
SÁRÁNJ)I JÓZSEF

Gyónás helyett
Ha bunöm talán nincs is, Bzégyellnivalóm azért akad,
de nem földi szolgáidratartozik, hogy gy6njak érte. "

Gyilkolnom kellene néha, azt hiszem.
Gyozködöm lelkem elvadult bal felét -:
reménytelen a bosszúállás, a nyitva hagyott. .
spirituális "diadaltv", mely alatt ha egyszer átmegyünk,
nincs többé visszatérés.
Kezdem érteni a zarándokok nyelvét,
külön imájuk van Hozzád, mely összeáll tömeges mormoláBsá~
Bamerre járnak, akár egy kiéhezett; ÓTjÖRg6sáskahad,
lelegelik a lélek zöld vetését. ..

"LeányvÚ', 1991. V. 2'1.

Ezredforduló
Dolgoznak a BzócBépll5gépek
Etetni kell a magyar népet

Vegyes rögeszmék kerülnek garatba
Rémült a mol'nár 8.ujjába harapna

Rémült az is. ki e 8orOkat. rója
Szalasztott esélyek futóbolondja

Mutass valamit mi valahol .tdfm
Pokotlá fajul" a Kl1rpát-medencében

.Onhit önbecs 8 akarat nélkül
Don Quijotéknek szélmalom. épül.

Szélmalomharc derllre bortí
. Gyakorlótérs újabb Hábortí

LeányvÚ', 1991.V. 28: .
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A mester ésremeke
A remekmu megtagadja mesterét,
mert a mester változik,
miközben a remekmu az marad: ami.
A mester is megtagadja remekét,
egy készülo másik kedvéért természetesen.
Régi és új bár egymásra is . . .
de a foganó jövendore
igazán féltékenyek.

A jövendot pedig a bosszú szüli.
A folyamat bóvítetten újratermelodik,
mester és remeke végezetéig.

Leányvár, 1991.VI. 1.

Hasonlat
Olyan vagy,
mint egy megbízható vekkeróra.
Jársz-kelsz,
de mikor álmomban,
s a valóságban is
számig ér a för"telem,
ösztönö~n fölébresztesz.

A körülmények néha
hajlamossá tesznek elhitetni:
te volnál
az élet címkéju
kitalációhoz köto
utolsó szál.

Túl messzire mentem.

Vekkeróra-mivoltodban vagy az,
aki pontosan muködik,
.$ .egyelore. mással
nem fölcserélheto.

Leányvár, 1991. VI. 10.
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"Etmegv. (1 kugli
egll este be1'Úgni,
mert ó az II-kugli
ki ni1&CStáb61..'"

(Szörényi-Illés)

A dolog 'Úgy tré, ahogy van.
Betege vagy a sehollét-állapotnak.
Halottja is lehetnél - tegyük hozzá.
Hol gy6gyszer, máskor alkohol.
Meddig birod az id~gfal6 strap4t?

. Pedig a megoldás kézenfekvo:
kivárod az alkalmas pillanatot,
azonos szögben manoverezve
megcélzod a középen düllöngo babát,
és kigoly6zod,
a többit elvégzik a figurák.

Leányvár, 1991.VI. 8.

GÉCZI JÁNOS

[a háromezerévnyigalagonya]
BALÁCAVERS

inn.en ann.yit láthatok
miként adja át testét o ködn.ek
a forrásfo nádasa s mint választja
szálait külön. ha belehajol 8 szélbe -
ennyi a változás harmadik ezer éve
(mérheto hiszen. belelhekJ
vagy kevesebb mert néha-néha nem
no ágam rfYÖkeremsok fíLrészélíL
levéZlemezem Ie vált n.agyobbra - sorolom
hány vándor vágott 7'tSf4mbotot hány
fészekalj repült ki hogy vissza ne térjen
hányszor ült vezérágam hegyére a. zsírral telt hold
nem tudom léteznék-e másként
egy síLrlLbbre nott életben - ha mindezt
megél egy fává nott magányos bokor
ki embernek sziUetett volna és nem vél

5&




