
 

László Noémi

Városom
Mi is történhetett, hogy itt maradtam
s nem lett belőled Berlin, Róma, Párizs,
körhinta, metró, fürdő, katedrális,
csak hársfaillat hosszú alkonyatban?

Mi is történhetett veled s velem,
hogy nem rohantam más várak falához,
hogy leheleted sosem volt halálos,
hogy fölfogtál a síkos végeken?

Mi voltál? Időm tengerén a bója,
embernyi hűs hely tűző napsütésben,
lőrésem, árkom, féltett büszkeségem,
ostoba harcok fehér lobogója?

Mi voltam én? Vergődő vadmadár,
borzosan csüngő tüskeág a ködben,
de összefontad két karod fölöttem,
és könnyű lettem, mint a hangaszál.



„Itthon lenni és között, mint a vándor, aki útnak indult, de csak a kü-
szöbig jutott és nem lépte át, elég hosszú út ez is, az asztaltól az aj-
tóig, legyen elég, nem a kóborlás teszi a vándort.” (Visky András)

„A graziak kezet fognak s azt mondják: »Szérvusz!« Rácsodálkozom erre 
az osztrák szérvuszra: Jé, ők is úgy köszönnek, mint mi!” (Balla Zsófi a)

„A szent helyeknek, a géniuszok szülőházai üzenetének, a történelmi 
emlékeknek olyan sűrű szövedékén hatoltunk át, amilyenhez hasonló-
val a bolygó kevés pontján találkozhatunk.” (Szőcs Géza)

„Valahol itt a központ: a keservesen dudáló autók és szitkozódó gya-
logosok alatt búvik meg Kolozsvár szíve…” (Kányádi András)

„A Mikes Kelemen (egykor: Major) utca családi örökségem, a nagyszüleim 
építtették a házat, amelyben ma is lakunk – az építő pedig Reményik Sán-
dor apja volt.” (Kántor Lajos)

„Nincs már előttünk való nemzedék, mindenki meghalt, eltűnt a ház, a 
kert, szocialista típusú blokknegyed van a helyén.” (Telegdi Magda)

„Nem szeretem, amikor valakik be szeretnék vonni a költő vagy az író 
olyan értelmű jogosítványát, hogy mindenese legyen, hadd legyen di-
lettáns mindenese, de agyalágyult politikusokhoz képest még mindig 
okos mindenese a dolgok menetének.” (Lászlóffy Aladár)

„A nép egy vonalat átvesz, de az egésznek semmi köze ahhoz, amit Nyu-
gaton csinálnak.” (Kós Károly)
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