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Legsúlyosabb a harmincnyolc év.
Mert körülhatárolható.
A tárgyak: csupa toll.
Az idő: konyhasó.
Tárgyak közt meghemperedhet 
kecskebak, oroszlán.
A só azt őrzi meg mindenből,
mindenkiből,
amivé lefokozták.

Pária. így van igazán közel.
Az ajtófélfán elbamult a jel.
A rács a gyenge fűvön felviláglik, 
az Elmunkás híd újra Ferdinánd híd, 
rossz és rosszabb közt, mint erős gerenda, 
átparázslik egy Memphis cigaretta, 
a Felsőbb Ennek nincs több, ami fáj -  
a falak hűlt helyén Dávid király.

Szuly Gyula

FOGA NEKI SE MARADT

Békejobb. Rázzuk egymásét. Kivel? 
A tenyeremben hadicsel. 
Történelmi pillanat.
Ne adjon szemmel vert szemet! 
Foga neki se maradt.

Csapott célgömbbel úgy célzunk... 
Melyik az a célfekete?
Keresgélem, hol lehet 
az alsó széle közepe, 
elfelejtettem, merre van 
a célfekete és a cél, 
amint meglátom, elsuhan, 
hírét költi, hogy nem él.
Tudom, hogy ez álhalál, 
nevet a bajusza alatt, 
még rátalálok, bárha most 
holtat játszik és nem fogad. 
Filippinél találkozunk
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és Dob utcán megütközünk, 
és megütköznek emberek, 
hogy a béke napja így letűnt, 
hogy Cannae alá készülünk 
és Waterloora indulunk, 
bár csak a Könyök utca vár, 
s hogy a célgömbünk csapott 
s a zárócsapónk mit se zár, 
és ha ő meghalt is, elém 
kerül, egész alakot ad, 
de alsó széle közepén 
-  bár úgy látszott, már benne van -  
a célgömb színüres marad

AZ ŐRBÓDÉ MÉG UGYANAZ

Akit őrül állítottak egyszer, 
ezt a bódét lakta még, 
keresi a berendezést, 
itt volt a függöny, ott a kép.
Cicázó békegalamb-tollak 
közé szorulva, megmaradt 
árnyékok lebbentik elébe 
a tépett turulmadarat.
Járókelő díszlépést vág ki, 
dongjon alatta Budavár!
(Aknázott békeövezetbe 
kísértő lélek hazajár.)
Fegyverrel tiszteleg az őrség, 
a díszlépés csak támolyog.
Kezét a civilkalapjához 
illesztve kíván jó  napot.
Véletlenül élesre töltött 
díszlövés sortüze dörög.
„Lőtt rám különb is -  mondja - , folytasd, 
amíg csak el nem terülök, 
de addig itt az őrbódéban 
szeretnék körülnézni még 
-  ez volt a legmeghittebb sarka.
Itt állt egy japán váza. Arra 
függött a függöny. Ott a kép!”


