
az õ egész sé gük re is
le en dõ uno kák ra
le en dõ uno kák ra
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BROKÉS ÁG NES

Ver sek
Ab lak ban hir te len ha bok
Mint a ha lál, fel tor nyo sul nak

Der med ten el ej ted a gyön gyöt
Meg ka pasz kodsz a sem mi ben.

•

Az ki any ja mé hé ben együtt hált a szinekkel
Már ott is mer te tán a haj nal ró zsa pír ját
S a csil la gok kö zöt ti vak fe ke tés mo rajt
S szive úgy el szo rult a zöld szín il la tá tól
Hogy ál má ban az any ja sze mé be könny szö kött

meg for dult s fel nyö gött

•

Ó ki für kész he tet len órák
Ami kor nem szõ nek a pó kok

Ócs ka bi cik lit dön tünk fá hoz
És nem aka runk ha za men ni.

•

Négy tol lú tu li pán
Cir mos, har ma tos éj

Ször nye teg sze re lem
Vi zes, négyélü tõr

Hul lik, ha boz a har mat
Lan kad égen a csil lag

Le fagy szád ról a vér is
Mi nek is jöt tél ked den

•

Ezek a ka lá szok, ezek ben hem pe reg a vad disz nó mi kor fél
Fel köl ti a pa csir tát hogy da lol jon ne ki a Hold alatt
Míg meg nyug szik a har mat ban, a zsen dü lõ éj sza ká ban
A szin te el sem mond ha tó szép sé gek öve ze té ben
Ra gyo gó fel leg ár nyak ti tok za tos ölén

•

A ku ko ri cá ra fel fut a tök.
Gyönyörü óri ás le ve lei
Resz ket nek a sze re lem tõl

A vi lá gos õszi égen ma da rak
Ne mes ívû var jú ká ro gás
Min den eped az is ten után.
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GÁL FE RENC

Szok ta tás
Az ivó csar nok ba adott ta lál kát.
Az asz tal még lan gyos volt a nap tól,
kú rá ra ér ke zõk cso szog tak,
és a vis  sza ál lí tott szob rok vé se tét:
si lány  edé nyek va gyunk, uram,
meg há rom pont a szom jú ho zó
kép ze let nek, vat tá val pu col ták.
Az ud var fe lõl jött hú zott ru há ban
és el len fény ben, ahogy éj sza kai mû sor ban
a tes ten kí vü li él mé nye ket fes tik.
El vá gyó dás tól sem men tes
han gon me sél te: a vil la mos tól
gyer mek lá nyo kat kö vet ve át vá gott
a leg al só, föld alat ti vi zek szint jén.
Ahol da rált szén nel táp lált ka zá nok
do hog nak, és a cisz ter nák gu mi tal pú né pe
egy mást jobb kéz rõl ke rül ve ma kog csak .
A ke ze mes  sze volt, így fel áll tam
és rá te rí tet tem za kó mat.
Ugyan az zal a len dü let tel vis  sza ül tem,
be lém nyi lallt, hogy az idõ zí té sen
men  nyi min den múl hat, 
és a víz ho za mot is mu ta tó óra kap csán
meg is em lí tet tem.

A ter mé szet rõl
A hold ki telt. A für dõ ház ban
dol go zó he té ra ma éj jel
alig gyõ zi majd a mun kát.
Már csak a ke rü let kép vi se lõ je
hi ány zott, aki név jegy ét elõ re küld te,
va dász eb ét az ágy elõ ig hoz za.
Élet be lép te hát, amit né hány he te
a szag ta lan lá to ga tó mon dott
a cse re pes nö vény rõl.
Víz- és fény igé nye szin te sem mi,
eres le ve le i ben vi szont
az em be ri be szé det
kor lát lan ide ig meg õr zi.
Az zal el ment. A fris sí tõ höz
és a sü te mény hez  nem nyúlt.
Az ab lak ból utá na ha jol va
a nõ bi zo nyos ra vet te,
hogy az ap ró te to vá lás
ró la sem hi ány zik.
A mí ves raj zo lat hoz il lõn
égi és föl di kö tel mek
mun ká já ban és szol gá la tán
kí vül is ös  sze fo nód nak,
ami kis nö vé sû fér fi ak nak
bi zo nyít ha tó an jót tesz.
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STILLER KRISZ TA

Szá za dik vers a sze re lem rõl
Kint szer dai szél sza va szis  szen.
Ár nyék ban a fényteli ter mek.
Rád vár va de mes  sze az ab lak.
Én ál lok, a fák me ne tel nek.

Tél köss ne ki holdlila sá lat,
ut cá kon a jég ci te rá zik.
Éj lá gyan ölel ve bo rítsd be 
fel hõ ta ka ród ba, ha fá zik.

Nem tar to zom en  nyi si koly nak.
Szét tép ve a teg na pi szám la.
Én vér zek – a fák fe je géz ben.
És hópuha csend ül a szám ra.

Au ro ra Irrealis
Ki dob ták az ál mom.
Nem tud ta, hogy baj van.
Egy va gon ban resz ket,
fá radt lám pa zaj ban.

Vég ál lo más plusz egy.
Szél ránt le a pad ra.
Vá rom, hogy a po kol
mi kor vált sza bad ra.

Fek szem fény vi har ban.
Min den hol a cúg van.
A lel kem ol dott, mint
cse lé dé a lúg ban.

Bár tud ná a tes tem,
me lyik a jó pá lya...
De is te ne sincs már,
nem hogy al ma fá ja.

Vol tam már a fény ben.
Még is vis  sza jöt tem.
Ke rék be tört ru gók
sír nak fel mö göt tem.



27

Nincs me se
Hópaplan bo rult rám.
Azt hit tem, a vágy az.
Most már nem moz du lok.
Majd a csend be ágyaz.

Mu száj-Hó fe hér ke.
Nincs se ló, se her ceg.
Ro hadt al mák van nak.
Ho mok fo lyam per cek.

Jég ko por só rop pan.
Sen ki, csak egy tör pe.
Nem õt vár tam. Megint
hí vat la nul tör be.

Nem én va gyok ol vadt.
Csak a sár alat tam.
Õ már el pá rol gott.
Én meg itt ma rad tam.
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GÁ TI IST VÁN

Ki ra kat
Be lül rõl né zem a ki ra ka tot.
Ven nék egy bol dog ut cát.
Csa tan gol ni, bá mul ni aka rok,
Zse bem be gyûr ve új ság.
Lát ni a ma sza tos üve gen át
Pin cért és sok-sok asz talt.
Jobb ra a lám pa, ha pi ros ra vált,
Só hajt a szür ke asz falt.
Szí nész nõn te nyér nyi nap szem üveg,
Ke zé ben nyur ga pó ráz.
Kön  nyes a meg cél zott fal fe lü let,
Szag lik a Nõi Fodrász.

Be lül rõl né zem a ki ra ka tot.
Le het ne Bécs vagy Prá ga.
Temp lo mok, bol tok és hi va ta lok.
Ki néz ve min den drá ga.
Be zár nak. Tû röm, és ki fa ka dok.
Dör mö gök föl-le jár va.
Kí vül rõl né zik a ki ra ka tot.
For ga tom: Nyit va / Zár va.
Ta ná rok, mû vé szek, ci ca ba bák
Lát ják a sok szép köny vet.
Bá mul nak en gem az üve gen át.
Ne kik se sok kal kön  nyebb.

Le het ne rend
Nem akar ják tár gya id a ren det.
Fel lá zad nak új ból. Ne fá radj!
Po hár ba a cu kor be szá rad.
Fo gad ko zol, be le fá sulsz. Nem megy.
Port kí ván a he ve rõ s a szõ nyeg.
Szék lá bak me té lik par ket tád.
Más tok ba ke rül nek ka zet ták.
Rej tett sar kok örül nek a szõr nek.
Üveg pisz kán no vem be ri ár nyék.
Ira ta id buz gón át fu tod.
Ke res nél egy fon tos dá tu mot,
De a nap tár szep tem be ren áll még.
He te kig van szi lánk, hogy ha tör tél.
Söp rö getsz, de órák múl va csak .
El du gul a mos dó, búg a csap.
Fej re áll a köny ves pol con Ör kény.
Szo bád so ha sza lon ké pes nem lett.
Ká osz volt, és ká osz megint lesz.
Mér ge lõdsz, de vé gül le gyin tesz:
Nem akar ják tár gya id a ren det.
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ME ZEI GÁ BOR

kol dus
a ma ga biz tos sá go mért jöt tem el hoz zád. de így nem le het tem 
ná lad. sza kadt fér fi kol dul az aj tó ban. ha min dent ne ki adsz. 
megszégyeníted. úgy hogy már ket ten va gyunk. a kol dus meg 
én. tõ lem nem te vettél el min dent. ne ki nem is ad hat nál sem-
mit. két ér me koc can a kalapban. va la ki ki vesz egyet. és be áll a 
csönd. ta lán ki csit so kan is vagyunk rá. egyi künk meg fá zik té len 
a za jos ut cán. a má si kunk egy meleg la kás ban. egyi künk nek tü de-
jé re megy a be teg ség. a má si kunk be lehal. mi kor aj tót nyitsz. két 
ár nyék ve tül rád a szembefényben. va la ki csen get. egy szer re nyú-
lunk a kilincsért. kö zöt tünk aj tó. sen ki nincs be lül vagy kí vül. de 
ná lad van a kulcs.

kád
ki lépsz egy kád nyi lan gyos pisz kos víz bõl. mint va la mi álom ból. 
ki ráz a hi deg és fel éb redsz. rán cos ázott ke zed ma nem is is me-
rõs. er re vagy meg ret tensz. vagy a fe jed in ga tod. de sem mi kép-
pen nem kezded mu to gat ni ma gad. mint aki egész nap ott sincs. 
és egy re csak va la mi for ró für dõ rõl áb rán do zik. ami ben ha ele get
ül. fel is ol dó dik tel je sen. és mi re a fe jé hez kap már ké sõ. az tán 
es te ott hon va la mi papucsot ta lál a für dõ szo bá ban. a kád ban
za va ros lé. és kré mek szorongnak a tu bu sok ban. most vagy õt 
ál mod ja va la ki. vagy nem is lakott még ma gá ban so ha. éj je len te 
gör csö sen for go ló dik. né ha egyedül al szik. és ró la ál mo dik. né ha 
ve le és más ról. ki ráz za a hi deg és fel éb red. gyû rött nyir kos ágya 
ma se hogy sem is me rõs. er re megretten. ki megy az elõ szo bá ba. 
a ci põ je se hol. mer re csász kál ilyen so ká ig.
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LÁZ ÁR BEN CE AND RÁS

Egy nyá ri dél elõtt
„Vi lá gol a dü le de zõ vis kó,
mind azok tól, aki ket va la mi lyen hul lám vagy szél
ide so dort, hogy be tölt sék sor su kat.”

(Thomas Tranströmer –: Ke le ti ten ge re im)

Az éj sza ka be csa pó dott vagy két szer
az ab lak a vi har mi att, amit a nyár ho zott,
mint pi ac ról egy cso kor vi rá got nagy anyám
a zon go rá ra dísz nek. Nagy apám nak, hogy lás sa,
ho gyan szá rad el és mi ként lesz az élõ bõl ha lott.
Té ged so sem ér de kel tek az ilyen dol gok, ezek
a nagy sza vak. Nem is be szél tem ró la ne ked,
de akar tam. Itt ná lam a la kás ban, ha né zed
a re dõnyt, akár egy szo ba tü kör rel be fed ve,
a ré se ken lát ha tod, ahogy da ra bok ra hul lik
mind az, amit egy szer va la mi nek ne vez tünk.
A nagy szü lõ ket idõ vel te is majd a fal ra
ra gasz tod, s csak így gon dolsz rá juk.
Mért ült fo tel ben nagy apád, s mért hall ga tott,
mi kor nagy anyád meg jött a cso kor vi rág gal,
amit a pi ac ról ho zott, ahogy teg nap éj sza ka
nyár a vi hart, ami be csap ta az ab la kot.
Mért nem szólt sen ki hez, ha szól ha tott.
Õsz ha já ból ki hul lott, em lék szem, az utol só
fe ke te szál, egy nyá ri dél elõtt, mi kor nagy anyám,
kinn a te ra szon mus kát lit ön tö zött. Az tán lát tam,
ahogy zok nit húz, mint ha men ne va la ho vá, mes  szi re,
ahol nem fá rad nak az iz mok, nem gör csöl a száj,
ha szól ni kell, s nin cse nek nap szak ok. Egy nyá ri dél elõtt,
em lék szem, nagy anyám nár ciszt ho zott, sár gát, ami lyen
ak kor az ég volt, s vi ze set, mint meg iz zadt há ta.
A vé gén csak egy fény ké pet ra gasz tasz ki a fa lad ra,
s így te me ted azo kat, akik majd té ged ta kar nak.
Már hi á ba pró bá lom elhitetni, hogy van va la hol egy ház,
ahol ki zár ha tod ma gad, ahol te benn ma radsz,
ahol nem szá rad a nár cisz, amit nagy anyád ho zott,
aho vá azon a nyá ri dél elõtt, mi kor az ég még sár ga volt,
õsz ha ját hát ra dob va nagy apád el in dul ha tott.

Az el sõ eme le ti te ra szon
Sze re lem mel, T.-nek

Ott fe küd tél mel let tem, akár egy le csi szolt
por ce lán ba ba, mez te len a fran cia ágy ban.
Ide gen vol tál, ahogy csak egy test tud ide gen len ni
egy má sik nak. Nem kér dez ted, mit, hogy egy ál ta lán
mért te szek. Ne ked nem kel le nek ér vek, olyan vagy,
mint egy kis gye rek.

A há tad, ahogy meg haj lik, akár egy kord za kó,
kö ve ti a las sú íve ket. A ha jad dal nem tu dok mit kez de ni,
ahogy folt tal egy fe hér nad rá gon, szin te csak el kop ni tud.
Ahogy sö tét sze med fel töl ti a vi lá gos szo bát,
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mint egy ré gi ba ke lit le mez, hal la ni aj kad zá ró dá sát,
akár tû nyi kor gá sát, a fo ga i dat. Nem tu dok ja ví ta ni raj tad,
ahogy te sem ma ga don.

Le ve tett ru ha da rab ja i dat, em lék szem, da ra bok ra szed tem vol na,
hogy egy ben lás sa lak, hogy ne keltsd va la mi nek a lát sza tát,
ne légy olyan, mint egy ós di ki ra kat.

Hagy tál itt ne kem em lék ben egy kulcs tar tót, nincs raj ta sem mi,
csak há rom réz gyû rû az egész. Az óta az zal já rok el. Ahány szor
aj tót nyi tok te jutsz eszem be, olyan ez, mint gon dol ni egy sze rû en
csak anyá ra, apá ra.

Az évek be em lé ket pré se lek, s majd té ged ra gasz ta lak ki a fa lam ra,
hogy meg ma radj, ne múlj el, mint egy ros  szul meg pen ge tett ak kord,
mint egy meg rá gott fa lat.

Te majd hoz zá mész va la ki hez, aki bõl egy szer jó férj lesz,
be lõ led meg jó anya, mé hed ben az idõ vel lo pott gyer me künk kel.
En gem ak kor már nem fog nak ér de kel ni, azok a las sú ívek,
meg ko pott haj szá la id, aj kad zá ró dá sa.

Csak ré gi ba ke lit le me zün ket, s a tû nyi kor gá sát, csak azt jegy zem meg.
Ne ved te to vál ta tom a nya kam ra. Az ide gen tes tet így más vált ja fel:
öt be tû, egy éj sza ka.

Em lék szem a ka put zár va hagy ták. Kér tél, en ged je lek ki.
Az tán néz te lek, ahogy ki lépsz, el tûnsz, fel se néz ve, je lét sem ad va,
a rád ne he ze dõ tom pa ég bolt nak, vagy egy ál ta lán va la mi
egé szen nem hét köz nap inak.

Most pir kad, a teg nap es tét ös  sze sze dem,
ahogy tö rött bo ros üve ge ket a csem pé rõl.
Az el sõ eme le ti te ra szon az öre gek a sze re tet rõl be szél get nek.
Itt hagy tál va la mit, s az óta se hi ány zik.
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STOLCZ ÁDÁM

Be szá mí tott vesz te ség
– most és mind örök ké –

Köz vet le nül mel let ted nõ alak ban
fek szik a fáj da lom,
a ke zét rádteszi, ne hogy szét ess,
amíg a ku dar cok 
las san le eme lik ró lad a for mát,
ne hogy az üve gek édes
szenny víz há ló za tá ban
szí vódj fel.

Ki ope rál a sze re tet bõl,
akár egy test ide gen anya got
a te leg jobb ba rá tod és le köp,
pusz tán csak fer tõt le ní tés vé gett a
nyu ga lom
és az arc iz ma id nak dõl,
azok re meg nek,
akár egy ré gi kor lát,
ki zá ró lag az egész sé ged ér de ké ben
a ro hadt élet be
utal be egy da ra big,
egész kö zel a vá ro sod hoz,
ahol húsz éve ülsz és né zed
az ott ho nok vi lá gos ab la ka it,
s azok ból, akár
a val la tó lám pák ból
gya kor lot tan rúg arc ba
az ál ta lad be ta ní tott nak hitt va ló ság.

Terv sze rû vis  sza vo nu lás
Amíg ma gad nál vagy,
meg tu dod ma gya ráz ni?

Meg ma gya ráz ha tod.

Hogy mi at tad ég a po fám,
vagy mert most a szám ban
egy amal gám
tö mést for ga tok.

Nem tu dod amúgy vé let le nül,
hogy ki nek vet tem ezt a
ren ge teg le ve gõt?

Most írd alá a csek ket
vagy az ar co dat ír ja majd alá egy po fon
és sa ját ke zû leg szán tom be raj ta az idõt,

vé gül úgy is 
le húz zák a jószándékot
ma guk után a tor ko don.
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Meg tu dod ma gya ráz ni?

Hogy mi ért van az, hogy 
én most is ma gam ban be szé lek?

Te gyünk úgy mint ha
el fe lej te né lek, és ami kor az em lé ke im kö zött túrkálok,
ak kor ugorj be, és üvölts rám
hogy min den hez azért hoz zá nem nyúl ha tok
mert le he tek egye dül, de fog jam vis  sza ma gam
mert ma gam ban azért még sem ott hon va gyok.

Te pe dig a ke zem re csu kod a pil lan tá sod.

Ta vasz
A ta vasz elõ áll, és én vis  sza né zek.
Mi volt az, amit ott ha gyott?
Egy ros  szul hang sze relt hi ány ér zet,
va la mi, amit én hagy tam ott.
Akár egy he get,
egy ujj le nyo ma tot,
egy tár gyi bi zo nyí té kot,
amit va la ki el tün te tett 
a nyo mo zás kez de té re.

Ezért most nyom nél kül va gyok.
Nin csen bi zo nyí té kom a tél re.

A ma gány most a feltételesmód
leg fel sõ fi ók já ban ha sal,
az én rozs da men tes hu mor ér zé kem
pe dig a leg újabb gya kor lat sze rint
a sze lek tív hul la dék gyûj tés je gyé ben.
A szél pe dig jobb lesz, ha el tû nõ dik,
hogy mi ért kel lett köz be po fáz ni
és a hi deg gyor san ab ba hagy ja
azt az ót var vi sel ke dést,
hogy csip ke di az em be re ket
a rossz idõ meg vagy le ül,
vagy pe dig azon nal
ki megy a te rem bõl.

Azon ban itt is járt a fagy egy szer,
és nem so ká ra vis  sza tér.
Ha az öröm nem jár so ha ma gá ban,
A gon dok tár sa sá gá ban vis  sza jön a tél
És a ke zük ben mo so lyog nak a ké sek.

Akár egy ros  szul hang sze relt hi ány ér zet.
a ta vasz elõ áll, és én vis  sza né zek,
túl mes  sze az idõ ben áll va.
Vis  sza né zünk a ket re cé ben já ró,
há lyo gos sze mû fe hér orosz lán ra.
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Sza bad ság
Sé tál ni a sza bad ég alá, úgy menj,

hogy tudd, ha ladsz va la mi lyen irány ba.
Itt nyak mu tat vá nyok nél kül is kõ vé le het vál ni.

A sza bad ság va dász te rü le tén kön  nyen 
rá lõ hetsz min den fé le kis vagy nagy vad ra, vagy akár hi ány ra.

Ha fi zi kai va lód ér zé keny bú csút vesz tõ led,
menj csak fesz te le nül to vább.

Nem kell ke res ned, meg ta lál nak 
ma guk tól majd a Szo do mák és Gomorák.

Már csak te el len õr zöd és lá tod
a he lye ket, meg a kö rül mé nye ket.

Sze zon ja van most a sza bad ság nak.
Jó dol god ban már azt sem tu dod,

egy szer re hány vissz hang be szél get ve led
és hány száz al ka lom mal lá to gat nak meg

ezek a kis sé tes ti hi bás sza vak.
Ame lyek min dig ké szek ar ra,

hogy rád egy egész vicc köny vet szab ja nak.

Az ég csa tor na fe de le né ha
alá za to san fél re bil len,

ilyen kor pont olyan mint ha
va la mi fény el sza ba dul na

 itt lenn.
Rö vid idõ re ek kor,
– fe le lõt len lé vén –

meg esik, hogy né zés he lyett
va la mit lá tok.

Lá tom, 
hogy fém mé vál nak a ma da rak

és kõ vé az orosz lá nok.



35

SU LYOK VIN CE

Ha el jöt tél vol na sé tál ni ve lem
Nem is lett vol na szük sé ges, hogy szól junk
egy más hoz. Elég lett vol na men nünk
egy más mel lett a kis sé el va dult
és gon do zat lan er dei ös vé nyen,
amint ezt gyak ran tes  szük más kor is.

Sza va kat szól nunk nem is kel lett vol na,
csak kö vet nünk a ke mény re ta po sott
utat a feny ves tisz tá sa in át,
hol a meg rit kult ágak ré se in ke resz tül
nagy sá vok ban dõlt vol na ránk a fény,
s az al kony ara nyát
telt ma rok kal szór ta vol na lá ba ink elé
a ké sõ dél után.

Sza va kat szól nunk nem is kel lett vol na,
csak kö vet nünk az út  ka nyar ja it,
s ma gunk ba szív nunk bok rok, fák, vi rá gok
ke se rû-édes, erõs il la tát
a nyár kö zép me le gé vel kö röt tünk
a pár na pig még to vább fe cse gõ
ma da rak kal a bol dog al ko nyat ban.

De bel sõ csen dün ket nem za var ta vol na
se ez, se a lomb közt mo to zó
és ko to rá szó szel lõ.
Men tünk vol na csak a zajt el nye lõ mo há ban
ma gunk is te le csend del, hall ga tás sal,
bé kes sé gé vel és szép sé gé vel
az er dõs he gyi táj nak.

Ho va lett?
ho va lett sár ga pon gyo lá ja
vi lág lott tõ le a szo bá ja
s leg in kább ép pen ak kor
mi kor ma gá ról azt is le ve tet te

ho va lett ugyan ho va lett
me lyik fi ók ba is te het te
s ho va let tek ma guk azok az évek is –
ho va ma ga az élet

a sár ga szín he lyett már szin te csak
fe ke tét lá tok
élek-e még élek-e még
a ha lál átok

csak pon gyo lá ja sár ga sá ga
gyõz het ne ezen a ha lá lon
de ugyan ho va lett
va ló volt-e vagy csak álom


