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J´nnek az Ãj k´lt¢s¡ lÀnyok
mogyorÂbarnÀn vajfeh¢ren
vicsorogva n¢zek utÀnuk
tÃlduzzadozva nÀdon-¢ren
a tovaringÂk elorozzÀk
ujjongÂ nekilÂdulÀsom
ÀtlÀbolnom magashegy ormÀt
hogy valaki csodÀnak lÀsson
ez a ropogÂs b´gy¡ n¢ps¢g
r¢szegs¢gemet tolvajolja
ne pengessem t´bb¢ zen¢j¢t
´nkÁv¡letemnek a holdra
ne fonÂdjon k¢z a kezemre
r´p¡lni akÀr mozdulatlan
k´teleinket elfeledve
csak pÀrban a legszebb csapatban
elpÀrtolÂban falkavesztû
vadnak rÀgalmaz tÀncuk engem
fagyk¡ldû holdat rideg erdût
ujjam ÀrnyjÀt¢kÀt szeretnem

TÂth Judit

M°GIS, M°GSEM

¹sszedobÀlt kûhalmaz lett a hÀz,
mire a harcosok elvonultak.
Kint-bent roncsolhat, meg nem alÀz
a fogyÂ f¢nyü, ellens¢ges holnap.
A f´ldnek oly mindegy, mi lesz belûled,
hogy l¢ted poros t¢glÀi bedûlnek,
s fokonk¢nt leszel egyre kevesebb.

F¢lig bes´t¢tÁti szemedet.
De hiszen mindent lÀttÀl, ami rejtett
f¢nyü, telt, domborÃ, meg is nevezted:
gy¡m´lcs, gyerek, boltÁv, szennyg´d´r, angyal.
Szinek. V´r´s, sÀrga, k¢k szin¡ forma,
amely telÁtetten, minthogyha forrna.
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Tekinteted mindent belül marasztal.
Esztendûk´n Àt cipeled magaddal,
mint azt a kinyÁlÂ pillanatot,
ami villanÀsnyi otthont adott.

ZsÃfolÂdik a lÀtvÀny hÂfeh¢ren,
vagy j¢gbe fagyva, mint azon a t¢len.
Az Àrkokat, a kampÂt meg a fejsz¢t
m¢g gyermekpillantÀsaid figyelt¢k.

De volt egy vÀros is. Oly k¡l´nÀllÂ
hasonlÁthatatlan napban virÀgzÂ:
tornyok, kapuk, hidak, pÀrkÀnyzatok.
Halk MadonnÀk, k´v¢r kis Krisztusok,
ezt ¢leted v¢g¢ig lÀthatod.
çtjÀr napodon, szÁvver¢seden,
¡d¢n, tornyosan, t´k¢letesen.

¹reg vagy ¢s a szemed bes´t¢t¡l.
Nincs mit lÀtnia. Lassan kieg¢sz¡l
a semmivel t´ltûdû t´red¢k.
Az idû elporlasztja erej¢t.
A hangot egyre tompÀbban, recsegve
¢rz¢keli. A cs´ndh´z semmi kedve.

Zen¢t Madonna! ä kiÀltott Babits.
A s¡ket¡l¢sbûl durvÀn szakÁts
magadnak sÁma andant¢t, szelÁd
adagiÂk holds¡t´tte l¢pteit,
futÂ prestÂt, visszhangos orgonÀt,
vagy zihÀlÂ kÂrusok ostromÀt,
zengjen az ¡veg, dûlj´n meg a hÀz.

ögy nem maradsz itt tovÀbb, mint kis¢rtet.
BÃzamezûbe tüz´tt s´pr¡ny¢lnek.
Te te vagy, term¢szetesen veszendû,
csak ¢ppen nem leszel madÀrijesztû.

ElutasÁtod azt a sz´rnyvilÀgot,
hol megf¢rcelt, Ágy-amÃgy ´sszetÀkolt,
müszerek emlûj¢rûl lebegû
t´bb fogatlan, elaggott csecsemû
k´veteli a fecskendûadagjÀt,
nyeli pempûje kihülû falatjÀt.
AlÀcsorgÂ hÀlÀjÀt f´litatjÀk.
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Birsalmafejü mÃlttalan s´t¢ts¢g.
A rÀncok futÂn´v¢nyk¢nt benûtt¢k.
Leng a sz¢lben az ¡res koponya.
Menni akarna, nem tudja, hova.
K´r¡l´tte a szakszerü dadÀk
mosogatjÀk a semmi d¢monÀt.

Ilyen holnapot nem ¢rsz semmik¢ppen.
Csak tûled f¡gg a m¢gis vagy a m¢gsem.
MÀs nem kell, csak egyetlen pillanat,
¢s hogyha nemet mondasz, megszakad.

Gergely çgnes

A FOLIGNñI SOKSZ¹G

FolignÂi Angelica (1248ä
1309) egykor elk¢nyezte-
tett fiatalasszony, amikor
mindenkij¢t elveszÁti, bel¢p
Szent Ferenc harmadrend-
j¢be. LÀtomÀsait gyÂntatÂ-
jÀnak, Rajnald testv¢rnek
besz¢li el.
(Sch¡tz Antal: A SZENTEK

°LETE. Pantheon, 1932)

LÀtomÀs a lÀtomÀsrÂl: mer-
refel¢ vilÀgÁt Angelica ko-
lostori lÀmpÀsa, Àrokba, or-
szÀgÃtra, f´lfel¢?

K¢sû ¢jjel. A kolostor k´r¡l
elszÂrt ¡vegcs¢k, pipereholmik.
Kileng a lÀmpÀs. Messze kinn az Ãton
a sÁrrablÂk lÀbnyoma porzik.
A vaskilincset valaki lenyomta.
Csak az angyalok ¢s a szentek
f¢rhetnek Àt a kulcslyukon.
A kalmÀrok is erre mentek,
most egy Àrokban ¡lnek valahol,
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