
Simonfy József

LÖVEDÉK

pincesötétben kuporognék
akár egyedüllétbe

feketedett bogár bogár
a külvilág kimerít magamba

húzódva töltõdöm
csak fel töltõdöm csak fel
mennyi selejt mennyi selejt

mennyi selejt
mennyi selejt mennyi selejt
semmi sem dúl föl úgy

mint az élet
mint az élet mint az élet
a semmit hessegetem

magam elõl
magam elõl magam elõl
s mintha élvezném bennem

ez a kibaszott
kuncogás kuncogás kuncogás
hogy isten rontását arcomról

le nem törölhetem
törölhetem törölhetem
ha már nem leszek

mit számít
hogy éltem hogy éltem
madár torkából

lövedék
tör föl az ének az ének



CSOBBANÁST

kinyitom életem
fekete könyvét
kinyitom életem
fekete könyvét
minden sötét
minden sötét
óceánok vize
éjfél idején
óceánok vize
éjfél idején
nem dobálja
vad hullámait
nem dobálja
vad hullámait
csendes és szelíd
csendes és szelíd
mint amikor
mint amikor
kagyló fekete
gyöngyöt vajúdik
kagyló fekete
gyöngyöt vajúdik
mélység fölé hajolok
mélység fölé hajolok
éles csobbanást hallok
éles csobbanást hallok
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MOST MÉG CSAK

most még csak eljátszom vele
most még csak eljátszom vele
de mi lesz ha tényleg vége lesz
de mi lesz ha tényleg vége lesz
tudom nem fog érinteni senkit
tudom nem fog érinteni senkit
valaki elmegy ki ütközik meg
valaki elmegy ki ütközik meg
észre sem vesznek vajon én
fogom tudni
észre sem vesznek vajon én
fogom tudni
érdemes-e ezen elgondolkozni
érdemes-e ezen elgondolkozni
elhagyok mindent amit elhagyhatok
elhagyok mindent amit elhagyhatok
a halált viszem magammal
a halált viszem magammal
szót sem szól elnevezem unalomnak
szót sem szól elnevezem unalomnak
rágyújtok rágyújt bolyongunk sehova
rágyújtok rágyújt bolyongunk sehova
halotti csend már nem hallatszik léptünk zaja
halotti csend már nem hallatszik léptünk zaja
nem zuhanok letargiába
nem zuhanok letargiába
ki segít át a másvilágra
ki segít át a másvilágra
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MILYEN SZÉPEN

egymás mellett öregedtünk meg
egymás mellett öregedtünk meg
annyira hasonlítunk téged látlak
mikor tükörbe nézek
annyira hasonlítunk téged látlak
mikor tükörbe nézek
végleges színét szememnek te adtad meg
végleges színét szememnek te adtad meg
végleges ízét ételemnek te adtad meg
végleges ízét ételemnek te adtad meg
milyen szépen megöregedtünk
milyen szépen megöregedtünk
magammal viszlek ahova csak megyek
magammal viszlek ahova csak megyek
hol ijesztõen magasak a hegyek
hol ijesztõen magasak a hegyek
erdõi sûrûk tavai mélyek
erdõi sûrûk tavai mélyek
hol a színtiszta kék égbe
hol a színtiszta kék égbe
beletörik a fû zöldje
beletörik a fû zöldje
magammal viszlek ahogy ruhája alatt
magammal viszlek ahogy ruhája alatt
kenyér illatát a pék
kenyér illatát a pék
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KÖNYV

ég a könyvtár ablakain kicsap a láng
ég a könyvtár ablakain kicsap a láng
meg kell mentened mondják
meg kell mentened mondják
hónom alá dugják rohanok az egyetlen könyvvel
hónom alá dugják rohanok az egyetlen könyvvel
kiérve látom szó sincs semmiféle könyvrõl
kiérve látom szó sincs semmiféle könyvrõl
valami mást szorongatok fogalmam sincs micsoda
valami mást szorongatok fogalmam sincs micsoda
lenyúzott fán üldögélve min mélázok hova nézek
lenyúzott fán üldögélve min mélázok hova nézek
arcom keveset enged sejtetni a világ dolgaiból
arcom keveset enged sejtetni a világ dolgaiból
valami mindig kedvem szegi valami visszahozza
valami mindig kedvem szegi valami visszahozza
napokig el sem mozdulva várom
napokig el sem mozdulva várom
közben elfelejtem kire mire
tövig koptatott az idõ köszörûköve
tövig koptatott az idõ köszörûköve
ha éled ha nem éled
így is úgy is rámegy az élet

MIHEZ KEZDESZ

életed végéhez érve mihez kezdesz
életed végéhez érve mihez kezdesz
élettõl duzzad csattan ki minden körülötted
élettõl duzzad csattan ki minden körülötted
zöldell a fû mint a tüzelõ szukák
zöldell a fû mint a tüzelõ szukák
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fölkészültél már hogy föl se tûnik ezeknek
fölkészültél már hogy föl se tûnik ezeknek
nem látnak a szamos parton sakkozni a ligetben
nem látnak a szamos parton sakkozni a ligetben
újságosnál trafikosnál hol rendszeresen vásároltál
újságosnál trafikosnál hol rendszeresen vásároltál
sarki kocsmában nem kéred a fröccsödet
sarki kocsmában nem kéred a fröccsödet
fölkészültél már az abszolút sötétségre
fölkészültél már az abszolút sötétségre
hol reggel se este lefekvés fölkelés se
hol reggel se este lefekvés fölkelés se
fölkészültél már hogy nem fogsz emlékezni semmire
fölkészültél már hogy nem fogsz emlékezni semmire
holdra napra virágos rétre a nyár futószõnyegére
holdra napra virágos rétre a nyár futószõnyegére
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