
BALÁZSOVICS MIHÁLY VERSEI

1943-ban születtem Csepelen, azóta itt élek.
Az iskolából kilépve - a homokbuckák, a szántó:
zsúfolv~ gyíkkal virággal; odébb néhány kilomé
terre dübörgött a gyár.

A kettősség egész életemre rányomta bélyegét.
Verset írok; fizikai munkával keresem a kenyérre
valót.

Gyökereimet kutatom. Várakozom.
Édesapám becsavarogta a fél világot. Anyám szomo

rú, tört asszony volt. Egész nap rugdosta a varró
gépet; szeretetébe engem próbált bezárni, ostyaként
felmutatni önmagának.

Néhány éve mindketten meghaltak - nem tudom, melyi
küknek volt igaza. Csodálattal, az ittmaradottak bús
szeretetével tartozom nekik.

A versek talán ?"~rekkoromban fogantak bennem, de
írni felnőtt fejjel kezdtem. Kár volna fejtegetni,
hogy miért e késő eszmélés. Öreg vagyok, fiatal, mind
egy: dolgom van a világban.

Számomra a vers megközelítés. Próbálkozás a teljes
létezés megélésére. Furcsa hajtűkanyar; belső ketre
cünkbe higgadtan visszatérés.

Még erősnek érzem magam. Családot alapítottam, és
remélek. Napról napra újból talpra állok az átgondolt
önpusztításban. Tudom, maradni kell, készülni a
Csodára.

Állapot
A Partok vonzása erősebb aHoldnál.
A Megállapodás üszkös jeleit fürkészed.
(A körözéseket magad ellen rég kiadtad.)
Zsombékról zsomb~kra vergődsz a Versek lápvidékén.
Szárnycsapások emléke lebeg.

*
BELSO ARNYSKAIMHOZ CSAPODO VVEGGÖMB
EZ A PILLANAT EZ A HANG:
LABUJJHEGYRE ALLOK
NÖVÉNYI ROSTKÉNT HIMBAL AZ AHITAT
KIFACSART T APLO

BIZONYOSSAG
B1ELSOMBEN KOBORLO HANG PILLANAT
SZILANKOKRA ZÚZODO űVEGGÖMB
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Meghö~elítéseh

A szellem glóriája megfakult.
Atvéreztek a spongyák

Az Idő derekán.
A Feloldozódás is bűn· lett
Mint a tudat tehetetlensége.

*
visszatérek
az érzékelés szinskálájához
a négy elem
egyként ütközik belém
apró öltésekkel
igazítom magamra az éjszakát
leolvadnak
szivemről az ólomdrapériák
erósebbé válok
és szomorúbb apalakéknél
sugárveszély vége

*
A távolodások tükörbelsője.

Lábnyomok dialógusa.
Ú jmperfelvételt kér az idő.
Hullámzó üveg a felszin.
A kétségbeesés
Túlon- túl-Emberi.

*
Hogya ködtől nem látjuk a folyót,
vagy kiapadt egészen: teljesen mindegy;
meredek partjainál toporgunk
nem-Iétünk elŐtt.
A körbenjárás biztonsága
szemhéjnyi rést megenged, tudjuk
a nappalok oxidrétegei
tenyérnyi foltok ban hullnak homlokunkról.:
Eszméinket őrőljü/c.

Szívünk hatalmas karám.
A kivülmaradottak légszomja velünk.

*
megszűnik a mérlegelv értelme
kiegyensúlyozhatatlan szavaink
csiszolatlan tömbök:
ami kitetszik: a sejtés kőzúzaléka

spiTális ösvények
hátratett kézzel sétálsz a költemény felé
beéTed az elhatáTozás előtti

elinselhetetleri rendet
(oda jutottál ahonnan kezdted)
7degyensúlyozhatatlan szavaid
kezedbe gyűröd

krisztuspózba bénulsz
mint a latrok

Zárt rends~er
nyújtott karcsapásokkal
e7úszom magamtól
a medencehosszak
spiTális csigaháza beroppant
kidugom a fejem
visszahúzom
tehetetlen vagyok

622

r
Magyar József munkája


