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Lászlóffy Csaba

Két változat, Szabó L�rinc-sorra
1. („Mert sehol se vagy”)

Ragyás múlt, szánni való. Ki vagyok?
Állomás-éjben felejtett utas,
akit emlékpoggyásza elhagyott,
s te benne (vagy inkább kívül)? – mutass
magányos törzset –: robogó vonatból
lehántott kérgem, odvas belsejem
nem oly riasztó, mint öldökl� vad kor
barbár h�sének (� is egy velem?),
ha hazatért, és minden idegen.
Halálnál ami érthetetlenebb:
nem találja az érzelmet s tüzet.
Társtalan utam, törött idegem –
hol keressem az idézeteket?
(A ház nélküled mint kih�lt verem.)

2. („Láttam a komédiát”)

Tiltás, cinizmus, bárha nem hatalmi
szó s szándék, de valóság! – valami
istentelen er�, bosszú, a talmi
boldogságot halállal sújtani
akaró vakütés, hogy szégyened
elviselni ne bírd (� megalázhat,
te nyíltan érte vállalt végzeted
is ótvarként viseld) – éljen a látszat!
Hány tanút sorakoztat fel a vád:
lám, hiúságot sért� gondolat
villáma cikázott agyadon át!
(Csak féreg foga rág, vagy a magad
ellen fordított világ, mely megint
örök komplexusok körül kering?)
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L�rinc-papa már
„Mert azt vesztettem, a csöndet, a bels�
szabad id�t…” (Sz. L.)

Ukrán martalócok. Lóci öregesen
hajtja le fejét, rejtené dagadt arcát.
A kábítószerek lajstromát hiába is
keresnéd, ügyefogyott gyerek,
L�rinc-papa már nem ügyeletes.
A gladiátorok kora után a girlandok
kora is leáldozóban. Vagy csak ál-
tünet mindez? Hátad mögött a rezes
kép� zenekar, el�tted a lehetetlent
játszó élet. Ziháló madárijeszt�. Hazug
mágus. Maga alá csináló haramia.

A Teremt� kísértései
„Isten jött s elt�nt”
(Sz. L.: Tücsökzene)

Csak emberagyú állatösztön
ítél és elemez örökkön
bár az Istenre kacsint olykor
félelmében ki a halottól
retteg (jövend� önmagától) –
hét nap teremtés! jött magától
pusztításra már többet költött
� állítja hogy nincsen ördög
tenyerében te vagy a vérrög
� kísért meg ha nyelv és köldök
ingerei más hitre térnek
mint amit�l tisztul a lélek
(elég hozzá egy zsoltárének)
örök ígéret – kurta élet.


