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Gyalul a kor egy számító mocsok gép
emberalakban hiába locsogsz még 
kétszer kakilni születni néha kétszer 
forogsz a poklok és dévák seregével 
nem hiszed ami lett ami elmúlt 
féligélt élet a halál is felfújt 
koponyák hegye hajzata bomló koponyáknak 
egyszer majd biztos rád tekint az emberátlag 
az élet-távol sebe forr lelki-zivatarban 
csinálj magadból embert én is így akartam 
dühödt bolond vagy és nagy kívülálló 
törött tükrök és kések közt homályló 
befagyott mocsár semmiknek tengere 
(mûved a világ mû-világ igaz embere) 
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Sark-kutató már úgyse leszel 
sem miniszterelnök 
így múlik ez a nyár lehull a nap 
amint az égre feljött 
még halandó vagy de körmöd hajad 
nem növekszik csak az életed 
a menetiránnyal szemben ülsz 
és hátulról csapnak tarkón a szelek
felnõttkorod 
téged is a massza közé kavart már 
légy bûnözõ 
vagy megélhetési irodalmár 
haragos vagy és kinyúltan alvó 
rabja a végsõ közönynek 
kozmikus képtelenség kerít 
mániáid forognak körötted  
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Ne feledd istened tízezer nevét 
szivárványai mögött a kissé kosz-szín ég
úgyis kiszámítja számításodat 
anyád méhében is jövendõ senki vagy 
fejedre olvas holnapot tavalyt 
újabb tízezer napot ha rád ró 
már sejted a bajt 
mint hajnalát a kivégzésre váró 
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magyar naplóláthatár

BOLDOGH DEZSÕ

Feljegyzések…
(Márai naplóinak, verseinek olvasása közben) 
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. 

Napló-élet de minek a napló 
a percek szûnnek mint a jóság 
irgalmatlan déli harangszó 
(örökre elfordítottad az orcád) 
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Most tûnj el innen azt mondom tûnj el 
ne maradjon arcodon bûnjel 
úgy járj mint egy járókelõ 
védjen emberöltözet 
felejtsd el a felebaráti öklöket  
szemezz a lombokkal mögöttük
madaras menny kékül 
magadat gyújtsd fel ne a világot 
embertõl emberig lobbanó lángok nélkül
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Pusztítsd el logikád lépj az egekbe 
hiába hullsz a napba múltadat levetve 
volt-nincs álmok a halál túloldalán 
porhüvely vagy és faragott talány 
új naplókat kezdenél újult életet, 
rád unok és rám ámulsz 
és újra ránk sötétedett 
csak tespedõ jelen van örök gyanakvás 
jótékony éjfeleidbõl sohasem fakad más 
ne naplózz lopóddz napra-nap 
istenek kezére sohase add magad 
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