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Vozári Dezs�

A firenzei gyorsvonaton
Olajfák, pálmák, píneák,
amikkel szell� incseleg,
ti látjátok, hogy melegért,
kis napfényért kilincselek
az ég alatt, mely kéknél kékebb,
s most elborítja sorsomat,
míg zúg alatta észveszetten
az elektromos gyorsvonat.
Ebéddel vár, mint kedves hitves,
a tiszta vagonresztoran,
és rohanok villanyvonattal,
fut a vonat, hová rohan?
Szemben vélem jól fésült szinyor
szürcsölget egy narancs belén,
és udvarias mozdulattal
nyújtja a sótartót felém.
Köszönöm – mondom meghatottan,
ó, ó, oly fínomak vagyunk,
mint lordok a ponyvaregényben.
De elkínzott szegény agyunk
jól tudja, sejti, retteg t�le,
hogy egyszer, holnap zeng az ég,
és géppisztolyokkal kezünkben
kívánjuk egymás életét,
és gázfelh� borítja majd az
olajfát és a píneát,
fekete angyal menthetetlen
méregkönnyeket ont reád.
Csak nézzük egymást mosolyogva,
míg jólnevelten étkezünk,
s cigarettával, sótartóval
szolgál egymásnak még kezünk.



HÉT HATÁRRÓL, HAZULRÓL

9898

A ház
A házban, ahol lakni van szerencsém,
nem éppen jól élnek az emberek,
isten hitén és egy kevéske lencsén
elél a test s a lélek szendereg.
Hat emelet betonból és nyomorból,
a gangon vénasszony nyelve pereg,
vonulnak feje felett, amíg horgol,
az évek és a csillagrendszerek.

Itt élünk hát lázongva és szelíden,
van, ki a mennybe s ki pokolra vágy,
mérges lármájukat nem csendesítem,
mert tudom, érzem, a haragjuk lágy.
Csak áll a ház a ködben, az id�ben,
elszántan, mégis bénán és vakon,
gy�löljük életét mi, egyre többen,
ha es�csepp koppan az ablakon.

Az udvaron átvont sötét kötélen
szél duzzasztja a száradó gatyát,
egyszer szülészn� járt erre a télen,
gyakran temetni jönnek szentatyák.
Szívben a bánat, ablakban uborka
kapott helyet, s az ablakok megett
zsírt gy�jtenek a tört fül� csuporba,
és soha meg nem nézik az eget.

Menekül� nyár
A napkorong csepegve izzik,
mint t�z felett a sárgaréz;
a lankadt fákon menthetetlen
gyümölcsbe gy�l a drága méz.

Ez itt a nyár, mely minden kincset
a lábaidhoz odarak,
altatódalt zúgnak füledbe
a részeg, kósza bogarak.
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És jön a szél és rétet borzol,
hogy megremeg a sás belé,
a felh� elhúz délnyugatra,
a hal elúszik másfelé.

A tulipán el fog rohadni,
a lepke le fog esni majd,
te nézheted az �szt sikítva:
„Ki hoz a földre ennyi bajt?”

Így jön és megy és menekül is,
még itt van és fut már tova;
húzz a felh�vel, ússz a hallal,
fuss el a nyárral máshova!

Szlovenszkó
Gy�ry Dezs�nek

Tán épp az étkezdében ültél abban
a pillanatban, hogy az expressz víg
iramban elrohant itt és egy kappan
sült illata szállott az egekig.

Kappan, vörösbor, kompót, úri módi,
estére selyemágy vár és öröm.
E városban élt, énekelt Tinódi,
ma én üvöltök. Ne zavard köröm.

Sírok és fájok magamnak: Belzebub,
mely szél hoz erre? Mely beteg szeszély?
Unalmas lett a Picadilly-Club?
S Párizs? Velence? Nápoly? Genf? Beszélj!

Hej, büszke úr! reményen és zupán
él itt az ember, élem sorsomat:
nekem hazám, tenéked táj csupán,
hol egyszer átfutott a gyorsvonat.


