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Juhász Gyula †1937. április 6. 18:45

Sajó László

M E R T  B E N N E  É L S Z  

T E  M I N D E N

Étvágytalanságban álmatlanságban
Remegő szorongásban agynyomásban
Pillanatokra szűnő fejfájásban
Állandó hányingerben a hányásban
A dohányban mákonyban bódulatban
Benne élsz napi másfél liter borban
A mellkasomban bent maradt golyóban
Idegszanatóriumban kórházban
A zárt osztályon a külön szobában
A hivatalos elmebetegségben
Az egész napos elüldögélésben
Bágyadt mosolyban bágyadt napsütésben
Az egész nap ágyból fel nem kelésben
Az egész nap mozdulatlan fekvésben
Felfekvésben testemen a kelésben
Benne élsz nagypárnában kispárnában
A ne is lássam falnak fordulásban
Élő halottak nyálas mosolyában
A végül csontvázzá soványodásban
Motyogó beszédben bélrenyheségben
Szó nélkül üvöltve tűrt szenvedésben
A rövid sétákban édesanyámban
Minden nemköszönésben hallgatásban
Durvaságban bántásban megbánásban
Minden földre szegezett tekintetben
Minden elolvasott orvosi könyvben
Minden gonosz silány szép földi nőben
Görnyedt tartásban őszülő szakállban
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Hátratett kezekkel sétálgatásban
Forró nyarakban csillagos ég alatt
Benne élsz s benned minden élő halott
Mert benne élsz Te minden Pyriferben
Kámforban coffeinben codeinben
Cardiasolban brómos nyugtatókban
Az élénkítőkben és altatókban
Atropinban Photodynban szívszerben
Minden Tropainban és Lobeinben
Minden Molaidban és Mediálban
Indifferens placebo-tablettában
Minden hashajtóban és beöntésben
Minden literszám belém diktált tejben
Bélmosásban vér- gerinccsapolásban
Víz- ópium- és arzénes kúrában
Galvános áramban hűtőkosárban
Dysarthriában cyclophreniában
Melancholia periodicában
Parietalis csillagképződésben
Benne élsz de a szavakat se érted
Vizit után szájból kivett halálra
Titokban összegyűjtött tablettákban
Minden fél grammban minden milligrammban
Benne élsz végre halálos adagban
A fel nem ébreszthető elalvásban
A földnél mélyebb öntudatlanságban
Benne üres veronálos dobozban
Ernyedten aláhulló végtagokban 
Keletkező elhalásos foltokban
Benne élsz imában káromkodásban
Velem együtt kihűlt csésze teában
Benne merev üres tekintetemben
Benne élsz egész hűtlen életemben
Ülj közelebb kedves kezed kerestem
Benne élsz a koponyamegnyitásban
Kegyelettel teljes felboncolásban
Kéregben tekervényben barázdában
Magzat méhben forgolódsz formalinban
1340 grammnyi agy vagy
De hol vagy mikor meghalok miattad
Temetésemre felvett nyakkendőkben
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Mély részvéttel telefújt zsebkendőben
Minden összetépett e-mailemben*
És egész elbaszott* életemben
Ágy kötél vonat víz gyógyszer halálnem
Mindegy élsz uralkodsz örökkön, Ámen.

* betoldás – S. L. 
A dőlt betűs szövegek Juhász Gyulától.
Felhasznált irodalom: Prof. Dr. Miskolczy Dezső: Juhász Gyula betegsége és halála (Limes, 2008. jú-
lius–augusztus)
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