




Tríird lt[űvépoti T.r|Lozó

- No! Mifcne! A hnva anyjirkat
a finomle|lrl csalólcrrak! . gordolla
Krrrczó és az átlag játíkos; rrcm viúg
ebbon akérdésbcn nir'dcnkí eg sdv'
egy lélek' váll vállhoz tapad. Krrcuó
elképed. Ktncá fe|háboÍodik
Kurczoruk kirázott a lába. Fcltéple a
kapu| rolnnt föl a élbírói toronyba'
hátha valani fejcssel neg tudja értcEri'
hogy mióla az eszct fudja' mindcnki az
onfeledt szitkozódáséÍt jár lóverscnyrc'
még alckor ig ha az ottléttiket igrekez-
nek a,,társadalmi sportélmény"''rre.
mes Örökség ápolása", -ó! 8 csdásaÍr
mozgó lovak" irdok.szólamok mrgé
rejteni. TetÉt a hajtók csóndescn drrrk-
koló közömég iró*i igénye leljesÍthe.
tetlen. A szobába lépve oB ült Sanyi
vary Sityak vagy Sanzon nagr mi a
lófttykös volt a becencvc, de Uraos:
Kurczó érvclese nem ráaa fel" bánatos
bambaságeal mer€dt tovább maga 6l{;
minden bizonnyal a l$darcos dopping
élménye emésaette még A forró csiz.
ma lccserélésenek tilalnát ekeáp,
mcgérteÜe, de ez sc,m irdítota atetek
felé' rrem |*ez&e e| sem a k&omkodás
e|leni kampány| se'n a lnjtók ószre
térítesét; csrryán hintóport jarasoli
Kurczó az istállókhoz indulg szereüe
volna jobb bcláÉsra bfoni a vlrájkol&'
kat. Egyi}il|dal hosszasarr viüzott
uryarr, dc rrem homü crednényt a vég-
só érv, a lábujiakküzöüi i-adsr8rat*
sem. A hajto tisáelcüel lrajolt meg
Kwcm eltiiléltsége elöu' dck&te,
hogy értsc megóg nckikscn kÖnnyű.
Haltják a sok átkot' látjrák a fel.felcsapó
öklrke[ ryomoridcggc| félssrl dol-
goznalq s eá a lovak is megérzik
Kurczo frldugót es szernellenzót java.
solt. A bajtó ígértc' mepmlíti atötrbi.
eknek az ttlctet. Kölcsönös ginpátiá.

val váltakel' s Krrczó üocsogó, cÜppo-
gó tépéselrí<el indult luza

Satált az Üget&pálya felé' járása
feltűnöen könnyú volt a bakarrcsbaq
laán lóbálta kezcibcn a ftlcpög a ver-
scn5mrűsort. A vercbek rqewe firrod-
tek a poóan - izgrtottan ért a Tavaszi
Hendikep helyszínébz' Á felsóbb ha.
talmak léÉsére a hajlok ugyanis el.
válla|tákcry napra a mru*át' hiszen a
norvégkirály akart a diplomáciai kap
cso|atok frírasaó ápolrása rrtáa szurkol.
ni, kiabálni' szi&oádni. igy tefuották
a Tawszit s a tóbbi kicmelt rrcrscnyt'
koaük a Pulayt. E futam clőtt Kurczo
csendes örÖnmcl leult eg;r padiraaz
idóverü cipóaserére. Notg vcsztett,
rendkívÍil Mlás volt a lába fe|szabadu-
lásáéÍt. A sztr.íjk a verscnynap Úrín
tovább zajlotE ó pedig a luivfuebb idó
beálltÁ/al k€t zohit hÍurn merrt le a
postára a szorító nyári cipóbe,o' lczé-
ben kérleló levélbalommd a vilfu ki.
rályi felsegeinek



Jelige: Kíméra

HuszonÖt €szÍcÍdó vrirdorol el

H"ö.üffif'n*o*Iér nycli el.
A minden ery perc csrpáq

Múló, krnnycd és kecscs'
A semmiból ercd'
S az öróklétbe visz utja
Melyre lépte|.

l

ElveszteÍük az Isten.meccseq. : . ]
S vclc egyiitt _ dicsö kertünk. ]..
U'jra halunk és lesztirrh
Ú$ásorr.ad ryermeteg iestünlq
Lelkeirrk szabadon sállnah

ort.r-Ht 
a mcg$rvrígó amaga

Azé|etc.sak most indul
A t'o-as gyorssal. :*'"ffi,"i#l*[g1"'*'
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Trvrrzi M&vérrti TrlíBozá í

Jdigc: GcrtlrÍse
Trandóeiók

Under the csitari' Mounüains
Everything is snowy now.

I have heard my little angel

That yorn horsc has fallen down.

You have broken both your arms,

How can you so hug me now.

So my linle, darling angcl

I can not be yours so far...

Lajós Kossutlr sent a mcssage

That his roops are already dead.

If he serds a mesSage again

We all have to go and follow him

Viva, viva Hungaria

Viva Hungary!

It is raining in a circle

On the hat of l,ajos Kossuth.

As many drops are falling on him

So many times may God bless him

Viv4 viva Hungaria"

Viv4 Hungary!



Jdige: Morűs
YámpÍros vcrsikék

A vámpírsiralma

Lndogelet kint a parkbaq a sötétbeÍ'' s fuj a szel.
Hallgatom, hogy saitl a tmngi4 s figyelek e mennyei zajra"

zajr4 mcly szepen zenél, s tudom, kÖze|eg a tél.

Nincsen embcr, ki zavarn4 ember velem nem beszel,

s hirtelen e5r hollófajta varjú száül a hiis avarb4

"Varjrl velem most cserélj! Lelkemben már itt a tel.

Mondd csak, engem kerestél?'

Á|L mint aki meg scm hallja' nem érdekli a beszed

majd fejét fe|án forgaqi4 s ál| mint az utolsó hajsza

gyóaese, h-m& n-o!n fét, ki mársemmitól se fél.

Megemeli száxnyáú lassaq nám meresái a szemé!

s megragad a Ha|ál marka &zsm, aholtom akarja.
'Véget er a szenvedés? Mond{ nadár, érlem jöttel?"

.;Még ne'lr" és most eredjéll"

"Mikor jön végre analgy ÍtAp, mikor Te lesze| erryém?

Mikor elhagr demorrfajtarémerrr' ki lelkemet la\!4

s e vérszívó lélelq éq nem lesz más' csak szóbeszéd.n

Szolo|q de tudorq én balg4 nem megyek ezzel soka még

hisz szellemem n€m zavaqamúlás, holtom nem akarja'
nTudom, sorsom szenvedés, nem lehetek a tiéd.',

.'Kár.'. mondja. ',Kár''. mondom én'
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Tlvagzi MűvérzdiTa|ítkozó 
.í

Búcsúcsók a Vímpírnakl

Mért nem ölsz meg Mt' hisz éltpm
nélküled úgyis odavar1
pedig Te csak szívod vérem,
(bár énvoltam' aki kértem)
s mégis Te vagy o|talmam.

Mit kívánsz hat? Most ezt kérdeq
de Te csak hallgasz, nem felelsz,
nem kell tőlem semmi néked
(pedig odaadním éltem'
hogyha kémed)' elfelejtsz.

Mit akarhatok még? Nézzed
csak' hogy tűnök el hangtalaq
s nem fog fajni, ha e láben
(egy-két fájó' szenvedélyes)
bus sóhajom megmarad.

Búcsúcsók r Vámpírnak tr.

Láto4 hajam eg;ne ósztil,
S lelkcm tavasza is ószúl,
éltem fcnygoda rnir'
de Te nern váltgzol soha"
é|td hozzád rrem mostoha.
n€m talál meg a Halál'
ki engem már hazavár'

De mihez kezdesz rrclkülem?
Ki vérét szívod nélkrllem?
Hiszcn nirrcs más' ki barát'
mert máÍ ninoseq kí szere|ne,
nincs ki emberré tehettre,
s.ki életét adÍ}á taláÍ\
hogy Te ébren maradjál.

Én uívozok' halld a szóma1
Aldd a bekés elalvókat'
ne sirassjövód son{n.
S ba najd eglazer fclderengrc
b€Í'ned hiány szereteüe,
me|y válaszra nem talál.
En várokrád. odaát.

Ealhatrtlanság

Szavamr4 csak já.tek volt az élet
jót rosszat nem vettem én komolyaq

és boldogan inam minden mérget,
rrcm gondoltam bele, mennyit érhet
é|tent mely lepergen szemem elótt.
Nincs más. Almaim porig égtck.

Ahogy olvasod e verset, kérlek'
mosolyogi, ha rám gondolsz magadban.
Tlbb rossz engem máÍ többe nem érhet

Mert eltünök boldogarr és gépeq
s a testemból nem marad már semmi,

de verscimbcn tán tovább élek



Trvarzi Művérrti Talílkozó

Szabed $szociációs szótár

Szabad asszociációim I.

Beszélgetes:
...: a $zólás és hallgatás tudománya'
.: 'hogy tanuljrrrrk és tanítsunk a magányra.

Autó:
hogy bfuhol gyorsan ott legytinlc,
mert sajrráljú azidötan4 hogy legytink.

Levegö:
ezt sávjuk' ez é|etet ad,
de ha nem vigyázurrkrá, mi marad?

Radiátor:
az öröEl hogy melegben vagyunk'
de feledjtilc a szeÍetet melegét. Miért vagrrrnk?

Fiizet:
melybe minden gondolatunkat felvetj ulq
majd.néhány naPra rá minde.t elfelejtjíik

Szebgd asszociációim II.

Barátsríg:
egyjó szó' bátorítás,
hory elüseljem az életet ha nincs más.

Szerelem:
a tevhit' hogy a mrísik is szere|
s hory fcH|domáérl:em azé|eta.

Család:
. a meleg békés, csendes otthon,

ahol hazavárnah ha másutt van dolgom.

Sz€rencse:
a hit, hogy a jó, amit kapoh
nem csak az én mtivem. amit én akarok.

Boldogság:
rÓviden az elsö négy egésze'
melyből ha hiányzilq magamat emésztem.
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Tevrgzi MÉv&cti Ta|í|kozó

Jclige: Biologiknnn
A termfuctbcn taHlt tenu|ságok k€zdő nevclők számá'ra

- haiku.ciklus tíz részben.

Mégnem vi'Íáry.Ák
Magfuyos csereszryefa -

Jójjön a tavavl

Nincs az az eső
Amely ne adna okot

Elmozdulásra

Véletlentil sem
Téved el az erdöben
Madár vary vakond.

Vinigszál Mtran
Ktizd a szél cllerr addig

Míg le nem szedik

, Délba| akíryó
Eppen nem ryil*ol, baacm

KÖvön napozik

Számalan növény
K@azer.ffi"dencm

Tu&ak egrmásról.

Kismadár hangia
Nem csak eröscbb' szcbb is

Ellensegénél.

Elmúlt már a köd
A cseppek még látszanak

Vagris semmi san

A tél közepén
Nem félnek a medvétö|

Átmenetileg

Afimégtrtja
Lépesem nyomát' dc csak

Ery ember látja



,{o .. Trvaszi Müvée'ti TitÍlkozó

JeI[e: Consuelo
Ery.vers a versemról tizenhórom szótagban...

Tolsztojhoz

Tizerrhrlrom szÍúas az; arrrit versnek tartolq
S nem áta|lom poétárrak hívni magam;
Blank verséhez nem igazodhatok'
Csupán játszom a szavaküal saját jrítékom.

Hiszcn mi is az írás, ha nem ery já'tsz-ma.ma,
S ucm ürdhatod ki nyer hrít, szepseg vary rut-e,
llctr& és halálról dalolom
Enekem, mint békés üubadurok az estve.

. IrTk a szgelemröl' bo|dogságrol is én'
'Es a valót dúdolom, kifcjezvén mind,
Amit gondolok" s - hitem erzpm...
SzÖrnycsatát és koboldokat abnázotok én'

Frics|cít mutatok a nyárspolgámak azutár,
Gúnyolom cs bncvetern mindazt' aki fé|
Önmaga sorsríval szembenéani,
Eltiprom azt' ani.ósdi rcm, megkövetem

Aki nem néz körul, mielőtt kilépne a
Téne eljáunri a vad' Örök tarr-
pq metyv&éten lakoáks ott
is mrrad, mint a halr{los hrílót szövő pok

Aa mondják' olyan vaglok' akár a rossz Érrz' mi
Nene vész el soha.Égzetéve|' s pajt.ísa
A LegÍöbb Gonosanalq pedigen csak
Szolga varyot mit ih|et' múzsa megkirnyékez,

S nem szabadulok ettól a lárrcúo|, mi
Szik|ához k& akár ajó Prom&euszt rég
S hajö Io szíiz teh&r képébeil'
Csak aa mondhatom, rögvest keblemre, kedvesem!

Szinte már végzetes, fatalista móka ez
A tizenhármas száÍnmal, sámmisztikája ez
A rémes hatalmaknak vallás' pénz
S politika a sorsra épul - mit hoztrat a

végz€t szímunla4 kik idelenn szenvediitrk s
Küzdünk' pedig tÖbbscgÚnk csak féreg s h*ry4
Ami az is marad, s nenr vá{hat
Napólconná soha mrár, arríg csak elél.
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Taveczi M űvétzcti TelíIkozó l,

Ftrrcsa hangokat hallok az éjszakaimban..,
Nem bírom eldrnteni' ígu.< vagy Ön.meg.

Csalrís' mégis rettege|g akár a kisdedek'
Hogy ez a rémkép örókké fogva tart engetn.

, ,

. Akár az óriáskígyó, aki rrem kíméli gyenge
A|dozatát, a kopo' ami a vér alvadt szavára éhes,

A hiéna és a sakáI, ami a más meghagyott csontjain
cyarapszik. .. ellenállok nekrelq mar nem félek!

Idő közben felnőtterr1 s tudom, ez nem lehet való,
Csupán fúleimnek csengése s a rémes sistergés az az
Elöszobából, a fogas emberi.képe a félhomályban,

A Képzelet é|ő-lény sziilóttei csupán.



t! Tevarzi Művéczeti Ta|l|kozó

Jelige: IVÍi lrctten
Párbcszéd

Nem találod a helyedet,
A helyes utat.

Nézz ftil, kedvesem'
A nyíl elóre mutat|

Előre mutat a messzeségbe
Halottak közé, mély verembe.

En odavágtom, inúllok.
Köve s s ete k, |rÍi b arátok !

Meryek' barátom, követ|ek bárhova'
Ha a sírhalmok köze vágysz" oda'

Felemészt téged a növekvő fájdalom,
Mért vagy borulátó' mi ezaz artalom?

Á nagány. Rosszabb, mint bdrmi
Baratok közt magurynsno* lenni.

Mert mindenki vim, s mégsincs,
Mert ő a minden, s ő nincs !

Bánatodat megértem' azt hiszem,
Habir ea szörnyri fulemnek hal|ani.

Kezdj újra mindent énvelem!
A verem szélén meg foglak tartani!

Köszönim, hogl ktkdesz énem,
De nem kitom értelmét,

H o g felig halott e mb e ré rt
Feláldozd az éIeted!

Bátorvagt s erős, de
NEM tudsz szembeszóllni azzal,

Amit egt megftirt ember akar!
Mától a jövőnnek vége...

l
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Jelíge: Viharfelbők

tudatom lálrcait tépkedi az Esmre
s néhfuy aewízbe fojtott Gondolat
markomban szoríwa, sohasen eresztve
fogságban vergödik a Pillanat

a Jövó fonalait az én orsómon fonják
a Tudást az h szhmsúgia meg
hatalmam megtömi már sohasem fogiak
mrís világról érkezs|ű. Istenek''

Csak a Multról nekérdez,€ngeq kérlek
a Múlurak uramégmost se,m vagyok
rílmaimat gy.'trik a Multból jot rérrrek
a Mnlt leszazok4 ha majd megbalok

b
7

***

kietlerr, kopár tájakon kóborlok
köriiüöttem cseird és komor némaság

gyilkos a strly, anit avríllanron bordok
a széllel stlvítö por ffirömbe vág

ezen a világon enyhet ne,lrr ad semmi
nincs gondolat' mellyel ámítsam magam

csak a halottaknak lehetjó itt lenni
mert ezgn a földön minden veszve van

hiszek a jövöben és a haladrásban
de az elr szer€,pem ezzs|vég*ért

s csak az u&ram jövö fohásza szólhat
majd e sziklak köá egryel tobb lélekért



Tavrrzi Művéactí Trlilkozó

Jdige .Azélctszép,
Vensek

Sötétségés magány,
Csak ez vagrokl
Mégáe|q b&
Lennck már halott!

Földtls a qyugalom
oriási haotom.
Egrgjobban hívogaq
S éodengedcm magamat.
Megch csakmeryelq
Ia hagrom földi letemet.
Halvány Mröm tűzberr ég
Vörös színe börÓmé.
Lassa folyik el életerrt
I.,elkem clha5rja Íonry tcstem,
S ami itt maradtöbbet er'
Mnt valúa is voltam én.

Közeleg amitvártan
Sótétségbcn és magfoyban'
Már féldem es vinnyogás'
Csak ez vagok' SEMMI Eásl!

Gyülölleh mert ezt tette4
Amíg te clsa nem élhetek!
tlj meghát, ncnr bánom!
Várcm már abalálom.
Safi meg kessel,
De ne csak eryszer!
KÍnoz,,mígé|elq
Vágianak a k&ek!
Kttiizz ki és verj agyon!
Aryam a falra csapodjon,
S vesszen ki minderr értelem,
Felejtes, csak ea kell nekem!
Vagd el nyugodan a torkom,
Hory vérem börtdre fo|yjon.
t,egalább ery rtpke pil|anatra
Ktzelebb leszek ho-ád' mint valaha!
Mitöl félsz? Háit nern látod?!
.How elótted mrfo holtan rillok!
Hidegvaryok' érints meg

* * * 
*u''". mert eá tetted!
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TavasziMűviúrctireukozó ] ': . 
. |s

sötétség homályos gpndolat,
Rettegés, ery néma ftrvallat.
Hideg és a féle|em'
Ez tölti ki áetqn

Csrind, ryilkos gondolat.
Megfojtanám magaÍnat.
De ryáva varyolq ryáva fereg
Mert megtenni'naryon félek

Segitsaek ryilkosok,
Napok óta rfuok várok!
Hal|gassátok imrímn:
Csapjon belém ütlárn'
Hogy testem szfuné égien
És e|mondhassam: hamu lenem|

IIáború

Megiíllt a szív,
Mir nem dobog
Osszeomlott ahíd,
Eg zősz|s sem lobog
Üres a város, iires a ház,
Csak a csend honol,
S a hideg náz.

Szálnak a holt lelkek
Trimegekben, lassan.
Szrirkévé teszik az eget,
S an ott láom magan
Fehér varyok' egy kóbor felhö'
Nem torát seb'
Mégis oly ijesxö!
A szemem. A szemcm tiresebb,
Mnt valaha:
Kiette a halá| madara|

Idejutotnrnlq ez itt a rég
Ezt tette az emberiscg!
Íry hát en is cz |ettcrrr.
Kósza lélek a fellegekben.



lí- Tevrrzj Mitvérzeti Trtlurozó

Eryszerii vcrsck

Nem ismerenr titkát le|ked mélyéne(
nem taláIbrir kulcsrit szívednelt.

* t *

Röüden ez őetorn:
Hatá'rtalan f{dalom és &esség
Tehetetlen szere|em es éhség.
Viszonzadan erzelmek cs rémség

* a *

MozgqlÍnas az életenr'
de belul koÍIg a t6tem.
Vajon holnap hol leszek?
Hogyarr és niit teszek?

Megváaszolatlan kcrdesek sora
ttinteti hétkilenapjai m tova.
Szeretet, ti'rődés, szrÉrnalorn'
ezek hiálryrfu :fájlalom.

Szerelmem viszonzatlan marad,
belsrim es lolüsőm til keves.
Nem varyokdég' nenn varyokelég!

* * ' |

Szerelmem ttize elaluszik lassan,
ne haryd kiégni l&'gi#!
Forró csoklcal ébreszd újra ajkam.
Gyújtsá újra máglyát|

Mit er a szerelem,
ha viszonzatlan marad?

Mit er a szepség
ha csak te lácod magad?

Mt ér az élet,
ha erycdÍil kell élned?

Mt er a lelked,
ha minden benned reked?

Vad üzeken evezek megin!
szerelmcm csillapíthataíarrná vrílt.
Ma már uto|so esélyem is elszÁ|lt
Vóryaim uirrya |evegónek tckint.

Most leiilök és üsszatekintek a múltra
Az emlékeim kepe fc|villan elóttem.
Nem értem, miért merrektil e|ölem.
Micrt kenyszerit engem folyton vrí'ndorutra?

* * +

Tottilis csödtdmeg
Ez varyok né|kíiled.
Mért netu |ehet?
Mert nern mered?

Hányszor á{modtam mrírr arról,
hory érzem puha ajkadat!
Vállalj koclrrázaot,
tagadd meg tinmagad!

Mm nézst szcrnoddel'
fdpenselsz vele!
Eszanet ne vedd el,
mert megöriilök be|e!
+.ol"d az idő, elsúran detünk
Ertsd már meg végre, csak eryszer élhetiimk.
Itt varyok most neked, odaadom magam.
Ne haryj elmanni, buszkesegem daqadl

Mit ér?

Mt ér a szerelem,
ha vak és ostoba?

Mt er az ií|om'
ha folyvást megingBt?

Mt cr I kepzclet,
ha rossz álomba ring3t?

Megvá|aszolat|an kérdések sora'
válasá ne vrárrjunk rá SoHA|

Mtératqnap,
ha elfelejted mú|tad?

Mit er a holnap,
ha nern taláod utad?

Mit ér a látomás,
ha segrmit sc látsz soha?
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Jelígu Szenvcdélybetcg

cs€ndcs üdék zajongp
Sokasága

Lakhelyemnek edes.keserú
Másslága'

Testerrböl verem kifolyt
Hiáöa

Eárt merülök bcle mélyert
A piába

Nyomott

Fejcmben keringő rossz dolgok
nyomasztó tengerében élek'
körtittem srtét víáólq kéPek
s szemcm előn lebegve
feltünik ery kepleq melyböl
díszkeretes &áp kép lett'
s a|ana általam e sáirnyii rím lett,
midőn e sor szenrembc Émlett,
mert a képböl rém lett, szornyii
élet, réÍÚ€tt'
éles karmával húsomat tfoi
s életemet helyettem is é|i'
mert érzi,
mit en áeznéh de nem udok róla'
s íg semmi sem villhat ralóra
emiatt.
És előttr e rémes szomyete&
elfojtva börtönében' diihét gyujwe
ván e pillanatra
s eryszeÍÍe szabadítja fel magát
s engem, cngd szenved,
mígrem el nem mulik, mi belulről
sziUa
és én élhetek

Életem hánykódó tengerén

El *em báaytcodó tangetén
csonakvaryoken.
DobáI' áÍaszt vízzet; hullárnmal'
|evegő után kapok a számmal.
Néha elhiszerrr' bogy van kiú|
de a Teuger visszahúz'
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Jeligc: oPórosen szép az é|et,
(horyan mísképp?)

Ery randevúszínii nó sáll fel
a né5lcúatos vil|amosr4 mire
a frleurben nyombm felc,sendiil
ery bct&{al berűdal4 st
az iment mégfdém ólálkodó
BKv-kátonánakis meglepőcn jó a bumora
mart síri cscndre vár' szemével finom
sétákd tcs' karszalagifuak ery
misztikus ''s ihletctt jelk€pén

én perve már asalc a nót lesem
ery étcd szqpsésÉ stewardess
áll most szcmbeu velem
valóban: cry légiuaskíseró az
kinek a uyaka lcbcletnyi üvegből van
apró hangtólcsér és üányérmilaofon
lebeg cbben az átlfuzo uveghasabban

a Y.$áat neirr sál, csupáncsak
a kezcrnba s& morzsolgatott
gzerelmeslcvde*re mutat.mered, s én
lnint ki igézvc lett ft'láuolq es
${nyitok a nyakán.ery kis fedcl€t -.
fog naiv mozórlattal bedobjam
az emlírctt légiPosb'küld€nényekct

p,&zfti csoda szavalni kezd. ryönyÓrű
vtr*ÜÍól, bry afdhőkre féltékeny
aztún ry másikvers (m&nem olyan jó)
ery tiltou utaásról. 

"|Ú,,! Mt ígt sziiletik a k,öltészet!,
gondolok ery merészet, és
ettől lcezdvc má(n€m ábrándozom
az érrclem végsó diadaláÍól.
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(álomcsontocstrák)

Nem brdok alu&i.
A ftstós, csípös rflmok
hal árntékom hártyájára kaparjrák
miaanjás' távoli zöogéiket.
A prírrnrí'rnat is furcsálralq idcgennek
ét*ttL
Felülök
Kinltom.
Csonokkal tlmtékmeg
Feherck' suenllatként sejl enek
s úry festenek' mintha apró áIlaok
csonxiai lennének

Kint találdm magam az éjszakíban,
ery mozdrrladan parkbaa viszem a hátamon
a fHrer csonokkal teli zsákbm.
Á Hold ma sokat sejtetőn le}lunyja szernét,
hory fekac ámyéldo|tokkal takarja le
olomsulyu lepteim nyomát, káteÍét.

{ lány egr pad mellett iil'
. i'certreqeÉfoldon,

a csikorgo acáfiib€Í'.
Febér bómúrát visel'
a böre is trrer' anryali' ezüstÖs,
a szene finomívübcáltoz képest
n4ryon sft& es hatalmas.
A kör&k 5rülő,t@ező
fakcrgek stlgiák meg végü|,
hory megkrvÍilt, helyre{rozlratadan
szomoruság gubbasá a szívéb€n.

Lciilok mellé a fiibe' es
titokzatos, komor észvéttel
lesútlm a szemenr' mire l

: idótlen kezét muta1ia nekem'
majd hagfa hory megérintscm
fríjdalmrínak groteszk bábfi gunijfu .

K* ujja hiáttyzik

Lcrcszem ketónk kóze a zsákot' majd
Iassan és felsz,cgar áwizsgáljuk
kényes, airgö tatalmát...



JeligePumpi
Aszentéj.ga|rán

Csend honol a házunk.fdai kra, s söÉtségpe borulva ví{a az éjgaka a Nap felkel.
tet. Mind€nki alszik Ínáf' csak érr vagrok ébff. cy€Ítják ülá8í6ák be ;zob&n cscpp szige-
tét. Á cigaÍením már majdn' em végig{g€fi, és a rÉdióban 84iló dd is a végéhe kÖzeledilq
az ár arcomon mégis mosoly ül. Elégcde*t boldogsfu mclyet ncrrr tudni' ái okozott.
- A szoMmból hlépve a mosoly fornísábabotlok A nappalit nern bori$a rcljes sótét.

fi, ez'en'az qijelen ncrn A kar:ácsonyfa égöi ras/ogDak az éjszata sotrít emyai tozt e ara.
ga,fenyőíllat a tudőm máyerc hatol, es bejáÍja egész testem. Eza azéjszakín minden o|y
miis. Erzem, b9w az anryalok ia rranrrak In varmak ve|em. É,,nm,hogl körrÍitütnek, es
felmelegítik szívem, nem enge{i| hogr a mosoty cltii4jön az arcomrol. E$,edül iilök a te-
remben. Az ajrándékozás után szcrepül*öt megfosaott űszes.Pap{Íok köáTd cgzem Az aj-
tót valaki nltva ha5lt4 s a dccenberi hidcglopra arcon csapott.

. olt ült9m eryediil a hidegbe', mégis mosolyogtam. Tcnyleg ruís vott ez az éjszaka,
mint a t<ibbi. Magányos' éber es hűvös, err mégis boldog voltam. Az erkélyajto felé indul.
tam, de most valalrory a léptcim is megrníltoaak Nenr fuotam, nem csörtárcm' csak
csendeso suharrtarr az üvegfal fclé. Kitártam az ajtó mindkét sárnyárt. A csipós, hideg tél
ismét mcgboraongatta tcstcq de szívennigncm jutott d. Ngn' mosinen jutott ei.

Kilégvc azajtbn a senrrnibc bfurrltam. A messzeséglcn o$ak Pe auó fenye látszott,
ahory végigszrígrrtd az arrt'ópályáq most, a szerctet éjs"^t<áib. e nezrmt mogod pusztasá.
got vastag bó borította szeÍeüem vo|na kiszaladni, csak ís, pi""ar''áb*"' rycrckk&rt rejest
ugrani a fehértiinemá{óe' Nccr tudorru ni tartott vissz4 de nern Ettem. Íaarr a', t'o$,
mái nem vaglok ger*? I,chet-"-Vary talán a hidcg bótót vdó Hdcm? Ellt.ipzuneto'.' oe
lehet, hory eryszeriien meg scm for&tlt a fejmbm az' hory amire az imént úgarrr, azt

most megvalósítsarn.
Esni kezdcü a hó, és a hidcg a szívcnig ha.

tolt A lelte,net is dérte. I.cfaglott a mosoly az
aconrol. Kétségbeesve kerestem az crkélyajm ki.
lincsét Bernaekilltem a meleg szobába' menedé-
k€t lcrcsv€ a kinti világtó|. Végigfutotiam a nap
palin' most ncm néztem a sdnes ferryeküe burkoló-
zoft feoyöre, c.sak a szohfun 4itaja után kapam, s
szigetemre érr,c, sietve a tangerbe löklem eryetlen
tutqiom.

Itt mcggorpantan".. I$nét látlam a ryertyák
fenyét, újra ácxcm az égő cigaratavégillarát, és
újra hallonan a v égéhe, kőzr}dő datt. Az ablak.
hoz lsem' s néácrrr a hoese3t. Nem fiiztam, a hi.
deg mégis újra" a lassarr megnyugvo sávemig ha.
tolt Kicsordult ery kónnycscpp a szenrernből, ni.
üd kis utat nyert magának az aÍcomon, majd az
átlüEól lecseppcnve a ryertyríra esctt, és eloltotta
a rycocéo $slá&oló lángot. A cigareaa vegigégett a
hanutálbaa, a dalom utrárr csendba maradt a rádió.

Én ott állam az ablakná, fa5rott sziwel' de
a rcaÉny mosolya megielent az aroomon.
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Festékkcll?!*

No pcrszg tiv cz tOnnyOnct tOnifc
ó '*'' de,hory.

csak jrii es nosolyog|' 8áán táI€rodj!
KüloÍibcÍl ús/is meghalsz.

S most lcfaryott arcodrol a mosoly?!

Ny'€i' ár sosem szercüe|ek!

Nekem om kell t€nned a kornolyt.

De ha ery maradsa és kitartasz egy igaz vélemenycd melles:
Vagy nogü|ndí, v4ry elóbb magadat olöd meg'
tvÍaÍa4' a rasbg m{lanyag datt'

Ha rcn akarsz blár noagárryoo lcnrri.

Dc haoe naradsa tonna sánra kell festéket venni.
lla visaú felc'oEtkcdsz,Kozla|'

s vátla|od saját cry seírrcd'

Al*orbra5l barátuÍ'k'

SiSsotlanem ffi,meg.

It nár szabadlelptsz

A Btdt'ákvilágában

S a festéket eldoblrdod!

Már rrcm leszÉ sarkségedl

De csak igaz moso|ytsvgárounn arcodl

Mg leirn ragy, fel rrcm foghatod az itenit ésszel.
És ha.nár iü vap: csAK EIVíBER le.rrell l|

r Áz isncmtkn suÉ&ó c..LbínílÍotvir, rlcncmlÍr& indubi az bodrtmivtrseoybco
AwlL






