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79.v.9. Az egyetlen az eryetlenegy
6let m6rt csonkul ennyire meg?

L6ssam magam csak a faifenntart6s
szolg6i6nak? igy lesz megnyugvds?

s ha fdlcseperedett az vt6d
tegye aztiln a neki-j6t?

s nekem coki legyen bele-
avatkoznom tttbb6 iigyeibe?

De akkor a saj{t szemem-
mel m6rt n6z firm oly melegen?

m6rt leplezem le egyre-m6sra
hogy engem id€z a mozduldsa?

hogy asztril-testk6nt krizvetleniil
ott lebegek a b6re kciriil?

s ha 6t megsebzik nekem is f6j
s ha engem akkor neki is f6j?

mdrt kellett dssze-vissza ktit6dniink
ha majd el kell szigetel6dniink? -

Kdzhelyek ktizhelyek kopott
okoskodds por-gondolatok

szdmomra most lelemdnyes
rabvallat6k terror-leg6nyek

akik az anat6mi6t
akik a pszichol6gidt

gyakorlatukb6l ismerik
s j6l tudjak hogy mikor melyik

kinzdsm6d ldtszik sikeresnek
tenni a homo sapienset

gyimoltalan ronccsd amely
m6r mindent helyesel. . .

H6t megttirt6nt. : . meg. . . p6r 6rdja.. . ma. .

hogy is volt?. . . l6ssuk!. . . kezden6 a toll. . .
de csak az Arany Janos-i szavak:

,,Nagyon f6j! nem megy!"
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A VAROS OLDALABAN

Egy ilyen este mondjuk
(csip6s-nyers nydri csOndes)
mikor levdl csak itt-ott
mikor ritkdn remeg csak
mikor beldfog6zni
mikor nincs mdr mi tdrgyba
nincs m6r mi gondolatba
egy ilyen este mondjuk
iilt tiltdl ablakodn6l
a v6ros oldal6ban
n6zt6l a vaks<it6tbe
s nem tudt6l megfog6zni
Janus b6tyrim cjcsdm te
ot szdzad b6rcein tril
vadmessze-messze t6lem
egy ilyen este mondiuk
p6r ezred b6rcein tril
mikorlev6l...stb
iil mert h6t akkor is lesz
egy kcilt6 egy jcivend6
i.il vaksi ablakandl
a vdros oldaliban
n6z-ndz a vaksd,tdtbe
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6s nem tud megfog6zni
de emldkezni tud mdg
s minket 6t szrizad€vnyi
birc kdt sz6l-tivol6b6l

Janus bdtydm 6csdm te
fdzdkony drvasdgban
irigy nosztalgidval
tal6n maid iisszegondol
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AZvTALS 6 IrErgrKOR

Az utols6 it6letkor valahogyan
megoldom hogy ne legyek m6s mint birki mds

az utols6 it6letkor valahogyan

- fimbfir ki tudja milyen testbe tilttiziink -
megoldom hogy tiibbd ne legyek kevesebb
szerzek egy jobb als6kart fdlkart valahol
s ha felharsannak az angyah trombitdk
kipattanok siromb6l 6s fiirgdn megyek
ahova kell 6s tisszekulcsolom kezem
tiintet6en a mellemen 6s hangosan
im6dkozom hogy nlzzenek r6m s l6ssanak

s forduljanak is el mert semmi kiil0ntis
nincs rajtam (vdgre nem lesz semmi kiildniis)
forduljanak el sokat n6ztek azelltt
persze nem 6pp 6k de hdt az m6r egyremegy
sokat n6ztek buta f6l6nnyel a maguk
kdp6re 6s hasonlatoss6g6ra lett
vil6gban f6lszegen-sutdn bukddcsol6t
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Ndlkiilem is tgy lett volna -

Hajt az eper, hajt a m6lna,
hajt a r6zsa, reggelente
maddrsz6, 6s cstjnd delente,
n6lkii{em is rnajd keriil, ki
le szokott a fiibe diilni,
n6zni szokta, hogy az6gak

- fiirge oll6k - egyre vdgnak,
t6jat, eget nyirogatnak,
hadon6sznak, tapogatnak.
Nem lesz semminek se hija,
sorsom a Sors ha leirja.
S ahov6 meg megyek inuen,
az a mfitleg ott se billen:
porszem szSll a serpeny6be,
h6t hogy is moccanna t6le?
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BOLCSESSEc-6HeITAs

En tudom hogy mi lesz a f6val
a fa nem hogy mi lesz magdval

6n tudom'sorsdt a maddrnak
6 nem rtivid mrilt6t a nydrnak

s hogy a bogdr meg hogy a lepke. . .
(Szemem aldsuhan a kertre)

En tudom. . . m6gis de szeretn6m
biilcsess6giik ha elvehetn6m !



Az 6rnydk-e nagyobb rajtam, a fdny-e?
Napb6l itivdk, s megyek, mint mds, az 6jbe.

S az 6rnydkos fdl n5, mig fogy a mdsik,
6s lassan-lassan teljesen lev6sik,

hogy mire majd az rit v6gdre 6rek,
nyoma se marad raitam m6r a f6nynek.

Most mint vagyok, ki tudja? Ha tiiktirbe
ndzek, nem l6tszik rajtam semmi gOrbe,

csak ha magamba, szemem akkor 6r be
folyton vigasztalanabb feket6be.
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TANKONYVIR6

Yu;sgilxat, s oly ktinnyen ,rkinig":
a remdny lSza rdzza,
taldn tddl egy ldnyt, firit,
ki ktinyrdt n6ki is megmagyafinza.
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A VILAG KUSZOBEI

T'tukds Tibornak

Itt-itt a vil6g kiiszdbe
s az univerzum kiisziibe
s6t az univerzumok6
arra innen van emerre meg onnan
ez az 6reg ktirtefa a kiiszcib
vary ez a beton-keritds
ez amadirijesztl
ez a kimustrrilt kutya6l
ez a ftirttikkel telt ribiszke-fg
vagy az a m6sik fonnyad6
vagy unokdm a legkisebbik
6lland6 remdnyes szerelmem
valamelyik remdnytelen
a szakaszos v6rpirosak mtig6
hfz6d6 egyben-fekete
a pdzsit-sz6r<is dombi r6t
a tiisk6s temet6
fekvdst6l horpadt hever6m
teleirt papirlapiaim
itt-itt a vil6g kiisziibe
ak6rmikor 6tl6phetem
ak6rmikor indulhatok
ismerni h6t h6ditani
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