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Bíró Tímea

Hosszú 
(részlet)

nem szülünk új dolgokat a meglévőket elzárjuk az élettől
cérnahiány a házban fáslival kötöm át a petrezselyem zöldjét
alig éri át alig érem át a tested ahogy a karjaimba söpröm az éveidet
súlyosan összekoccannak a csontok fegyverropogások
egy eldőlt fenyőfa vagy ami egyik napról a másikra esett le a lábáról
a sebeidből megállás nélkül szivárog a gyanta szemeidből madarak röppennek föl
köszöntsük egymást a béke jelével legyen békesség köztünk
ma még semmit nem ettél szorgalmasan üríted magadból a tartalékot 
minha ürességből kéne levizsgáznod isten előtt
most kéne vége lennie de nem lesz még csak most kezdődik a bedeszkázott élet
beterítenek minket a gyógyszerek a pépesített húslevesek a felgyülemlett víz a hasüregben
a belső combjaidban orgonaszínű véraláfutások nyomásra nem érzékenyek
körkörösen villog bennünk az ammónia sárga sűrűsége
fekete pontok cikáznak a látókörünkben iszonyatosan 
lassan állnak össze az enyhülést hozó csillagképek

ujjaim közül kifolyik a tested nem ellenkezel 
szelídre gyógyszerezlek és feketében járok hozzád
hogy szokjon a szemed a sötéthez kopnak a holnapok az injekciós tűben
nem tudtam a lóra ülni mert a háta csupa seb és szivárog a vére
gyalog jöttem összepréselődtek a kilométerek amikor rájuk léptem
fordítok egyet rajtad hogy levegőzzön a másik feled
most a fal felé nézel így egy kicsit könnyebb
ha tudnád hogy a halálod után itthagyom a házat s talán az országot
elhúzódna minden mert az ilyen hírektől 
vérzik a szív vérzik az agy lebénul a test
kevesebbet kellene rúgni hogy ne súrlódjon annyit a bőr
már nem tudok mit kezdeni a lehámlott bőrszeletekkel
de hátha egymáshoz ütődnek a szervek és a belső vérzés vet
mindennek véget felszabadít minket

 
Bíró Tímea 1989 decemberében született Csantavéren. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének elvégzése után Szabadkára költözött, és 
rendezőasszisztensként, súgóként, ügyelőként dolgozott a szabadkai Népszínház Magyar Tár-
sulatánál. A Magyar Szó napilap Képes Ifjúság nevű mellékletének külmunkatársa. A Szab-way 
Színházi Szervezetnél művészeti titkárként és közönségszervezőként tevékenykedik, valamint 
összművészeti esteket szervez és moderál. 2017 júniusában jelent meg az első verseskötete A 
pusztítás reggelei címmel a Forum Könyvkiadó gondozásában.

Péntek Imre

Az életöröm és mulandóság motívumai 
Oláh János költészetében
A földi létből való távozást kísérő szenvedéstől nem kímél meg – az élet. Az élet – mondom –, 
amikor jórészt a halálról akarok írni, az elmúlásról. Azokról a pillanatokról, amikor ember magá-
ra döbben, elmagányosodik, s ha módja van, mérlegre teszi a cselekedeteit, amelyekből egy pálya, 
vagy egy sors lett. Néhány barátom küzdelmét a betegséggel, a halállal közelről figyelhettem, s 
megrendített az a tudatosság, amivel felmérték, hogy az út végére értek. Nincs tovább. 

Baráti körünket meglepte Rózsa Endre megbetegedése és korai halála. 54 éves volt, alkotóereje 
teljében kellett küzdenie a szorongató gondolatokkal. Korábbi versében még élt benne a virtus, 
a dac. A Bevágom az ajtót – mely az Ámokfutó álmaiban jelent meg – még ennek a hetykeségnek 
a tükre. 

„Ha feldobom egyszer a talpam,
nem nő helyettem csapongva
elandalító buja rózsa.
De kihajt a krumplivirág…
De mögöttem lassan a testtel!
Ha az isten halni parancsolt,
bevágom utánam az ajtót…
Persze, ez a dacosság azért idővel megszelídült. Az Amit adsz a világnak című versében már így 
ír, kissé ironikusan:

„Amit adsz a világnak, el-
fekvő nyolcasok,
végtelenbe tekerednek,
és elnyugosznak ott.”
Az Aeternitásban még szerényebben fogalmaz. Nincs megdicsőülés, heroikus dráma:

„…arcod megtöpörödik.
Szétporladsz a kereszten.”
A Berzsenyiben még így fakad ki:

„Szándékom ítélet őrli,
nem lehet innen kitörni –
Gyűlölöm azt, ki helyettem 
él majd, egy boldogabb rendben.”
A Bal négyes betegben már ott a kórházi életkép, a végkimenetellel, amelyből az együttérzés sem 
hiányzik:

Az ELTE Bölcsészkarán jött létre Kilencek néven egy költőcsoport. Első antológiájuk 
1969 decemberének harmadik hetében jelent meg Elérhetetlen föld címmel. Nem 
voltak kegyeltjei a hatalomnak, így hosszú utat kellett bejárniuk a megjelenésig. 
Nyíltan és bátran írtak akkori társa dalmi gondjainkról, bajainkról. Az idő őket iga-
zolta, ma is együtt vannak. Igaz, megfogyva, mert hárman közülük már nincsenek 
velünk. Antológia 50 címmel jelenik meg ötödik könyvük a napokban.
A Polgárok Házában és egykori otthonukban, az Eötvös Kollégiumban díszünnep-
ségeket rendeznek tiszteletükre.
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Utassy Józsefné Horváth Erzsébet


