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DGY HALOTT KOIJTISH)Z.
J6zsef Attila eml6k6nek.

lllonilil: rigy-e jobb most: iiriikiis
remeg6s r{rnya nem inog
benneil beliil 6s iireges
nyugalmail van, rnint, ha kifogy
a vihar 6s m6ly csiinil lesz?

Ldrn m6gis, Kdlt6, sziveilet
nagyon sajnr{,lom; igaz az:
hogy a levegd hiilegebbo
mi6ta 6bor-parazsas
szine-heve megilermeilt

- Sokan tal6n nem 6rtenekl
6n igen: s, ha sz6litalak,
bizalmasan megkdrilelek:
milyenek arra, az utak?

- Igen mends a kedvem.

Eililig nem sz6lhattam veleil,
mert nem talilkoztunk soha,
s nem Littam, csak f6nyk6peilet,
s csak yerseiil sok hiis sora
es|zdtt rri szivemre.

Most ttibb6 nincsen akailily;
ha megiil6zlek, megjelensz:
tehetdss6 tett a hali,l.
6gy jdrtdl mint a volt-lelenc,
kit gr{f fogail iiriihbe.

H6t monilil: a vatl vassziirnyeteg,
hogy sz6tszaggatta hrisoilat,
monilil: fr{,jt-e tgy mint 6leteil
sordn akir egy pillanat,
amikor tisztri,n lafteP

Monilil: rigy-e lelkeil kacagott,
amikor v6gre szabailult,
6s a sok v6res cafatot
vigan otthagytail, mint a mult
6vi bdr6t a kigy6?
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NEGY ARCKEP.

TNRA.

Sz6ljrirta,,bujafiivii r6ten
pipacsvirrig volt.
I{amasz szivembe egyszerti sz6p f6nnyel
bel6vil6golt.

MARGIT.

Nydr kiirrnyii lehe volt:
szeliilk6k, szdko.
Robotos napjaim dohrtt
friss6 szelldzte.

EVA.

Janudr ablakrin t|l-keze-rajzolta
szesz6lyes j6gvirri,g.
Tayaszi nap ktirme haloftra karcolfa.

JOI,AN.

Szinpaiti hr{,tt6r volt 6:
rf, llantl6, v 6,ltozatlan.
Ma sem tuilom m6g hinni,
hogy itthagyott magamban.

_t
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$.f.ll0l, AZ UICAN.

A fik r{rny6ka meglaPul
az aszfaltofi, s a falra mr{,szik:

a jririla feril6n csikozott.
0tdilik, vagy hatoilik hizig

lAthatni m6g a csihokat,
aztr{n irjak vri,gj6,k keresztbe,
kiknek ertisebb a sziniik.

- Kis szelld sincsen eleresztve,

csak sarkam hallik, hogy koPog

az atca tiitliibeteg mell6n.
A fasor, s a hr{zak sora
zortl kis6r6kk6nt rf,llnak mell6m.

Mrir 6pp el6g r{lmos vagyok;
k6s6re ir{r, 6jf6len onnan.

Egy nap munkrija bizsereg
bd,gyailt L{,bomban tiirt karomban.

- Szelldcske ereal valahol,
s az utci{,n gyhvhn v6gigsetten.
A l6,mpd,k feje megremeg,
s a sok r{rny6k sz6iliil iietlten.



IIETFOTOI-,, VASARN'{PIG'

6 j6zan h6tl6'
napok legi6zanabbia,

nagyon tiszta 6s 6les

vonalfi td,i6koilr6l
a vasiirnap boz6tos,

kiiiliis zegzirgaiba

k6tkeilve n.6zek vissza'

Mint iilegon: k6tkeilve'

mint, aki sose jrirt ott'

Nem hihetem, hogY bennern

volt egYszer annYi m6mor'

s voltam annYi rnrimorhan,

arnennYi ottan sz6iliil'

Hegytettin 6llok
6s nekiinilulok a viilgYnek;

minilennaP egY hatdrk6

a lelttin, s mintlen kiindl

burjr{nzottabb a fii-fa,
s a leveg6 m6rgesebb'

S lassan a h6tfti vilik
nem-6rthet6-f urcsd'vri,

s egyre meg6rthetiibb6

a sok-lePlii vasi{'rnaP'

6s oiladrek v6gre,
s mint aki haza6rt, ir.gy

vetem magam bel6 a

hivogat6 6s keilves
bozdtokba 6s hiiilbe.

ROVID LELDKZIXTRE.

A HATARBAN.

Nagy iri,t6kt& a thg hatr{r,
rle nines jhtsz6 gyerek.

- M6gis Yan: a sz6l a brizdkon,
I6m, v6gighempereg.

MARGARET.

Ni, milyen sz6p a margar6t:
mint egy apr6ha nap:
kiizepe sirga, szirmai
vakit6 sugarak

MARCIUS.

Mint piszkos vizbe mirtott,
s most lecsurgatni tartott
fjjak, olyanok m6g a
vailgesztenye-lev6lk6k.

1
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A

fJHOLD'

Olyan a holil most, mint egy 6ri6s

levdgott kiirme,
s a csillagok, mint csoil{,i:{ra csdiliilt
tem6rilek tiirPe.

KEP SZURKUI',ETKOR.

Lz 69 olyan, rnint rossz fest6 tdik6p6n

a tonger: olYan mereven-habos'

6s a vriros sok csfrcsri,val, tornyAval,
mint egy szrilkr{san eltiirt failer6k'

AZ AGYAM.

Egyiitt aluiltam benne az apfiimmal,

s ahogy megndtt a karom 6s a Lfitram'

egyre kijebb szoritottam bel6le,

s most 6 a sirban s 6n - ma€iarn az 6'gyban'

I-,6GYNEK IS JOBB...

A l6gynek is jobb: rillamot nem csindl,

hailsereget, sok gyilkol6 snarszilmot,

tri,rsailalmat, s porcellin l6,bon r{116

becsiiletet, totz ftloz6fihkat.

- Csak zilngeti aPr6 6let6t

6s mossa a szennYtdl k6t ken6t.

A l6gynek is johb: 6116 6s perzseld
vrf,gyak nem lopjdk itlej6t kurtribbra;
nem kribul a szerelem-p6link6tt6l,
nem akarja, hogy nev6t emlegess6k.

- Csak zidngeti apr6 6let6t
6s mossa a szennytdl kdt kez6t.

A l6gynek is jobtr: kineset nern tornyosit;
sr{rga aranyok csiing6so iitegj6n
nem trincol v6gig bujt6 izgatrissal,
s ilern vesz fiiklet, mit belitni se k6pes.

- Csak zdngeti aprri 6let6t
6s mossa a szennyt6l k6t kez6t.

A ldgynek is jobh: tenyer6n tl"masztva
fej6t nern tiipreng aggodalmas arccal
halrilon, biiniin, s hogy mi lesz ezentfllo
miv6 toszlik sz6t 6letiink, a gyenge.

- Csak ziing6se cgyszer elszakail,
lefekszik hanyaft 6s rigy maratl.
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