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HúSVET

feltámadunk barátaim
bizony mondom néktek
feltámadunk:

harmadnapon
vagy húszezer év múlva:

megkorbácsoltak akik voltunk
s megköpdösöttek
s mind a keresztre akik feszüUünk:

küzdelmes feleim:
a piramisok tövén akik megszakadtunk
- az önkény jármában akik megszakadtunk
gázkamrák füst jén akik fuldokoltunk

"ránkúszult ordas eszmék" karmán kik fuldokoltunk -

valamint:
gályán karóban máglyán
társunk közönyén
asszonyunk árulásán
akik végeztük
bemocskoltan árván
- magunkban is hordott
másoknak 1iibáján -
bórünk színéért kiket meghajszoltak
elvünk színéért kiket meghajszoltak

szerelmetes feleim
bizony mondom néktek
feltámadunk:

mint elbutult homályból
a megokosult fény
didergő kételyből
a melengető remény
botló rögeszmékből

az épjárású elvek
ahogy hazátlan népből

a honjára lelt nemzet:
ekként,

ahogy mondom:
halottainkból
s ennen vétkeinkb6l:

(mert míg az igaz - bár egy is - nem szabad
addig börtön a földkere7(,ség

s míg az ártatlan - bár egy is - ott függ a ke1'eszten
addig mindenki hóhér)

ezt
kiáltom torkomszakadtáig
kiáltom reményem sohase fogytáig

meg azt:
hogy
még nem tudom
harmadnapon
vagy hány esztendők múlva
- halottainkbóZ
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bt1neinkból
ennen magunkból
(6 élet
gyötrelmes
és gyönyörűséges)

a meghasadt anyag rettenetéból kiáltom
hogy nem tudom
harmadnapon
vagy mennyi idő múlva
de bizonnyal:

hazugságaink múltán múlva
gyávaságaink múltán múlva
árulásaink múltán múlva

barátaim
feltámadunk

JOZSEF ATTILA

Már az első pillanatt6l
mintha húszan dőltek volna
kivülről az ajt6nak
S te egymagad tartottad
ott belül

Azután
harminckét rettenetes es~tendőn keresztül
állandóan legalább húszan
feszültek annak az ajtónak
s te addig tartottad
egymagad
mig egy napon
az ajtó is ellened fordult
de akkora robajjal
mintha a föld fordult volna ki sarkaib61
mintha a mennybolt szakadt volna le

Pedig csupán egy ájult nemzet zuhant reád

.JOKEDVEM VAN

Miért mondjátok, hogy nincs jókedvem?
De hiszen jókedvem van.
Ugyan mitől ne lenne jókedvem
Hiszen nektek is jókedvetek van
- mivel a rosszkedvem egyáltalán
nem befolyásolta a jókedveteket.
A jókedvetek viszont mélységesen
befolyásolta a rosszkedvemet
- tehát j6kedvem van.
Persze ha matematikusok volnátok
akkor most hitetlenkedve cs6válnátok
fejeteket: hogy ez pedig lehetetlen
mivel plusszor minusz - az minusz.
De ti nem vagytok matematikusok
és egyébként is az örömnek és a bánatnak
csupán annyi köze van a matematikához
hogy egy.qZeTÚen kiszámíthatatlan.
Ezért tehát érjétek be a szat'ammal
amellyel állítom, hogy nekem
mindenek ellenére jókedvem van.
Ha tudnátok milyen jókedvem van!

Csupán annyit lássatok be végre
hogy sírva azert mégsem lehet
egész napon át fütyürészni.
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