
s~~~~he' ~~..
..1&0oégiUdor4bokTa tépne,
csupán a körii.lmények oétke -
kint pléhpofáffi kosarak
má, áhttoztl4Jt a szemétre.

ApTópénzre ocíUott csoda
petondián f'etJ.ga hahota,
bárha így zenge1&eku8za
életed ~ánci,*~zal

Szélhámoskodsz? Osz a~obata ól
Salto mortale: földbe kOrhadó.

1991.október 20.

Happyend
Összes- ablakaim tágra nyitottam,
számodra nyatak csupán.
Sorra bekukkantottál: immár csupaszon
szégyenkezem e16tted.

Egy életen át remélhettem titokban,
meg60 kó"ltöi csuhcím. . .
s most túllépve házam halk küszöbén, C&Z.on-
nyomban orvul lelottekl

BESZJtDESISTVÁN

Elott a másnap
Szakad r4m é;sZ4k48 eso, r4m ta-
pa4,. a szövet, o..nlir, a fegyver
há~wwn éB. érzékeim december
lökdösi ,.yirkos' tömegsírjába be.
Annyiszor fekszem be aláteper-
ten, annyi a teste,fn lenn, ahány
öröm volt, amen~yi ~lé8, ahányszor
életben hevert dögöm. Az eres
n..rár, mit várhatok ha fo.lveBz;
tudom, hiába. Tá~m le a földet
a. felpuhult kertben feltámadás-
nap: eloszt;a.. t~~m, a CBontom-
-húsom, meir H4svét e16tt a másnap.
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Telik a kiköto
OzO1Ueftek le f'ejtekhelyemre:
vcíratlGtI., mi - imént még fenn
futoU, a sztráda, e1'd6mben . %úg
fel aztán, nemsokáTa,. s a gyors
suhan Ut, göggeltöltése élén,
lcm'YÚlok, kaszáló ámyaik elh-
nem, leejtem könyvemet, szombat-
-t)(lSánu&pomoda, bogruír húz föld-
színre pántot, a keréknyomf'a ti
fú, külloTe virág bólogat,
illeszt a bá1'd mellé fejet,
amíg csak kanyarog menet barlan-
gos kék acélanyába, ismétlem
untalan - hiába - hibám: 1Idom
át a ritmusnak szobám, felléle-
gezhessen terem. Orrok, beTon-
tók, szájak, bá1'sonylégpáma-
puhák, a szem gömb, kaTok csap-
nak föl, a hajkóc maga száll,
a meghitt szögölbol köztemeto
vál: az iparos halál - és még
mielott lejár - egy angyalt
épp, hogya tetorol levet, hi-
szen még, lám maga is gyerek,
úgy leheli ki lelkét közben, hogy
nevet, s. telik a kiköto úszó
lomQbal, kémények dolnek be,
- gond a gondda~ - gyógyul
a kM..tere~ ki8imul a terep.

Ér este, táj
Lassan- be kell, \ hO9lJ lás8am
- lépdeltJe réti.. föl~ken -,
elnyúlik örök1'e a perc, a \ VÓf'at-
lan, a csapda; - a ~rcellázás-
öltetett csíkos trikót a rögre;
tövis tenyész, a görcs teum:
szorítja keretbe..a vatta-
kefiteke.p avaskaTó - ;ÖXJ, meg-
torpanás: a régrol jól iSme9't
helyet is háló védi, on áll
hazám: az-. otthonom élcidta.
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HányaT'" ',is" ,vagy~, ,kívüle
- uzetve;' 1Jlt~rt6l 'siciMdba -,
hányan maradnánk meg alatta

,. ,a~r q. ,görgo SÜ1J-,a ~,da ~,
mi1~~r' ~ völgy.perem pereg.: a-
hányan,-,anJtyip,n, ,:Ilereg,. a, haJ,mok
állomásain föletet, ér est~., tájt
a ; s~n, ma ,ismét, jött, ,~íZ utpI$ó
von~t ~l~is,zi '. éj$;ii:Qkq,nka..,.hadba
- felülnek, - párban ál,latok, fú-
nek és, fá~k)", felS~{Í.lI. magva -:-,
minden rokonnal, kopár' rijgön,
ez~, írtam végleg itt, ragadva.

, l' . ,
~~ 'i'1

. . .

DIÚSZEGl BALÁZS RAJZA
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