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ir6-olvos6 to16lkoz6kon gyokron megk6r-

deznek: (s ohogy tudom, mds fr6kot is),

vonnok-e verseim k6ziil sz6momro kiilo-

ncisen kedvesek. A v6lqsz (cz 6n vdlo-

szom) t<ibbnyire oz, hogy mindegyik oz

6n gyermekem, k6plelen vogyok ktll6nb-

s69et tenni kOzOtttik.

Most ozonbon, hogy Liptak P6l, o b6-

b€scsoboi Megyei Konyvt6r Kossuth-dijos

igozgot6jo, r6gi, kedves bor6tom felkert,
vegyek r6szt egy nogyszerO vdllqlkozo-

sukbon o kolt6szet n6pszer0sii6s6re, s

k0ldjek egy kis csokrot verseimb6l: nem

volt lehets6ges q jelkepes 6s elh6rft6

felelef. 5 o k6nyszerri medit6ci6 sordn

kideriilt: rn6giscsok vonnok,,legkedve-
sebb" verseim.

Ezekb6l vql6k oz iit k6,vetkez6k. Ezekb6l

- mondom -, merto lerjedelem hot6ri
szabott qz dsszes felsorokoztotdsdnok.
igy is halas vogyok o lehet6s6g6rt: on-

tol6gi6kbon el6g ritko q kOlt6 szuver6n

v6logot6 jogo.

A kis gyrijtem6nynek o',,M6rcius" cimet

odlom, cz egyik vers cfm6t" tlgy 6rzem,

kdz6pponti dorobjo o ftizetnek: bel6le

6s hozzd - jobbon vogy kev6sb6 l6tho-
t6on * minden tcibbi vershez 6s verst6l

futnok szdtok.

S m69 vqlomit. P6csett sziilettem, P6-

csett 6lek. A b6k6scsqboi k6,zny0jtos,

oz orsz6g m6sik v696r51, kiil6ncisk6ppen
j6lesik. Nem o viszonz6 udvorioss6g be-
sz6l bel6lem, hc ozt mondom: keveset
jdrtom ozon o tdjon, de mindig meleg

iesz o szivem kdrtil, omikor ldtogotd-
sairnr<l eml6kezem.
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Kimondcni kimendsni
ismerni kei! s rejtez6ket
A kadciel egyrlti elti:nnek E r6mek

t''ii6ri bri.ilnek s;drnyeirnnek ?

Minek boli"cnkoznsk meg Srtilk?
A scj6t szornyeikre n€znek

A pokel korhaz katatt Ujra rijie
aic keil szillni eilene

Fekete szevsk szdrny*n k6l o ricp
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Az omi6 v*rcsfclot is fclgy*jt*ffa a f6n;r'
K.iv6r ciong6 siitk6rezik. rc6rf meghizni mar'

l-lossz* vo!t, hosszt voli c l*1,

cz6rt esok v6ge lelt,
6s ?qvesz leti, hsb6r

nem l6ini m6g sehal vlragal, levelet.

fgy regi driorony helydn dpiili az 6:.l szebein,

E vdros iola* mcgoicrt. - i\''!o is r"n;!; drtorony,

merl qsond vcn itt, esdnd s j6 rncgcny,

bek';n fiirk6szhetek
cr faldi dolgoken,

mcgernbc s messzite agyferm*n nezheiek.

A, szdtdl lcsscn els:ei:*m: nen: 6r'ei< <ie'!ge cz,

vogy ol'7kor esetk, s h ' i:lykor is, mindig hesEonia!sn.

Hcllqatni s lst;ri 6reiemes:

c sz6p lSn'6nyeket,
mcgarft 6s nern-mcgai'*,

E vonz6ddsokql s idegens6gekei"

A sz6icl lsssqn els;ekon, s s sz6 t6lem szcrkik; -_
ce iebb az 6iet, mini c sz6, netn is fdj m6r ncgyan.

5 mosi rijro 6iet tilkoz;k,
most 6lei tfkczoit
o fosztoit tojokon,

rij 6lef r.itk6zofi €leleim k0zO*.

U; *lut, biztcs fclytcg*su c mfri:eN bizt*sab'*,
nemesck;o':5 :'3szem 6rzi ar,eg - ieny*nr mineie;: szin6t:

c fSnyekei, *z *rnyckat,
cz e! nerir mcndhetdi.
o f4nyeg iEnyegdt,

s esck megeih*t6t" cz egyellen ve!$*.

*, !,.!iszeres lqvsszl Tcv*sz kivril, lavssz beiili:
kisiiny**':, durzaCd rugyek, szikr6zd f4ny-es6,

feiicmaci*s [<6rsskari:i,

vihsizd gydze!em,

?enger piros tef6,
j*tsz5 f*st-p*ntlik.iie * vig k6m6nyekcn?

Forg6 g*lembraj, peilcleg*kova196 hcngyeb':iy,
eivili,:n6 gyik, mii-fud,:m-n:if6le si*x bog*r,

c f*gyh*tei!*n f6lei clci
kilari mck,res filvek,
meiyek rnost s kcpdr

hciert zeng6 szinfi mezaei *iszitiieki

6ini egyiiii induio esEei*ialos sereg!
drferony ici<*jc, en, kinel r6g6i* ni6r

c hal6l vend6geskedett,
cjldnr es qbisk*m

kitdrorn: a hci*[

Az

helyett ti osszdtok meg &gyam, csztoiom!
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Kolopom szememre vdgom,
mr.ilik, hervod ifjis6gom,

ne is l6ssom.

Megszokod o sz6p sz6 bennem,
olig fordul dolro nyelveffi, -hol hib6ztom ?

- Adsszo, pojt6s, o vosvesszdt,
hodd verem meg o teremt6t,
nyfljon m6r ki, fogodjon be

mindiiriikre !

: O, ne b6ntsd te ott ozokot
q mohosult sfrholmokoi,

i vdrj sorodro !

Nem nyugv6s q sir nyugolmc,
, oz o roml6s birodolmq.

V6ge-hosszo
nincsen oft o pusztuldsnok.

S 09yir el6r q gyoldzot
mojd, ho inn6t rendre egyszer

odofekszel.

: Keress oddig nyugtot mssban :

ilyen-olyon fcildi 16zbon,

szerelemben
Ttibb oz elet mint oz 6nek,
6k o bolcsek, okik 6lnek,

ne feledd el.
Szived verd meg vosvessz6vel"

ne kezdjen o temet6vel,
inkdbb oz 6neket vesize,

ozt eressze !
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ROUSSEAU, A YAMOS

A k6lf6 mtzs6jo oz 6n mdzsdm is egyben
6rongyolom bdr sz6rnyo nincs de vcn
k6t er6s cslpeje k6t erSs kcrja fgy 6n
nyuEodfon munkdlkodholom festheiem fdimot
sziklak6-t6rzseikkel poizs-leveleikkel

festhetem vir6goimot kemeny fd'm-szirmoikkol

Voltok6pp mojdnem minden j6 es helyenvol6
de vdsznon m6g jobb m6g helyenvol6bb
Jodwigo dzsungel-sfir0ben fekszik ruh6tlanul
s o vodok szeme 6tlobog o forr6 felhom6lyon
6m ogyukro nem d6l o v6r 6m kormoik
puhdn pihennek mintho 6lmoikbon

Kovorog sztni vdlt sz6tesik 0j rendbe gy'ilik
kiirottem o vildg kiinnyri-hob-illon6kony
Sok orco nogyszerfi melt6 hogy el ne m0lj6k
En o vdmos fels6bb pqrqncs szerint omit tudok
meg6rziini: j6neh6ny elvillon6

tr'illonqt hob-h0sdt k6v6 kciveszlve

M0v6szet k6p komolytolon ho kulan iigy kUlen doicg
Nem kepeket csin6lok nem is m0v6szetet:
oz egyenrong 0 l6tez6ket egyenrong 0kkol gozdoglto m

felsdbb porqncsro o teremi6snek segiiek
Vdmh6zomt6l b0cs0znom kellett itt vogyok
tomerdek munko vdr de q m0zso er6s er6s leszek.

ALKOilYOD6

Ldngok k6rusq utsn eles-hegyes-ttizes nyelvek

egy6rielm0s6ge ut6n boldog elfogultsdgok ufdn
k6tszer-kett6-nigy-hit 6s-okozotis6g ut6n
kerek 6s hidnytolon rend utdn
tudom ui6n igy ut6n bizonYos utdn
bql-jobb bol-jobb bol-jobb utdn
6n ut6n 6n utqn 6n utqn -

L6ptek sz6lr6zso-t6iovosdgo l6ptek nem-ism6tkid6
m6rele zovoros ritmik6io
ketked6s ftistcis-kusz6 me globbon6sok riod6villandsoh
ki tudjo ignoro sejtelmem sincs tql6n-tqlqn
6nlemi 6k6mi ti 6n

A teljess6g ezzel teljesedik be
qz embers6g ezzel emberes0l meg

o metszelt szovokot o motyog6k 6lesftik

oz 6regs6g h6jo mogio sz6ro is o gy6molcs6

oz olkony is o noppol6.
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Antonioni filmiSre

Elveszett
elveszett oz ember

Gci gyom16nok csok nemz6szerv€ne k

kfe;e cs6pjo (rnorocli

o sziv q b6r hqt6rqi k6z6 szorult

Bveszett
elveszett oz ember

A szlv q b6r hot6rqi kazAtt

bzong i.iviilt
de csqk oz dgYek csqk o ber'sd

od r6lq hirt fondkul

B0lik m6morok kozegeb

mert elveszetf
merl szeretn6 hogY megtoldlj6k

de onndl inkdbb

de elv6sz onn6l ink6bb
meri olvodt f6m o mdmor

mert r6folyik
6s megh0l rojto megkemenYedik

elv6sz qnn6l inkdbb oz ember

L6zong i.ivtilt
o szlv

de csok oz 6gYek

csqk o bend6
od 16lo hirt fon6kul
de csok oz 69Yek

igyekszik kiitni m6shoz

de csok o bend6
hurkolni o vil6ghoz

Pedig csup6n k6t sziv: k6t ember

csup6n h6rom sziv: h6rom ember

forr6s es torkolqt csok sziv lehet

Elveszett
elveszett qz ember

s o gombo-formo felh6
iszonYot
ho t6n m6gis lehull

moid 616 temet6re hull

L6zong iiviilt
o sziv

Az olvodt v6r bugyogni kezd o sebb'6i

m6s gcincben irjro itt o gYilkos

Auschwilz Orodour Krogujev6c

Mogony Mo96nY MogdnY

ESTI AELAK MoGSTT

Ttizeket nyil6 fekete r6t esti v6ros o v6lgyben

Fel6ni< 6s izgototi mint qki j6t vor de gyonokszik

Orcn-,eit b6nqioit negy fol koz6 vitte o l6lek

osziogotjo es csillopftjo hogy el bfrjo viselni 6lmdt

A t6-t';kre-eg messzir6l o faldet mutotjo o szemnek

Trizekei nyil6 fekete ret fenir6l borul ronk

Ket iekn6c-hej olul felUl rneglyuggotvo s kiviil por6:: c

burok feh6ren izzik o kicsi-nogy lyukokon kereszttil

Hat en e rogyogdsbon itt? Negy fol koz6 szorulvo szir:dra:

o rei fcil6it es ret olott rendezgetem oz elmtlt '

nop kuszosogoit k6szitem 6lom el6 o lelkem:

osztogotom6scsi||opitomonehezenviselhet6ket

S meg hivqtlon vend6gek is iiinek kcirem befejezet:en.

toldlkoz6sok drnyoi kdnyes feh6r keztikben

cs6bit6s 6s eml6kez6s Megzovorodvo f6szkel6d6m

sojg6sok 6s nosziolgidk buzognok fol h0sombon

A kozenk ciml6 ej csup6n egyetlen eiszokdro ment nf 3
Hclnop 16bom fel6itik fordulszemem mogukhoz csologc!,t it

T6tcvo leszek omikor hot6rozotinok k6ne lennem

A szrilei6 cselekv6seket szijletni v6gy6k h6boritjok

Es ozt6n i$ dllok megint t0zeket nyil6 fekete r6tek

osszehoil6 ivei kozt gozdog gozdo tfiz-6re p6szlor

kinek e fenyek gondioi hogy mire gyrllnok mire huny-r'<

oz 0juld meglendiil6sek s nyugv6sok kiiszobenel'
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N EKED

Ez m6r nem szerelem tdbb6, nem k6t ember
k6l6se, kering6 t6nco egym6s ellen, -
kem6ny horc, 6lbeli elnyugv6s cser6ie,

s v6ltoz6 viszonylot: t6le vogy f.el6ie.
1

Mog6ny 6s p6rossdg itt tires szovok csok,

ift mdr oz 6rz6kek csok befele hotnok,
egymdst ho kivdnjuk l6tni: elegs6ges
6llitoni tiikr<it o mogunk szem6hez.

Aki rddn6z, rojtod engem is f6lismer,
s 6rz6keljtik egym6st 6rz6kszerveinkben.
Kett6nkkel lehet csok dolgo o hol6lnqk:
egy6nkre se t6mod, egy6nkre hq tdmod.

Ellened hib6zom ? Mogom ellen v6tek !

igy tekintsd, ho olykor f6lre-0tro l6pek
S oki mog6l rontjo, pusztul igoz6n csok,

s o f6-f6 l6zod6 mogo ellen ldzqd. -

E mdr nem szerelem: sors ez, sz0letett6,
oki kett6s v6gyb6l v6lik mogo-eggy6,
oh kett6t hordoz, s 6ket ho nem 6ni,
mindenk6pp o soi6t boioit tef6zi.

csALADl FillfEGYZESEK

1.

Eszter, No6mi, Zs6fio: h6rom
(Ezter o hogy,
No6mi o k6z6ps6,

7s6ha c kicsi) l6nyom.

6 ho jonn., csok ne jiinhe,

csok ne j6nne, 6 ho jcinne,

iiinne 6rttik h6rom der6k leg6nY:

megk6szrinn6m,
nem ktiszcinn6m

meg 6n.

2.

lfem'sztileftem oprdpqft 6n sem,

fi odf6tol nevehet6sem
Hety6nk kopott t<ibbet, ki tudjo?

3.

Plogdny szentk6p: k6'z6pen lebegek,
r69y n5 fog 6t 6s tqrt o ftild felett.
llo olykor boldog lennem. lehetett:
dct ilbti kirsz6net.

FORDSTOTT T[EV6

Amit 6n nycigve keseregve
fe ozf f6lk6zzel 6s nevelve

A dolgok sokszor ozt hiszem m6r
szolg6lni gy0lnek laboidnal

(
S mint o mes6ben ho kimondod
megold6dik hipp-hopp o gondod

Hq iilsz is qmit 6lsz oz dllot
cinkos csiindben milik ki n6lod

T6rv6nyeid csok o ti6id
ho ,ellesik okkor sem 6rtik
okkor is mint nekem mo,gomnok
mindenkinek tilok marodnok

Ldm tObb mint h0sz ev nopjo-6je
bonck6ses b0v6r szenved6lye
lqss& szeml6l6d6 nyugolmo

forg6 hojsz6jo gyrirt unolmo
0nnepe lucsko tisztos6go
Sledb6l n6tt h6rom vir69o
6lef mid6n oly egy lehetftink
hogy csok h0sunk le nem vetettiik

Mennyit lonultom 6n oz6to
6g-f6ld-pokol b6sz firtot6;o

Nyilt oblok es oit6 el6ttem

feny iimliitt sz6t o voksiit6tben

H6ny d0vodot domesztik6ltom
s mo futtysz6ro nyoldosso l6bom

T6bb mint hrlsz 6ve csok veled nem

semmire veled nem mehettem

Fordftott kfgy6 ki o b6r6t
vedl6s helyett nd,veszti h6tr6t
Er6s dojkdm ki esteledve
k6sz bizton k6sz oz 0j szerepre

s pisl6kol6 szememre n6zve
mojd fiilvesz korjo brilcsej6be

falvesz hojdt orcomro sz6rjo

s ftilembe zsondul oltot6jo.



SZULEIMHEL

Ak6rmik6pp von: j6 dolog
hogy egy-gcidorben csontolok
s elidegened6 korunkbon
ktilcin-porofok egybe-rokkon

A iest nem 6l: nyilvdnvol6
s s lelek? ez nem tudhotd
s hogy b6rmif6le k6rel6k
k6ztetek mosl is von-e m6g

M6gis sz6p olom-ihlet6nek
m6gis bizsergei6 el6leg
hogy szetv6lqszihqtqtlonok

mik most 6ppen-csok-irgy-ohogy :

egyszer - mdr lqbqiiqn-kezeilen -lehettink mojd mi is mi ketfen.

ANABAZIS

Eveket ndhdny perc6rt!
De ii akikr6l sz5 vqn

ndlom is gydmolfolonobbul

A ki- es bejdrot kcpujo nem ncivekedeit

Akkor inkdbb en
s 0gy hogy stotiszt6knok se kelletek
Hc sikertll hirt hoznom nem leszek irigy

H6rom csopps6g ndz felem mosolyogvo
fenyk6pek bcirionszigetei16l
lgyekeztem oz ulst korbontqrtoni

V6rjotok
nem vqrok sokaig
csok v6rjotok 6s gondoson fiileljetek
-lor csop ki sz6jcmb6l 6's szivemb6l

pusztit6 cnqbdzis utqn
g;6zelmes
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rElrr Es 6sz

Akvorell-taj k6-lelek m6rvdny-l6lek
A m6rv6nynqk nem ort o p6ro nem 6rl o k6nek
L6thoi o szem bolyhos kontfirokqt zilolt
sfkokot omlotca szerkezetet: o l6iek
k6 marvdny o lelek q voltoz6 6vszqkrq mitse heder;i

A lelek 6vszokoi mosok o lelek ideje mos:
v6nebben j6r o v6n t6k6k es fak kazAn
ismeri mqkocs ritmusuk buzg6 robsoguk isnrari
gyomoltolon v6dekezdsrjk hogy rnindenr6l lemondonolr
esok megmorcdjonok kop6ron szrirk6n bdrmik6pp

Egy-ny6ri lepk6k bogorok t6bolyo pezseg mindenriit
o pusztulds el6fti ldz kovcrjo-tizi 6ket
A lelek k6-nyugcdi el6re s visszo tudjo m6r
fepkek bogorok isiene kiben szorozvc-oszlvo
jelen von sorsuk-l6nyiik vclohdny mozdui6ss

A p6ro mojd f<ilsz6ll o lepkek bogorok t6bolyo kihuny
irj orcol <ilt o t6j ozt6n rnegint oztqn megint
cirmosodik o szern kifjo melyril scit6tedik
A lelek k6 m6rv6ny q l6lek szigor0 6s kem6ny
legfoljebb nehdny' korcol6snyit v6liozik"lossql
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A ktt+etben k<izalt rojzok

,Morlyn Ferene munk6i''

Megjelent 197eben, o szerlf ffig
2S edrom* pe@, &aJ.

Keszitette o b6tescsobd Meg1d


