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Gulyás Pál

Debreceni éj
Az égre hiába nézek,
nincsen ott fent egy csepp fény,
nem érzem a házak súlyát,
most minden ház egy festmény.

A Nagytemplom kett�s tornya
himbáló könny� kártya;
lehullt az élet lakatja,
bár be van minden zárva.

Nézd a boltok börtönfényét:
tábláik alatt lépdel
koldusbotra támaszkodva
Méliusz Juhász Péter!

Ott fent egy költ� t�n�dik
távolodó halálán:
márványkezében egy lant van,
szél játszik fuvoláján.

Míg így összefont karokkal
bámulom a holt várost,
jönnek mérföldes csizmában
az ég� távolságok.

Ördögök törik keresztül
a temet� négy végét,
trombitájuk felrobbantja
a leveg� szentségét.

Égni fog itt minden: földön,
föld felett és föld alatt…
Hol egy posta, mely futárként
vinné kés� hangomat?

A fákra itt-ott egy lámpa
hint kétes virradatot:
korcs Nap ez, egy ezredévig
nem támaszt fel egy magot.
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Hajnali séta az országúton
A füvön csillog a harmat,
a leveg� még hideg,
ez a friss hajnal, el�tte
megdobbannak a szívek. –
Akit nem védett az álom,
mint egy rejtelmes burok,
az olyannak ez a hajnal
fojtó kegyetlen hurok!
most siet vissza a csontváz
a sírnak mélységibe,
a kakas most kukorékol,
mert kergeti a szíve:
cs�rét élesen kitátja,
teste borzongó-puha,
csak úgy sugárzik bel�le
a föld elementuma.

Így megyek én két akác-sor
közt a tág országúton,
megyek csöndesen el�re,
merre megyek, nem tudom.
Merre az akácok d�lnek,
merre a szél keze ránt…
Ki tudja most életében
az egyetlenegy irányt? –
Most egyetlen cél világít
bennem: a harmat színe
mely hamvas lepelt borított
az úton mindenkire –
aki ember, aki állat,
a harmat most rajta van,
most az örök álom csillog,
a f�szálon zajtalan.
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Isten követje
Magyarország miniszterelnökéhez

Nem tudok aludni, a villanyt lesrófolom s felsrófolom,
az éj sem tud most elaltatni, ez a földöntúli hatalom.
Az jár eszemben, hogy a vér, mely itt forog testembe zárva,
nem az enyém, nincs is már bennem, ott van valahol egy tartályba,
fent egy toronyban… És alatta fegyveres �rszemek cirkálnak,
ha száz lépésre közelítsz, töltött cs�vel elibed állnak,
kérdik a jelszót és jelhangot, azonossági lapot kérnek,
hasztalanul mutogatod, hogy az a vér fent a te véred.
Hosszú alagutak vezetnek a toronyból a föld alatt,
viszik a vért a leveg�ben csattogó ércmadarak,
viszik Rómába és Berlinbe síneken sikló motorok,
kilencmillió ember vére éjjel-nappal száll és forog!
Ó te Magyarország sáfárja, hazánk els� minisztere,
kilencmillió ember vérét a sors kezedbe tette le!
Kilencmillió ember vére g�zöli be napod és éjed,
kilencmillió ember vérét te kevered és te cseréled!

Tudom, hogy hangomat a távol malomköve meg�röli,
mire a szél hozzád feldobja, a magasság összetöri,
mégis meglengetem a szót feléd, mint egy ünnepi zászlót,
innen a Hortobágy mögött egy bérház emeletablakából.
Ha itt kihajolok keletre, tekintetem fejfákra téved,
itt fekszik a régi Debrecen, itt fekszik a tegnapi élet,
Magyarországnak egy darabja itt járt az Úr felé haza,
ez itt a régi Magyarország túlvilági bejárata,
mely már az évszázadok ólomcsizmája alatt berogyott,
de kiáltok helyette én s kiált helyettem a homok.

Gondoltad-é Itáliában, mid�n futott veled a Lél,
hogy a vér az Isten követje, egyedül Istené a vér?
Ett�l lett pünkösd hajnalán a tizenkét apostol részeg
és támadtak János el�tt véres mennyei jelenések…
Gondoltad-é, mid�n vitt a g�z apokaliptikus lova
s ott állt melletted, mint egy bálvány, Róma feltámadt démona;
gondoltad-é, mid�n a vak Történelem rádtérdepelt:
kilencmillió ember vérét milyen kannákba mérted el?
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