
CSOROG A FAGYOS FOID

Cbiirdg a fagyos f<ild, hideg van,
h6pihe f€szkel a haiadban,
gyfilnek a varjak az egekben,
gyfilnek a gondok a szivedben.

H6pihe f€szkel a hajadban,

i6rod a vil6got magadban,
6, mitdl annyira remegtdl,
itt * csirdtalan, 6r0k t€l-

J6rod a vil4got magadban,

melegedndl r€gi zugokban,
angyalokat v6rn6l, kardcsonyt"
karCosonyi J€zuska-i6szolt.

Melegedn6l r€gi zugokban -
talpad al6 i6g n6 s beroppan"
szemeden gy6nge i6g virdgzik,
sehogyan sem €rsz el haz6ig"
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FO'LJEGY.ZES

trgy, ekkor, itt, e dombtetfii hAzhan,
mag6,nyoean, egy ny6rkoe6pi szombat-
nap d6lut6ni6n, amikor a ritkin
megrezzen6 lomboh a forr6s6gban ,

sercegtek szinte, igy, ekkor meg itt
fek,ijdtcm dn iszonytat6 id6
ut6n s iszonytat6 id6 el6tt, :

ielteleniil s ielentdkteleniil,
hideg aggyal tudv6n a sernmisdgem,
mdgis magarn-emdszt6 szomjus6ggal,
hogy a milli6rd €v- €s billi6
ernber-sz6tte sz<iveten valanni :

nyomorn rnaradjon; s nem csi,n6ltarn riE;y, ncint
az idel6tsz,6 b€rh|z egy .lakr5ia,

egy ifju asszony, ki a filggdnyitkkel
scit6titett szobdbol a parhnyi
m€ly6rny6kos terraszra l6pve csiindes
dallal sz6j6n megiintdzgette rendre
vir6gait a szombat d6lut6n
nyugalrn6val sziv€ben, s mitse bdnva
nnriltat, i6v6t, forgott a i6szagu, l

hfis nedvcss€gben, hagyta az id6t
tovdbbsuhanni, 6lmatag kiiztinnyel
tbr<telte a hervadt virdgokat,
s egyetlen percet sem gondolt mag6ra,
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Tril6trizik a i6mbor. Tfl6rrizik - igen: m€g

' munkaidoh iiil'is topla a'p€irzt i i naoot..

Hangod farbtiVOlt6s, dfv,4d magcsa a maqkod'

s ketlfbbn iit{rilsz. 
'- Itt Glahof liibivan.

:.-.:',..-'.-.
ilt

Vendfu l6t4sra, fogad{sra,

van kiilts6g gePqgzent6ldsra.

trl is veler.mgg nem ag4-dia; , .
s ha nincs ve{td€s - c,aget fogad}a-
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Gyarmatosit6k€nt jdn e gyarmati foldrc: vid6krc,
s h6dolatot kcivetel: trrisz nem ak6rki_alak.

Furcsa eset: nagys6ga a pestt6l tdvolod6sa,
hosszm6rt€ke seerinr n6, terebdlyesedik.

Ottlron a thrsb6.rl6 sem tudja, kif6le-mif€le.
itt ,,Gyuszi" Illy6s es ,,Arcsi" Tam6si neki.

Otthon a szetkesztfik, kiad6k menek,tilnek ei6lc.
itt haiigillia nekik vissza a rnegbizat6st.

Otthon a folyron-hajlong6st6l h6napoicig nern
lht eget, itt feih6k k,tjzt viszi biiszn<e fei6t.

H6dolatot kcivetel. Megadocl? Majcn gondoi tigyedclel _
mondia - hisz egyform6k pesti, vid6ki ir6k.

Rangbeiik6nt kezeled? V6rig s€r 6dik azonnal:
- Mit k€pzelsz? Ki, mi 6? Hagyd a pirnasz bratyiaAst!

foIdrt ncm tizszer ilycn nagy az arsz{tg? Tizszeres uttal
konnyen lenne ak6r Goethe is a nyomorult.
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ollAt'MI MINDENES

Osszektit6szdveget, kritikit, irodalmi riportot,
sz€l- s l6bjegyzetet 6s iegyzetet egy s egyediil,

sztppr6zAt s nem is annyira sz6pet, el6-, meg ut6sz6t,
zanzdsitrist 6s iektori v6leked6sr,

rninden miif.ait, s6t mii-korcsot, hogyha kiv6nod,
hhzhoz sz6llit, csak sz6llion a Mrizsa rei.

S azt kdnnyri megid€zni: forint-csorgls a var6zs-szo,
fcilhangzik, m:iris sz6ntja a gdp a papirt,

Szebben cseng, telt-m6lyebbcn? Szebb mondatokat kapsz:,
b6vitettet, s6t - persze ha futia er.6d -

mell6rendeltet, meg aldrendeltet, esetleg
dis kormondatot is, v6logatott szavakat,

tarkdbb ielzlket, b6trabb k6pz6st, ragoz6st, (f6l-
mdrlt-alakot, mondjuk, b|r ez ut6bbir alig

biria az ersz6,ny) vagy sz6rendi cser€t, kihagy6st vagy
ism6tl6st, ez,ercgy nyelvtani fordulatot.

Mennyi sok oldala van, - csapod ijssze kczed - mire k6pes!
Szentigaz: oldala van sok, cle gerince alig.
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MARCIUS

Az oml6 vdrosfalat is {dlgyiiitotta a f.Eny.
K6v€r dong6 stitkdrezik, r6trt meghizni m6r.

Hosszri volt, hosszri volt a t6l,
az€rt csak vege lett.
6s tavasz lett, habdr

nem ldtni m€g sehol vir6got, levelet.

Egy r6gi 6rtorony helydn Epld,lt az €n szob6m,
a v6ros fcikitt rnagasan. - Ma is m€g 6rtorony,

mert csrind van itt, cstind s i6 mag6ny,
b€k6n ftirk€szhetek
a f<jldi dolgokon,

rnagamba s messzire egyformdn n6zhetek.

A sz6t6l lassan elszokom: nem 6rtik dolga ez,
vagy olykor csak, s ha olykor is, mindig haszontalan.

Hallgatni s l6tni 6rdemes:
a szflp trirv€nyeket,
magam 6s nem magafn, '

a vonz6d6sokat s idegensdgeket.

A sz6t61 lassen,eJszokom, s I sz6 tdlqm sztlkik; -
de tiibb az 6Let mint a sz6,i nem is f6i mAr lagyon.

S most 6ira 61et iitkozik,
most 6let iitkdzdtt , :

a fosztott triiakon,
ti 6let iitk0zdtt dleteim ,kii.zrit1. , , :

U| 6let, bixos folytatis, a mfindl biztosabb,

nemcsak jobb r€szem 6rzi meg - l6nyem minden szindt:

a f€nyeket, az 4rnyakat,
az el nem mondhatot,
a l6nyeg l6nyeg&,

a csak meg6lhet6t, az egyetlen va16t.

O, ketszeres tavase! Tavasz klviil, tarasz beliil:
kisl6nyom, duzzadb riigyek, szikrilzb f6ny-es6,

felt6mad6s k<irdsk6riil"
viharz| gyilzelem,

tenger piros tet6,

i6tsz6 ftist-p6ntlikak a vig kdrn€nyekent

Forg6 galambrai, podatag-kavarg6 hangyaboly,
elvilland gyik, mit-tudom-mif6le szilz baghr,

a fogyhatatlan f6ld al6l
kitiirt makacs f&vek,
melyek most a lcopdr

hatilm zeng6 szintr mezznl diszltirekl
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O, ehi €gyiitt induld csod6latos seregt

Az drtorony lak6ja, 6n, kindl &gdta m&r

a haldl vend€geskedett,
ait6m 6s ablakom

kit6rom: a halSl
helyett ti osszdtok mcg dgvam. asztalomt
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Ez m6r nem szdreleni t<ibb6, nem-k€t ember

kdtdse, kering6 iitncd egymils ellen, -
kem6ny harc, dlbeli elnyugv6s cser6!c,

s vhltoz6 viszonylat: t6le vag.v fel6!e.

Magdny es p6rosg6g itt iires szavak csak,

itt m6r az 6,rz|kek csak befele- hatnak,

egyrndst ha kiv6nluk l6tni: el6gs6ges

i.ititani tikrdf a magunk szem€hez.

Aki 6dnez, raiad engem is frilismer,
s drzekeijiik egymdst 6rzekszerveinkben.

Kett6nkkbl lehet csak dolga a hal6lnak:
egy6nkrb se t6rnad, egy6nkre ha t6mad.

Ellened hib6zom? Magam ellen v6tek!
Igy tekintsd,'hzi olykor f6lre-ritra l6pek.

S aki rnag6t rontia, pu:ztul igazhn csak,

s a f6J:6 l!z-ad6 musa,ell6n l6zad. -

Ez milt nem szerelem: sors ez, sziiletew6,

aki kett6s v6gyb6l v6lik maga-e11!€,

aki kett6t hordoz, s 6ket ha nem 6rzi,
mindenkdpp a saiilt baiait tet€zi.
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