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FiluaJon -rlgm wl; w8)' nemrlgml-
tUr csiJl.g igm /lZ ijji igm,
mig én il keTibm 2&m és remqtem
/IZérthetetlen. ropptmt ~

Ma mtÍ'rdiIk oly/eorgYIÍl ki öt-hllt csillag, ,
tk nincs btnniile mindenség, Ihlet, iJlIIt;
keresd most messze ISZtÚeonW8)' dllen,
ami egyszer tild wlt minám IjjJ.

HJ megállok /IZiIbla/eban, elottem
Buda dombjai eltünnek a ködbm.
w8)' bús szürkék. Kontúrjuk összeolwd

ftlhówl-éggtL Egykor zö/JJe wltak.
ormaikon kemlny wnallal. Földi
száJláshelyünk kISZMJftjünkre Jólni.

cccxxxn
MÁSniIk tunt hetwn érJeföld meg Igbolt
és a jövtndó sok millió Iv '1101;

meg boldogsJg, mm blztun!e mindtlhányan
a techniltÁbiln Is a twJomJnybtm.

új gyógyszer jött annak, ki kÓmJ kiizdöt;

ttlefonok szóltak mint /jii tücs1eö1;

rMkg fJ/Zfoly; gáz 1gett hhAinkban,
villám helyett kigyúlt /IZ tZiist'tJiJlany.



4 tiszatáj

sz{nházale. mozik ny{ltllle és az élet
el'lliselhetóbb.a nyomor enyhébb lett,
de In még wrakoztam, mi a vége.

Mint annyian. apám is azt {gértt:

még mgyum év és gyönyön1lesz minden.

mihelyt elpNSZtUla Sztálin s a Hitler.

cccxxxm
Az eljöW Paradicsomra 1kÍrt4m
mint Erazmus meg Moore 15DO-brm.
türelmesen és rémült tisztelettel,

am{g 59-ben észmJetttm.

hogy az ipar á/dott, roppant 'OOnatja
;, pokolgipet is hoZZlÍnlcwntatja,
safüsti4lés~ máyet tennel
elpusztul fú. fa, állat s minden ember.

Sok mülió helyett, amit reméltem

be /uJJ érnünk most harminc-mgyven évvel.

Seg{tségnincs. Nem.aItMJ köztünk senki.

aki tllánJ. mit kell ez ellen tenni.

Ha lenne, aItkOr gyakJgosan s fIinen
mennék hozzá és elJ htdln8c térden.
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Megfúlunk, ha a t«hnileát folytatjuk
és éhenhalunk, hogyha abbahagyjuk.
S megessziik egymást. csak az ÖregeJenem
értik e dilemmát, mivel kegyetlen,

s azt hiszik. nincs. Másnál meg az a nézet,
hogy házórz4/ovagunk, a Természet

seg{t rajtunk. S ez mmnyei csodát wr
mint TrianonnJJ.MohinJJ. Mohácmál.

A fiatalok megérzik vagy sejtik
a jövend6t. De mit tehetnek? Semmit.

Próbálnak élni. mm tllájJ/e: maholnap

a lég szennyéto'1 nem látják aho/dat,
és minek alkotnának öTÓkös

dolgokat, mikor nem lesz örökös?
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Régen, hAparkban jJtSZÓgYerme/tJrbm
gyönyörködtem. közbenCS4k irigyktátem,
hogy az myímnil jobb ViUghtl.nIneJe.
Most tlfonhdok, mm SajnJlOm óltet.

Harminchét éw ItJnoz ez. Elalszom

sftUlmtkIr. Vmjt&es ti tArlróm.
&umhe pa, pedig Mm akarom.
Két tbrknut egYmJSba aawrom,

th körmöm '.:,{ut a combomon.
Vémn i:l:,;f M- - gondolom -
minek klnzom magam és izgatom,

mikor tutWm. hogy Mm leszirgalomf
Sajáthalálomtó!is~
Je fajtánltit f1iselninehezebb.
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