
SZEGEDI SZABÓ BÉLA

hez, ám sokkal bölcsebb volt, mint amilyen "romlott"; hagyott ma
gának rideg rettegésében Istenhez egérutat. Hosszas haldoklása
nagy, konok, s megrendítően emberi volt. "Az életből lassan tű

nődve távozik, / nem érti, hogy mit is keresett itt" (Búcsú D. Pél
dásan nézett a szeme közé annak a nagyúrnak, kinek közönsége
sen halál a neve. Őelőtte nem virgonckodunk. Mi, egyelőre itt
maradottak örülnénk, ha költő testvérünket vad szabadságszerete
te egy még nagyobb Úr elé sodorná, s ő magához vonná, ahogy re
mélték a magyar költészetben az elődök. Isten ne tudná, hogy
(alighanem) csak tékozló fiai vannak? Kik meghemperegnek min
denféle mocsokban, bajban, sárban, tagadásban? S ha akarták, ha
nem, beleszoktak a lassú elhallgatásba.

Petri Györgyről beszéltem.

Macbeth búcsúja
Elkövettem, amit talán más is...

Szemhéjam ködhártyái mögött
Halódó gyertyafény, északi eső.

Fejszék esti csattogása
Hallik minden udvarból.

Utólag beismerhetem:
A nyirkos függönyök mögül

Ki sose láttam. Mire jó
Hát ez az egész?

Ez a mérhetetlen
Kínokban mért hétvége?

Nézd, ahogy a vasárnapi
Mise után ballagnak

Haza a birnhami erdőn!

Bambák és vadak,

Vétkeikró1 mit sem sejtenek,
Mindenik elhantolt már
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Egy-két meg nem tűrt gyermeket, kutyát, nőt.

Ez volna hát ama szépreményű jövó?

Majd csak akkor néznek e
Páfrányos rengeteg fölé az éjbe,

Ha már tudják halálukat.

Enteriőr zongorázó
nővel

P. Cézanne festménye

Türelme bár véges,
El-elbabrál mégis

A csontszín billentyű kopott mintáin.
Lelkének kúijából merít

Tiszta dallamot.
Rejtjeles nyomokat hagyva

Tán ő az, a Festő nővére, Marie,
Szoknyájának szétterülő habjai fölött

Hallja a titkos csobbanást,
Egy sosemvolt vízesés zúgó akkordjait.

D. Scarlatti C-moll
szonáta Kl15
Domenico ékszerdoboza ez, hideg ablakkeretbe foglalt tenger.
Lánykák futnak dísztelen szobákon.

A Csillagász - mint utolsó emléket 
Örzi a sötétlő tekintetet.
Szajha és szent
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A szépség természete
Szabadon közlekedik Ég és föld kó·zött.
Kitölti az asztal fölötti űr csendjét.

Arany szeplő a Szűz homlokán.

B-A-C-H
Az éj lávatömbjébe zárva
Mily védtelenek vagyunk, Ó,

Uram, add, soha ne kerüljünk
Gyilkoló kalózok kezére
Végső haldliusdnkban

Száraz fűrészporodat

Hintsd ránk
Az üres csigaházakat
Gereblyézd el a test rongyait.

Marcus Aurelius
Bora volt neki jó,
Szerelme elég,
Tört szárnyú papagdja,

Csokorba köthette volna
Mind, mit buján tenyésző

Kertje adományozott.

Szemelé függőágyai

Lengtek lágyan
A tenger azúrpajzsa előtt.

A Császár a koldusokat nézte.
Ujjával arrébb pöckölt egy bogarat.

444


