
TŰZ TAMÁS VERSEI

Ver..da

megy'Ünk vagy nem megyünk
legalább egyszer életemben
a k.överanda
karjából szökni élve-halvQ.
gyerekségemtől fogva ez volt
a csillagjáték Tractus Stellae

mtndegy most már leereszkedve
tört mosollyal Q. völgybe
hol a szél kilép a fák mögül
csépel köpül
fenyőtoboz hever az erdővágat

ölén. alszik Niobé

mire ezektiez a szavakh.oz érek
már szembe kap süvit
Delacrotx
vihdrtól megrettent lova
ágaskodik patái farka és sorenye
őrjöngenek et világ szélén

egy és ugyana~on időben

Jehé'/' bagoly és '/'epiíJő kutyák
huhagnak szállnak
szétch'lt szentélyei II n1/Ó,nak
mindjárt az első JliilanatbGn látom
vissza kell menni averandára

Látványok

CSGk néztem
mindenség befogadója
mintha magas dombról
fehér és sárga csíkokat az úton
vadul habzó vizeket
sötét alapon
ősviZági módon kanalaztam
málnaszin'Ű felhők italát
mintha vérfürdőben

Mint gyermek mily gyakran láttam
hogya virágok fölemelték fejüket
ha az ég törékeny hangon
szólt hozzájuk s ahogy
a hajóépítők bandukoltak haza
azt hittem megkövezni viszik 6ket
vagy kikergettetnek a világból

Mi mindent még
egész estét betöltő s;M.njátékokat
hol az állatok is beszéltek ..
s halkan pendült az égi sztárok
ezüst sarkantyúja
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Úgf "Van aholJY Blondtad

teljes föloldozást adsz és s;z;áznapi búcsút
leheleteddel fényesited arcom
mintha tükör volna vagy cseréptányér
cukorspárgán vezetsz az égre
rakoncátlan papírsárkányodat'
néha nem értem mit akarsz

de jó de nagyszerű a járókában
gyémántrudakkal cövekeZsz körül
pórusaimon áthatol az ismeretlen
tartalmú rozsdaette sivatag
s fennen lebeg két szárnyát kifeszítve
megváltó jelképem Krisztus-madár

úgy van ahog1J mondtad szívem környéke
színültig telt árnnyal esti neszekkel.
elefántszürke talppal óson át
játszóteremen a kisértő kevélység
lakkfekete mének és kobaltkék
szárnyasok lepik el világomat

pubertáskori vércsém már halott
meglág1Jltottad szívemet
s a mérqezett nyilak lehulltak
a békalencsés poesolyákba
most már csak éj gyertyafénllhangulat
ráfeszülök szálkás szép nyoszolyádra

Egyszer majd me_érted

Hajuknál fogva ráncigált napok
szertelenségekre ragadtatja magát qz idő

egyszer majd megérted
.mért voltam néha szomorú
egyszer a barátok templomában
lehajtod te is fejedet
hajadra hull a kozmikus por
vagy csak a porladó arany
a szentek szobrairól

Akkor olyan leszel mint a madár
amely elteszi magát holnapra
lombból szőtt sátorában
kis időre

belefiataladsz a látomásba
a tér- lés időnélküli extázisba
rohanásukban megdermednek a napok
az örökkévalóság örvénylései

Mindenestől kívül állsz mindeneken
beleágyazod magad
a láthatatlan tenyér melegébe
elteszed magadat HOLNAPRA



ig-y jár minden őszintén szólva
a közszemlére tett remek
szobor az ódon 'ingaórll
lassanként feledésbe meg1l

ha volna még egy villámló kard
mór stílű penge is lehet
mi az egek sebére forr4d
mitől minden seb beheged

tuillqatnának: a sirbeszédek
a késesbolt becsukna ma
üvegzöld ablakán az égnek
gyöngyvirágillat siklana

a SOT.~ iróniája folytán
nincs ilyen kard csak őrtüzek

s a Jelenések izzó ormán
egy lángsörényű ménüget

kénes források sziklaomlás
földindulás hát ez egy nap
valami démoni bolond láz
táncoltatja a dombokat

PlLI~SZK}' JÁNOS

Ferenczy Beniről

A filmszínészek és a nagy festők (Rembrandt) kivételével nem. ismer
jük saját mozgásunkat, tartásunkat, gesztusainkat. arcunkat és főként

tekintetünket, pillantásunkat sem. Ezért lepett meg (holott ugyanakkor tör
vényszerűnek, természetesnek is találtam), hogy Ferenczy Bénível találkoz
va elemi tapasztalással éreztem: hasonlitunk egymásra. Ha más nem, a te
kintetünk hasonlít, s ami ennél is több: a pillantásunk.

Egy ember élete nagyrészt figyelmének története. Ha két pillantás
valóban találkozik: rendszerint döntő pillanat. Színte kivédhetetlen, hoqy
szerelern vagy barátság szülessék belőle. Boldog karambol.

Mennyit figyeltem azóta Béní életét, műveit, szavait - vissza-vissza
térve a pillantására. Előbbre járt jóval, mint az enyém -de ugyan mitől,

amikor adott pillanatokban ugyanaz volt és ugyanott tartott. Ilyenkor szót
Ianul fölnevetett.

Szerottem a hallgatását, a szükszavúságát. S főként a szüneteit. Közös
hajón utazhattam vele. Gyakran éreztem: hajókorlátnál állunk, a vizet
kémlelve, rnint két tengerész. Hallgatva tanított. Ezért lehet barátom taní
tóm, útitársam most is, továbbra töretlen diszkrécióval és Intenzítással.
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