
egymást egy régi helyen
mely ismeretlen belvedere
igen az első a legelső helyen
közel messzi múltjainkhoz
most Mari örökre odaviszem
az időket legyenek bár előttünk
bár mögöttünk
és szívünkben lesznek most már
a másodszor itt-létben
arcod arcaiban
arcom arcaiban
múlhatatlan!

Hegyi éjszakák
Veszendő sí-nyomok. Megszegett
virrasztó tájak.
Figyel a hó, besüt
az ablakon át.
A dermedt ágyneműk
halmaira fák, nyurga
angyalok szállnak:
nappal virágzó zöld, kék
és pipacs pulóverek.
Kuporgó házak tornácaira
dűl a szél, hideg
hamuba kap.
Szótlan háború,
lassú lélegzet és
egy megakadt
kép sikálja
a szikkadt falat:
rozsdában az idő,
padláson az inga,
az elszórt szerkezet.
Koporsó se volt.
Az éhen halt csecsemő
testét
hóban és hajnali
sötétben az ingaóra
üres tokjába szegezték.
Most tél van és csend és hó és halál:
zuhogó, gyönyörű hóesés.
Amely soha el nem áll.

CZIGÁNY GYÖRGY
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Mondataink
Hol betonba gyűrt virágzás van.
Elhagyatva is boldogságban.
Pusztulás útján átölelve.
Szívek vágyakon túli kedve.
Nem elég, csak fölöslegével
mi szeretet, ha közénk térdel.
Kitárt tenger zárul szemedre,
akár ha benned lélegezne.
Hulláma ver a mozdulatban
s volt perceink mind együtt abban.
Oly közel már, hogy túl az égen.
Halottainkkal is kéz a kézben.
Test-meleg száll alá a kövekbe,
hevünket fogadnák örökbe.
S a láthatatlan felvilágol,
tenger-csend, létünk mosolyából.
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A VIGILIA KIADÓ ÚJDONSÁGA

HOGYAN ÉL A MÚLT

Szörényi Lászlóval beszélget Hafner Zoltán

Szörényi László a hazai irodalomtörté-
net-írás nemzetközileg is elismert tudósa,
népszerű egyetemi oktató, akit legendás
műveltsége méltán tett szakmai körökön
túl is ismertté. Mivel kiváló előadói és
mesélőképességekkel rendelkezik, kézen -
fekvő volt, hogy felkérjük, meséljen nem
mindennapi életéről. Szörényi professzor
hatalmas tudományos apparátust moz-
gat lenyűgöző könnyedséggel, és közért-
hető, élvezetes stílusban beszél távoli
korokról és a magyar közelmúltról.
Ára: 1800 Ft

Megvásárolható vagy megrendelhető a Vigilia Kiadóhivatalban és a honlapunkon
Telefon: 486-4443; Fax: 468-4444; E-mail: vigilia@vigilia.hu;

Honlap:www.vigilia.hu
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