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HALçLHíR

BetakarÂzol a halÀlhÁrbe,
mint valami puha gyolcsba,
a hÁrbe takarÂzol, hogy ki se lÀtszÂdj belûle.
Mindenszentekkor, eg¢sz v¢letlen¡l
utat t¢veszt Debrecenben a fuvarosod.
Pestre indultatok a bÃtoraiddal,
de nem engedett szabadulni ez a bün´s vÀros,
ahol nem voltÀl boldog sosem.
(SzakÀllas sz´veged ez. A megszokott kommentÀr.
Hogy nem szakad rÀd az apai hÀz mennyezete!
Vegy¡k csak azt a gyÀva hÃzÀst,
hogy nem ment¢l el konfirmÀlni, lusta d´g.)

A K´ztemetû kapujÀnÀl megannyi m¢cses.
Mintha berezonÀlt volna az ablak,
¢s nagyon berezelt volna, aki az anyÂs¡l¢sen ¡l.
Nem jut eszedbe protestÀns imÀdsÀg,
ez¢rt jobb hÁjÀn mondasz el
egy ¡dv´zl¢gyet meg egy miatyÀnkot.
(KÀsÀs lenne a hangod,
hogyha fennhangon besz¢ln¢l.)

Hogy kipihend magad, r´gt´n´zni kezdesz,
gyÀszmunkÀt jÀtszol negyedÂrÀn kereszt¡l.
Kinevezel valakidd¢ egy elk¢pzelt halottat.
Legyen fiatal f¢rfi. Tegy¡k f´l,
csak n¢hÀny kÂsza telefon
k´t´tt ´ssze a megboldogulttal,
de most azt terjeszted,
l¢legzetet se tudtÀl venni n¢lk¡le.

Betapasztod a f¡led, hogy egyed¡l ût halld.
ElûtÀncosod volt ¢s zÀszlÂvivûd,
te gyarapÁtod a müv¢t,
keze munkÀjÀt dics¢rve meg-megÀllva.
¹r´m az ¡r´mben ez az ihletû ´r´ks¢g.
TÀmaszod lesz a holt, vÀllÀra nehezedhetsz,
mÁg lassan hajszÀlra ugyanolyan
leszel te is, mint û volt.
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LegszÁvesebben sajÀt halÀlhÁredet k´lten¢d,
kisajÀtÁtva az eny¢szet birodalmÀt.
Legyen a hÁr bÀjaid nagyszabÀsÃ v¢geladÀsa.
RÀborul a szemfedû a takargatnivalÂkra,
most legalÀbb nem kell magyarÀznod
a makulÀkkal p´tty´z´tt bizonyÁtvÀnyt.
A t´k¢letes nihil esztendûit is
kiszÁnezik helyetted a gyÀszolÂk.
A halÀlhÁrrel takarÂzol,
Ágy pihenhetsz szemhunyÀsnyit,
ekk¢pp vÀgod r´vidre sajÀt t´rt¢neted.

AztÀn a legjava: hogyan viselkednek
szeretteid a koporsÂ f´l´tt?
Ennek f¢ny¢ben tiszta k¢plet lesz a rangsor:
kit milyen polcra helyez¡nk ä visszamenûleg.
(El¢g idûd van a k¢jes gyÀszmunkÀra,
mÁg Ãtba igazÁtja a fuvarost a rendûr.)
 

Szuly Gyula

CSAK LASSAN EM°SSZEN A TþZ

àMondd, mit hiszesz, a homousiont
vagy a homoiusiont?Ê
àAdjÀtok fel, barÀtim, azt az i-t!
MÀglyÀra m¢gy egy i betü miatt?Ê

(MadÀch)

Nem adjuk fel az I betünket,
de mit ¢r, ha nem visznek miatta
mÀglyÀra mÀr? A gyül´let
benn¡nk nagyobb lÀnggal lobogna?
Keresek m¢g egy I betüt,
lehessen valamit nem adni,
ha j´nnek ¢rt¡nk fogdmegek.
Csak jÂl tudom-e, kik vagyunk mi?
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