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Átok helyen
Bálint nnnn ítmijrt. Híbbe előtt. egy keesijtirásnyire

Ú. Uram!
Mest

látem! lvlég el sem kezdédétt...
Becsájtsd meg nekem. káremkedást szikráztaté fájdalmamban.
eszement kishítüségemet.
Uram!

Mest
ismerem fél idócl gérbílletét.
Ott-ugrek-le-a-léhátrél-

ahel-
akarek-ifjúságem teva lett.

De élek majd és kuruccá leszek.
Kénytelenfiégeimben
himbáltál ide-eda.
elszaladtam - én. némbereken fmilyenekenl) is vitézló -
nevetésedtél letelt
nadrágemba gabalyedva.

De fergétlan süvegemet
útszéli Fiad
seha nem látta
farkasfeggal teli bezentem
felett -
erdé alatti zákányes
alvásaim után.

Ó. Uram!
Mért

íelejted majd idegen kepjáken
helyi illetékességü szívemet?

Mért
nem a gazdag Mervába.

mért jé
Lengyelhenba vezényelsz?



Rekkant várak alatt.
agyenbembardírez ta tett vá resek
járványszagában nyemulek majd.
Furkósbetemat debem eged felé.
az aljanéppel is ésszeduruzselek.

Ó. Uram!
Látsz majd

- lvlajd? Már! -
ájtateskedásem

álságában.
De élek majd

és kuruccá leszek.
mert már felismertem

idéd gérbíiletét.

Hisz bizenyessággal sújtettál
beres ájulatú múlt
éjszakámban: már Iátem Sátán
művét:

nem hü szelgád. Mihály.
bajvívé kardja velt
segedelmem. hanem Fiad
gyézhetetlen jebbja rántett
- átdáırıként - vissza. Feléd.

Kiszakadtam szaglé testembél.
csatamén - kitéré! - módján
száguldtam feléd - edadebett
kantárszár -.
míg alattam rezsdás
pítykévé
zsugeredett zabelátlan életem.

Nem rád
tágult
pupillám!

Seha nem ismert rémülettel néztem
alattam
az elvaszthatatlan ércsűrű gembnyi semmit

Elemezhetetlen.
Te vagy én rejtézém benne?



A válaszelhatatlanban
meghaltam halálem elétt.
Mit értenének majd ehhez
é. Uram!
császárhüségen kappanná hízettakl?

Egyet tégy kedvemre
válaszeddal:
- lvlért szerettem hát
nemzó atyámat a
núbiai
ereszlánkélyék vadságával?
- Mért szerettem hát
szülóanyámat
letűnt kerek
férfibecsületének kérlelhetetlenségével?

Csupaszedó csentem - helnaptél -
az eltár lépcseje alatt.
a predella gyászes képe elótt.

Ki vállal majd
- vajh? - kézésséget
azzal a fekete gembbal?
Sugallt írásedban igazul áll?
vagy kiszabadulhatatlanul
nyel el
teremtett Semmid?

Vágyem: érezzem ugyan lélcksebzett
barátem (szigerral mendem.
legyen rá gencled) simegatását. de
még Fiad ínszakíte erós
rántását. mely sarekvasaibél
kiszakitett perba déndülé
brenzkapuk félé emel.

l-legy láthassam tengered
végtelen vizeit. mint
régen. ett északen.
felém úszé baldachin felhéicldel.



Csapengé kerszelek által felkerbácselt
hitem hábergása tengered vizénél
- berestyá nes Északen -
elsimul lelkem févenyén.
l-lelyreállt épségem zengi - szavaimnál
ékesebben - dicséreted.

Szeríts hát helyet nekem. Uram.
ha mégely herpadásnyit is.
ahel csapzett lelkem - serára várva -
gubbasztva száradhat a
Feltámadás gérbiilt terét
átható fényben.

Feléd ágaskedva. Uram. félsejlik képzeletem kudarca

Fegadaleın. kéiiyérgiissel:

Házad rendes idejű rneszeltetését
vállálem
Fiad egyszeri elimpikeni
tcljesítményéért. Így hagyatkezem.
Ments...

Mentségem. ..
lvlents. ..
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