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Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás,
a nyilvános e|őadás, a rádiő. és televíziÓadás, va|amint

a fordítás j ogát, az egyes fejezeteket i||etően is.

Emlékképek Mozorol és egy korrÓl

(szubjektív visszaemlékezés egy barátra, aki t l
kord'n hagyott magamra, valamint egy iskoló'ra, amiból

lassan csak a név s a falak maradtak)

(Az a|ábbi írásban szerep|ó szemé|yek, torténetek va|Ó-
sak, de - mint fentebb megjegyeztem - visszapillantás
saját szubjektív szrirőmon keresztu|, ezért nem biztos,
hogy mindenki magára ismer, avagy arra, akinek |áttatni
szeretné magát annyi év táv|atábÓl.)

Legelső em|ékem MozÓrol valamikor a nyolcva-
nas évek elejérŐI származlk: hárman áIlunk a
bIokkjuk e|őtti poro|Óná|: L. Pityu - ha jÓl em|ék-
szem -, jÓmagam és egy hirtelenszőke, nagydarab
gyerek, akirŐ! annyit tudtam, hogy nagyobb testi
ereje e||enére sem Verekedős fajta (amiért néha
ki is szrirták a ba|hésabb gyerekek, mert tudták,
rjgysem bántja Őket), de akiveljol lehet vitatkozni.
Azon például, hogy kibÓl mi lesz, ha nagy |esz, és
az mennyivel nagyobb do|og, mint a másik á|ta|
jÓsolt jovő. Akkor is éppen errő| szÓlt a vita. MozÓ
szerint ö |esz valamennyiÜnk kozÜl a leghíresebb:
régész lesz, és e|megy megkeresni Mohamed
szempiI!áit. (Azota sem tudom, honnan szedte ezt
- |ehet' hogy csak bloffoIt?! -, de a későbbiekben
is sokszor ,yizsgáztatott,,- mondott egy nagyot,
majd várta a hatást, s ha senki sem vetett sem-
mit ellene, akkor magában pisolygott, míg ki nem
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bokte, hogy he-he, az nem is gy van, csak ö ta-
láIta ki.)

Nekrink ez így egy kicsit magas voIt, de csak
annyi e|Ienvetést tettÜnk, hogy jő-jő,de mégis
hogy képze|i el, hogy a rengeteg homok kozott
megtalá|ja?

A kovetkezó képen már osztálytársak vagyunk
a nagy mriltr], patinás Líceumban, melyről néha
ugy trint, hogy csak a patina maradt, és az már elsÓ
bemutatásakor kiderti|t, hogy - jo román torténe-
lemgyártÓ szokás szerint - arrÓ| folyik a partta|an
vita, hogy akkor most hány éves tulajdonképpen:
háromszáz éve lobbant-e fel a fáklya, vagy netán
korábban, ami ugye igencsak fontos korÜlmény,
mert így lehet a csíki tudálékosságot mérni, mond-
juk, az udvarhelyihez... (gondolom én legalábbis),
és valahogy a lényegígy sikkadt eI, hogy a jÓ som-
|yÓi barátok annak idején mi|yen sze|lemiségti os-
kolát alapítottak a csíki és kornyékbeli székely pa-
raszteImék pal léroz ására.

KésŐbb akkor volt ez téma, amikor a Rend-
szervá|tás utáni nagy iskola-keresztelő |ázban ég-
tÜnk (amit így utolag nagyon okos dolognaktartok),
hogy kirŐl is nevezztjk e!, hogy a híres emberekné|
meddig menjÜnk vissza: a somlyai barátokig-e,
Vagy elég lesz csak a jelenlegi ép letben jártak ko-
zott keresgélni.

És végt]ljÓ dontés szÜletett, mert szerintem M.
Áron volt a legutolsÓ nagy Székely (attol fÜgget-
lenÜ|, hogy megbo|dogul-e, Vagy szentesítik), bár

Kájoni páter is megér egy misét, mert végÜl is az ö
korában érte e| az isko!ánk a legnagyobb sze||emi
fej|ettséget és el ismerést.

De valahogy nem a Kájoni-fé|e innováciÓs
sze||emiség és polihisztorság je|lemezte már a
nyolcvanas évek vége felé tanáraink e!ŐadásmÓd-
ját, inkább a megfelelési kényszer, amit tokélyre is
vittek osztályunk esetében' amennyiben jÓ szoci-
al ista itj ak h oz m é ltÓan százh szszáza|ékosan te l -
jesítettÜk a főiskolára valÓ bejutási tervet az oszi
legnagyobb mege|égedésére. Ezt a bravrirt rigy
értÜk eI, hogy odaszámoltuk az idŐkozben kite|e-
pedett vo|t osztálytársaink fe|véte|i eredeményét
is, tobbek kozott a MozÓét is, kit utánunk egy év-
vel vettek fel a pécsijoghallgatok kozé.

Majd,h sz esztendeig abban a tévhitben éltem,
hogy mennyi mindent ny jtott nekem az Alma
Mater, mígnem K. Gyorgy 38 éves budapesti lakos
(szi nté n vo !t M at.f izes) e| ne m go ndo l kodtatott ezen
a számomra addig axiÓmának tartott dolgon....

Nincs is mit csodálkozni azon' hogy mennyi
a szakbarbár kozotttink, hogy nem értÜnk a mŰr-
vészetekhez, éIetfilozófiánk a napi betevő utáni
hajtás, s ha az megvan, akkor a nagyobb sze|et
kihasítása a,,tortábÓ!", mértékétó! fÜggŐen, ot-tíz
embertársunk rovására.

És mivel ez volt (és most is ez) a helyi elit-
képzőnk, elitÜnk is olyan, amilyen: a kultrirárÓl
a kuIt rház (ez a maga során tipikus szocialista
intézmény: egy ház ahol a kuItrjra lakik, s ha va.



laki kulturálÓdni szeretne, annak okvet|enÜl oda
kel| mennie)jut eszébe a maga kis mri|tszázadbe|i
bohÓzataival, operettjeive|, amiket saját igénye és
íz|ése szeri nt játszat.

És eszembe jutnak a Kicsengetés díszbeszédei
a Temp|omrol (akkor már Iehetett rÓ|a, sőt kotele-
zÓ volt beszé|ni) s az lsko|árÓI, hogy ne hagyjuk el
ezt a szent fÓldet soha, s mi fogadtuk, hogy ,,Nem
- Nem - Soha!,, És abban a pil|anatb an az osztá|y
tobb mint fele meg is pattant...

,,Tetszettek vo|na o|yan ifjriságot nevelni!,, -
parafrazálom a néhaiA.JÓzsefet, akinek 15 millios
á|ma csak a ravata|áná| valÓsult meg, ahol ott volt
az oszi a székely nép (kép)viseletében - amely
nem csak azt nézi, hogy száz forintnak otven a
fe!e, s az még mindig tobb, mint amit itthon meg
lehet keresni.

A muItkor ha|lottam egy érdekes gondo|atot
(épp a világ végéről volt szÓ), ti. azt, hogy amikor
kozgazdászo k a ko ltséghaté ko nyságot szám o |j ák,
nem Veszik figyelembe a napfény energiáját, az
e|/fe|haszná|t oxigént stb., ami szÜkséges az adott
termék e|Óá|lításához (mert ezek ingyen vannak),
azonban ha ezeket ki kel|ene fizetni, akkor már
boru|na a mérleg, s nem futná még nagyobb te-
repjárőra, mely még tobb levegőt mérgez... szőva|
vannak olyan egyen|etek is, ame|yek két olda|án
nem csak apénzál| szemben.

És akkor még nem beszéltÜnk ApáczairÓl, a
Bo|yaiakrÓ| és még számtalan egykori széke|y di-

ákrő|, ki noha elment és megtanu|ta a (fejlettebb)
világtÓ|, amit meg |ehetett, utána hazajott, mert
gy érezte, tartozik va|amivel ennek a fo|dnek és

ennek a népnek, amelyből vétetett...
No de nem akarok én sem egykori pedagÓ.

gusaink, sem mindenkori pol it ikusaink demagÓ-
gia-vétkébe esni, csak ilIusztrá|ni szeretném, hogy
va|amitő| nem vo|tak hitelesek a megmaradásos,
fenyős-szik|ás pé|dabeszédek, hiába kérte a nép
századszor is a Széke|y himnuszt a Tapstéren: a
szépreményri ifi sá g szétszőrÓdott a Fo|dkerek-
ségen, és másokat hoz helyzetbe tudásával, hogy
egy mai divatos, magyarfÜ|-kínzó, pesties szőfor-
dulattal éljek.

Régebb elgondo|kodtam, hogy mi|yen is len-
ne, ha az a sok kedves és értelmes, va|amint rend-
kívÜ | i barát, aki a gazdasági számíjzetés kese réd es
ka!ácsát majszolja, nem ment vo|na el, vagy visz-
szajonne...

Elöszir az jutott eszembe, hogy nem férnénk
be egy kocsmába se, másodszor az, hogy akkor mi
|enne a sok kÓzépszer emberrel...

Egyébként nem szeretném bántani ajÓ oreg-
urat (mármintaz oszit), mert azon ritka alkalmak-
kol amikor megnyíIt,Vagy a kotelező fizikán kívÜ|i
világrol mesé|t, vo|t mit tanulni tő|e...

És az egyenfejesítési (lehetőIeg kocka) kísérle-
teken tul ott vo|t az a |e|ki és nemegYszer tettle-
gességig fajulo terror, amit Cs. Lajos, az |gi teste-
sített meg, egy abszolrit kisembel akinek t l bő



Volt egy i|yen nagy mrilt intézmény direktori
koponyege (utÓ|ag arra tippelek, hogy va|őszín
ezért is rakták oda), s aki - miután megha|adta a
feladat - igyekezett trilbuz gőságáva| bizonyítani
rátermettségét' va|amint á|IandÓan igazolni hrisé-
gét Pártunkhoz s annak Iránye|veihez (hány hajvi-
selet- és karszámrazziáttartott tigy' hogy kozben
fo|yt az Óra!). Abba a bizonyos akarnok-zsarnok
kategoriába soro|hatő ö, akire - remélem - nem
ke|| tobb szÓt fecsérelnem írásom folyamán.

Nos, ebben a miliiben találkoztunk-barátkoz-
tunk ossze MozÓva|, ő volt az, aki megmutatta,
hogy van éIet a számokon, képleteken tril is.

Vele el tudtam beszéIgetni minden rö], ami szá-
mít egy tizenéves, nyi|adozÓ e|méjri fiata|nak (és
itt nem a lányokra gondo|ok, szerintem rÓ|uk nem
is nagyon beszé|tÜnk, lévén, hogy nem érdekeltek,
Vagy inkább mi nem érdeke|t k őket, nem vo|tunk
izmos, jÓl sportolÓ diákok, Vagy a gitározós-|áza-
dÓs fajták se, Vagy |ega|ábbis olyanok, akikre a
gimis Iányok buknak). BeszéItÜnk képekről, kony-
vekrő|, zenérö| (Ő ismertetett meg a magyar alter-
natív zenével, ami azÓta is meghatározÓ életem-
ben)' egyÜtt jottÜnk-mentÜnk az iskolába . |évén,
hogy majdnem szomszédok vo|tunk - rltkozben is
vitatkozva azépp aktuális témákon. Tobbszor elŐ-
fordult, mikor tobbedmagunkkal voltunk, hogy a
tobbiek nem igazán értették a vita !ényegét, Vagy
ugy t nt nekik, mintha veszekednénk' noha csak
annyi volt, hogy mindketten nagyon szerettÜk a

saját igazunkat, de amennyiben valame|yikÜnk-
nek sikerÜlt észérvekke| meggyözni a másikat, at-
tÓl a pillanattÓl rigy vettÜk, mintha mindig is ugy
gondoltuk volna.

l volt az, aki versírásra buzdított, gondolom,
hogy még jobban tudjuk Ütkoztetni gondolatain-
kat, mive! soha nem tartottam magam ko|tőnek,
mert szerintem ha valaki tudja cs rni-csavarni a
szavakat, az még nem koltészet, vagy ha obszcén
szavakat használ s megbotránkoztat, az sem (annak
idején olvastam egy fiatal, azita is divatos kÖ|tÓ
elsÓ verseskitetébő|, akitő| a gimis lányok és a ta.
risznyás fi|Ósok szemÜvege ma is bepárállik), és az
vo|t a véleményem, hogy tizedikes koromban pont
azérthagytam abba averse|ést, mert nem volt más
mondanivalÓm, mint egy szexuáIisan frusztrált ti-
nédzsernek, aki arró| ábrándozik, hogy mi lenne
ha... a Vastag Margot-t megkaphatná, legyen bárki
is azaV. Margot (F. Vi|Ion szerint párizsi |akos)...

Mozi ennél kÜlonb verseket faragott, és vilá-
gosan em|ékszem arra a pillanatra, amikor meg-
dicsÓÜ|t az osztá|y e|Ótt, ettŐ| a pillanatto| fogva
mindenki tudta, hogy nem a matek vagy fizika
jegyei jonnek számításba, amikor singgel megmé-
rettetik (sajnos, tri! korán).

Épp Adyt tanultuk, és P. |lona kiadta házinak,
hogy mindenki válasszon egy Verset, és e|emezze.

Mindig is utáltam verset elemezni, s miután a
fej em |ágy abekeményed ett, azitatu do m is, hogy
miért: szerintem e|ég meredek elvárni egy tizen-
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éves diáktÓ| (sőt diáklánytol!), hogy elemezze pl.J.
AttiIa FlÓra címri versét, és átérezze egy szere|mes,
felajzott férfi lelkiá||apotát. Ezért inkább bema-
golja a konyvben írottakat, vagy amit a tanárnÓ
diktált, ha jÓ jegyet szeretne kapni.

Tudni ke||, hogy a fent em|ített magyartanárnö
arrÓ! vo|t híres, hogy |eginkább a saját gondo|atait
szerette visszahal|ani, vagy a tankonyvben |eírta-
kat, mert azok szépen meg vo|tak fogalmazva, és
fÓleg nem tartalmaztak rendszerellenes gondo|a-
tokat, vagy Úgy á|ta|ában: gondo|atokat, amelyek
bárm i ko r rend sze re l I e n ese kké vál hatnak ugye bár,
mert - mint írtam - azokban az idókben nem sze-
rették nagyon a gondo|kodokat, mert azok csak
problémát okoztak.

Mie|őtt továbbha|adnék, meg szeretnék emlé-
kezni a nemzet olyan napszámosairÓ|, akik kiér-
deme|ték e címet, és emberségből példát mutat-
tak: i|yen volt V. Éva néni, akinek pottom termete
ellenére soha nem ke!|ett drasztikus eszkozokhoz
fo lyam o d n i a egy o lyan osztály m egfegye l m ezésé -
hez, ame|yben a 36 diákbÓl a|ig volt lány, és aho| a
nagy tobbséget a matekon s a fizikán kívÜl az ég-
vi|ágon semmi nem érdekelte. (UtÓlag visszagon-
do|va, csak neki sikerrj|t testi vagy Ielki terror né|-
kt]l fegyelmeznie, pedig románt tanított, ami ugye
a széke|yeknél nem egy menő tantárgy.) És Neki
mégis sikerÜlt némi álta|ános- m veltség-magva-
kat és fl|ozőfiai-gondolkodás magv akat szétszÓr-
ni az e||enszélben, és most tiszte|etteljelentem a

tanárnőnek, hogy nem mind a kovezetre Vagy a
gyom kozé hu||ott! Koszonet érte!

Mielőtt bárki is megrokonyodne, hogy mi-
csoda barbár korban éltÜnk' sietek megjegyezni,
hogy tanítottak kÜ|on fi|ozőfiát is, lgaz, egy párt-
titkárbÓl fl|ozÓfia- (és kozgáz- és pszicholÓgia-)
tanár rá avanzsá|t so ko I d a| ri tan e rŐvel, d e hát j o b b
volt, gondolom, az i|yen kispo|gári tantárgyakat
egy megbízhatÓ káderre| taníttatni , de az is lehet,
hogy hazafias nevelésbő| meg propagandábÓ|
nem jott volna ki a megfe|e|ö őraszám-.

S tanított torténelmet is (noha azt nem nevez-
ném se tanításnak, se torténe|emnek)egy H. Inge-
borg nev anti-torténe|em szakos tanár: ha rajta
mrjlt vo|na, már rég asszimi|á|Ódunk, mindenki
Iegnagyobb mege|égedésére.

SzÓval (e hosszas kitérÓ után) MozÓ A Fekete
Zongorát választotta, és egy vona|as fÜzetolda|on
(A5) olyan elemzést rittyentett, hogy másnap, mi-
kor fe| o lva sta az osztá|y e | őtt, m i n de n ki ném a áhí-
tattal hal|gatta, ahogy cseng-bong,z gs jaiongaz
elemzés, akár a Vers maga, s a fent említett tanár-
nŐ is csak habogni tudott - majd adott egy tízest.

Ezután MozÓnak magyarbÓI mindig tízese
vo|t, noha aze|ött nyoIcas-ki|encesné| nagyobb
jegyet nem kapott. (Azoknak vo|t csak tízese, akik
bemagoltákatanárnő álta| a négy év a|att kétszer
is e|sÜtott 'jámbor 

puttonyost", vagy egyszer en
csak kimásolták a fÜzetÜkből vagy a tankonyvbőI
a |eckét.)
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S azt, hogy most tudok foga|mazni és magya.
ru| írni (tobbe-tevésbé helyesen: itt kérek bocsá-
natot a,,blokk,, szőmért, de ezt a kontextusba he-
|yezés miatt haszná|tam a számunkra, b|okk|akÓk
számára sokkal ko rri I m ényesked Ő bb tom b ház h e-
|yett), azt a legnagyobb Napszámosnak koszon-
hetem, akihez va|aha szerencsém volt: P. Emese
tanárnŐnek, akinél onnan lehetett tudni, hogy hol
|esz őrája, hogy épp melylk osztáIybÓ| zengett a
magyar népdal az egekig. S ez is még a Rendszer-
váItás e|Ótt vo!t..., söt, az általános iskolában.

Nagyrészt neki koszonhetem, ahogy ma áIlok
az Ón. és nemzet-tudatomma|.

Záróje|: furcsa fintora a sorsnak, hogy a Rend-
szerváltás után épp o|yan pillanat-magyar fé}-
analfabétákkal (avagy finomabban foga|mazva:
funkcionális analfabétákkal) kell nap mint nap
hadakoznia, akiket annak idején nem biztos, hogy
átengedett vo|na magyarbÓ|' noha néha annyira
engedékenynek bizonyult, hogy e!ég volt egy szép
magyar népdalt megtanuI ni az átmenéshez...

De ez, gondolom, mindenÜtt és mindig így
torténik.

Valahol olvastam, hogy azi ntel ligencia.hányadost
már nem gy mérik, hogy az embert odarakják egy
csomÓ tesztet mego|dani egy adott idő alatt (mert
az ugYe fáraszto), hanem az embernek azt a képes-
ségét mérik, hogyan tud alka|mazkodni a kÜlonboző
he|yzetekhez. Ez ugye egyrészt jól ríme| a darwinis-
ták evo|riciÓs e|méletével, másrészt magyarázatot ad

arra, hogy miként |esz egy - jobb esetben - nagyon
kozepes emberbő| egy nép-, egy ország-, egy város-,
egy kÓzosség vezetője, Vagy pedig nem is csi|Iagsze-
mri juhászbÓl kiskirály - anélkÜl, hogy |ega!ább egy
prÓbát ki kellett voIna állnia (régebb agazemberek is
hétprÓbásak voltak, lega!ábbis a szó|ás alapján). De
így lega|ább van kin rohogni a demokráciárő| (s fÓ|eg
K.-Europárol) mit sem tudÓ nyugati barátokka|...

És mivel pont olyan darwinisztikus, ezért
o|yan oszton(állat)szerrlr a fent említett definiciÓ:
és megint visszakanyarodtunk oda, hogy az erö-
sebb kutya b...szik, de mi emberek lennénk, nem-
debár, egy-két lépcsővel a kutya fo|ott lega|ábbis,
a természetkonyvekben találhatÓ ábrák szerint.
Néha rigy gondolom, hogy talán csak jobb vo|t az
embereknek, míg azt hitték, hogy |sten teremt.
ményei, annak hason|atosságára teremtve, mert
az adott egy tartást: nem mindig a faj és |étfenn-
tartÓ osztoneikre hagyták, hogy azok diktá|ják a
cselekedeteiket, Vagy ha mégis, utÓlag nem men-
tegetŐztekazza|, hogy ezt nem is én, hanem afrá.
nya hÜ||őagyam/énem tette, és nem tehetek rÓla,
ugyebá1 mert így hoztaaz evol ciÓ.

Már nem is csodálkozom, ha a mai gyerekek-
nek nem kel! a mese' csak esetleg az egyszerŰ,
csacska rímekbe oltoztetett buta torténetek' me-
Iyekkel elhalmozzák őket mai,,koltŐfejede|me-
ink,,(és itt nem W. vagy K. Sándorokra gondolok).
Nem beszé|ve arrÓ|, hogy a mai idÓkben még ad
absurdum sem gyöz a jo...
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Sokadik zárője|em bezárva: Mozó egy olyan
isko|ában prÓbá|t meg ko|tővé, emberré fejlőd-
ni, ame|yik egyá|talán nem díjazta ezen igyeke-
zetét (nem is tudom, kapott-e fe|sőbb szintről
egyá|talán biztatást). Be!óltink az iskola meg-
probált szocialista mÓdon soko|dalrian fej|ett
embereket nevelni a Hazának. Mozo más volt,
mint a tobbi. Az isko|a belénk verte a kÜ|onboző
kép|eteket és torvényeket, me|yeket azota sem
használtunk egyszer sem. Szerencsésen Iefel-
vételiztÜnk, de azt e|felejtették megmondani,
hogy mire is jÓk ezek a képIetek. Csak annyit
mondtak, hogy aki ezeket nem tudja, az egY
nagy nulIa, mehet a Patakon T lra - hogy E. ErnŐ
volt matektanárunk kedvenc szavaiva| é|jek -,
mintha mi a nagy kockafejeinkkel valamivel is
kÜ|onbek lettÜnk vo|na azoknál, akik a pata-
kon tril jártak, i|letve abban mindenképp, hogy
amennyiben nem sikerÜ|t volna a fe|véte|ink az
egyetemre, mehettÜnk vo|na szakképzet|en se-
gédmunkásnak va|amelyik gyárba, míg a lebe-
csÜ|t patakon tuliak legalább szakmunkásként
tudhatták, hogy a lapát me|yik végét kell meg-
fogni. Azt már nem mondták el, hogy Pasca|,
Arisztote|ész, sőt, PÜthagorasz (akit mi egyszer -

en csak Pitágorásznak hívtunk - jÓ románosan -,

még jÓ, hogy a név végén az ,,sz,, maradt!) is fi-
|ozőÍiával is fog|a|kozott, sót, az egyenIeteket,
illetve a matematikát ezen fi|ozÓfiai gondo|atok
al átám as ztásár a h aszn álták.

Egy idö után, miután |átták, hogy MozÓnak
hiába Van meg a,,magáhozva|ó esze,,, rigyse fog
pél datár- nyŰrvŐ nek fe|csapn i, békén hagyták.

Még egyszer volt egy kisebb ga|iba, amikor a
tízedikes fe|vételinél a biztos befutÓ matekes-fi-
zikás e|itnek fenntartott helyek egyikére beiratko-
zott, noha nem volt ,,fe|terjesztve,,, s bár egypár-
szor megprÓbá|ták kia|ázni az osztá|ybÓl, ő t rt s
maradt...

Hogy miért?! Va|Ószín |egazért, mert ez vo|t a
legjobb iskola a városban és a kornyéken, és ide-
jártak a |egélesebb eszri diákok azo|áh Toplica s
Tusnád kozott e|terÜlő, va|aha Csík vármegyének
hívott terÜletről. (VégÜI is a somlyÓi barátok misz-
sziőjate|jestiIt!)

Ezek után sokan azt mondhatják, hogy figye-
lembe kel|ene venni az ország akkori álta!ános
á|lapotát, meg hogy beleharapok abba a kézbe,
mely négy évig szellemi|eg etetett.

Ezért meg is szeretném kovetni azon vo|t taná-
raimat, akik adtak még valamit a száraztananyag-
koncon t l, viszont szerettem volna tisztázni va-
lamennyire azt a romantikus képet is, ame|y ben-
nem élt még egy hÓnapja is, s a m lt idŐ rÓzsaszín
kode fedte, míg K. Gyorgy, 38 éves, je|enleg buda-
pesti lakos, néhai mat-fizes ennek jragondo|ásá-
ra nem késztetett.

Em!ékszem, egyszer le is vonták a magavisele-
tÜnket nyo|casra (és kicsapássa| fenyegettek), mi-
után e|IÓgtunk egy augusztus 23-i Ünnepség zárő
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fe|vonásárÓ|, amiben csak az volt a bosszanto,
hogy lega|ább azosztá|y fe|e e|lÓgott, de valahogy
csak hárman lettÜnk brlrnbakok: Mozo, Giccsa (G.
Atti|a, jelenleg szeredai lakos) és én; azőta sem tu-
dom, hogy azoszi milyen megfonto|ásbÓ| vá|asz-
tott ki éppen minket. Talán azt gondolta, hogy a mi
szri|eink majd nem protestálnak, és joI gondo|ta...

Talán ha elég intelIigensek vagyunk, utÓlag ez-
ze| bekeruIhettÜnk vo|na va|amiféle Szupertitkos
Ellená|lÓ csoportba, mely annyira titkos, hogy ők
maguk is csak utÓ|ag tudják meg, hogy a Rend-
szer bom|asztói voltak. Mi is kis aknaásÓknak mi-
nősíthettÜk volna magunkat, mert miattunk nem
jott ki szépen a C., Béke! fe|irat; ez lehetett volna
a tornaalsÓs, a hirtelenjott Ószben fagyoskodo,
fejtik folott színes táblákat vezényszőra eme|gető
r eá|tagozatos d i áko k szabotázsakci oj a.

Hadd em|ékezzek meg elsÓ nagy színházi é|.
ményem kapcsán J. Antalro!, aki szintén jÓva|
tobbet adott, mint amennyit eIvártak tő|e, sŐt,
ko||égái kifejezetten szerették vo|na, hogy tovább
adjon a diákjainak.

T volt az, aki egyszer, amikor a ko|ozsváriak
a Hamlettel (ame|y előadás utÓ|ag hírnevet szer-
zett gy a kolozsvári társulatnak, mint T. Gábor
rendezőnek) a városban vo|tak, felbujtott, hogy
|Ógjunk be a szính ázba (mint mondta, ő is ezt tet.
te diákkorában), mivel már nem |ehetett jegyet
kapni (lám, a csíki kozonség már akkor nagy szín-
házrajongÓ volt).

Noha mindenkinek szÓ|t a biztatás, csak Mo-
zova| ketten vettÜk a lapot, s valahogy egyszer
csak ott ta|áltuk magunkat a kakasÜlőn, amint te|e
szájjal nyerítÜnk az éppen őrÜltet játsző Ham|et
játékán.

A szeredai m értő kozonség meg csak né-
zett minket a - Shakespeare (és Ham|et atyjának)
szellemétő| - meghatott csendben, és pisszegett
fel nekÜnk, hogy hagynánk már abba eztab|asz-
fémiát.

Mi azonban - |átva, hogy a színészeket nem
zavarja, ha mulatunk játékukon -, fo|ytattuk fel-
szabadu|t m é|vezetÜnket. Akkor értettem meg,
hogy aszínházban az embernek nem ke|| ugy fe-
szengen ie m i nt a tem plom ban, s a színészek (am i -
kor játszanak) szeretik a visszajelzést ha||ani, hogy
a kozonség érti is azt, amit lát, nem csak bambu|
a bankett/eskÜvői oltonyében/kosztÜmjében,
hogy a szÜnetben majd jÓ| odakoszonjon a szin-
tén díszbe vágott komájának, ismerÓsének, s eset-
leg mondjon is valami olyasmit, hogy Je, ez egy
fantasztikus e|őadás!,, - mindig pozitívat, rosszat
soha, mert akkor esetleg kiderril rola, hogy nem is
értl az egészet...

lgen, mi mindig és mindenkor, mindent és min-
denkit kritizáltunk, mert gy gondoltuk, hogy at-
tÓl, ha az ember szemet huny a do|gok felett, azok
maguktÓ| nem javu|nak meg, mert az igényte|en-
ség, vidékiség és kultursznobság már akkor e|kezd-
te Ülni a torát. F. Zsolt egykori osztálytársunk ki is
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o|vasta a jovőnket valamelyik obsk rus egészség-
megörzö-konyvébő|: hamar kimrilunk, mert aki
ennyire durván kritikus alkat, annak e|őbb-utÓbb
fe|mondja a mája Vagy hasnyálmirigye aszo|gá|a-
tot (valÓszíníi|eg innen jon a rosszmájriság kifeje-
zés is, noha a sző mostani értelmével nem értek
egyet, mármint azza|, hogy rosszmáj ak lettÜnk
volna, inkább orok ellenzékiek, igaz, nem mindig
konstruktívak).

E jÓslatrÓl annyit, hogy szegény MozÓná| be-
vált, én még é|ek...

Gondo|om, hogy F.Zso|t, azőta budapesti la-
kos, már tobbszor elgondo|kodott e fiatalkorijÓs-
Iatán...

És még egy nagyon erős emlékem van MozÓ-
val kapcso|atban: miután megvo|t az utolsÓ osziő-
ra, és mindenkia meghatottságával kÜszkodott, és
foga kozt mantrázta, hogy,,Nem - Nem - Soha!,,
- kinyílt az osztá|y ajtaja, hogy beomolhessen az
Ünnep!Ó tomeg, s virágaikkal, jokívánságaikka| eI-
árasszon - hát egYszer csak szép fehér ingben s
fekete mel|ényben ott van MozÓ, akkor már kom-
|Ói lakos (ti. szÜleive| a Rendszervá|tás után kite-
lepedtek).

Nem tudom, nekem akkor ért-e |e az oszi s
mindenki által elmondott sok szép gondolat, Vagy
mi, de hirtelen konnyeimmel kezdtem kÜszkodni,
annyira jÓ|esett, hogy Ö is megérkezett.

így aztán ott ba|lagtunk egymás mel|ett, ott
vagyunk az osztá|yfoton, o epp mogottem, s

dé|után, mivel neki nem vo|t kicsengetési ebéd
rendezve, e|jott hozzánk szÜleim s nagymamám
nagy oromére - aki nagyon szerette ,,Zo|ti"-t.
Em!ékszem, amikor e|jott e|bucs zni, mie|Ótt ki-
te|epedtek, nagyanyám nagyon komolyan meg-
kérdezte, hogy tény|eg eIko|toznek? Miután már
tÖbb hÓnapja biztos vo|t az egész, sőt, Ő is tudott
roIa (mármint a nagyanyám), de neki valahogy
mindig mániája volt az itthon-maradás, és gon-
doIta, hogy az uto|sÓ pillanatban talán meg tudja
gyözni. Ta!án az ő sok szép szava, nevelése miatt
nem akartam soha máshol keresni a szebb jovőt.
Meg soha nem szerettem, ha jottmentként ke-
zelnek. Mert hogy itthon azt mondják egyesek,
hogy az |ennék, az egy do|og - tudom, hogy va-
|Ós kisebbség-komp|exusuk mondatja ve|Ük. Egy
dolog biztos: hogy dédnagyapám és nagyapám
is innen husz kilométerrÓl indult az elsö s máso-
dik vi|ághábor ba, megvédeni hazáját s csaIádját
- aminek fo|yománya vagyok -, akkor, mikor még
ezek a szavak számítottak... És hatvanéves fejje|
nagyanyám mindig magázta Zo|tit, mint amugy
mindenkit, akinek tobb volt az Ő hét osztá|yá-
nál, amennyit neki a korÜ|mények megengedtek.
Miután megebédeItunk, elindu|tunk osszeszedni
volt osztálytársaink at a Hovi, mész te kis nyulacska
cím gyerekénekkel.
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És itt megszakad a fi|m...

Mostanában álmodni se merek,
Mégis, mikor leszál| az est,
Észreveszem, hogy karikás a szemem,
És homlokom - mint egy ftitŐtest.

|gy kezdődott a Moző és a Gondozők nev is-
ko|azenekarunk s|ágerszáma, me|yet ő írt G. Csa.
báva! (azÓta budapesti |akos) kozosen, és noha
soha nem szerepelt ve|tink koncerten, mindigígy
írtuk ki az egy ttes nevét a plakátokra.

Noha szegény Zo|ti nem érhette meg, hogy
kutathasson a szempillák után, gy gondolom,
hogy sikerrilt a hírnévversenyben jÓkora e|Őnyre
szert tennie. Jelen kotet is ezt bizonyítja...

|sten nyugoszta|jon békében! (|gy, székelye-
sen, nagymamám szavaival éIve.)

Borbély Botond, néhai jÓbarát
201 0 ápriIisa, Csíkszereda

UtÓirat: miután megszÜletett az otlet (T. Laci sze.
redai lakos jÓvoltábÓl), hogy a hriszéves taláIko.
zÓnkra kiadjunk egy csokorra vaIÓt MozÓ Verse-
ibÓl, szintén Ó mondta, hogy kellene a kÓnyvhoz
egy o|yan fÜlszoveg, me|y MozÓt ,,kontextusba
helyezi,,. Miután elvá|la|tam, hogy írok egyet, és

egy kisebb agykárosodás után e|kezdtem a té-
mán gondo|kodni, rájottem, hogy nem tudom
pár mondatba besŰrríteni mindazt, amit MozÓrÓ!
szeretnék írni.

Ezért e|nézést szeretnék kérni az o|vasőtÓI, ha
lefárasztottam volna csapongÓ stíIusommal, meg
néha szeméIyesnek t nő sére!meim fe|soro|ásá-
va!, de az az igazság, hogy am i kor írn i kezdt em, az
egy kicsit olyan vo|t, mintha Vele osztanám meg
ezeket a gondolatokat, lévén, hogy tÖbb mint h sz
esztendeje nem írtam ekkora léIegzetvétel írást,
egészen pontosan azőta, hogy nincs kinek írnom
(mint az ezredesnek G. G. Márquez' macondÓi Ia.
kos azonos címri regényében)...
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Leszek, voltam, de most vagyok
megtehetem, mit akarok

de a végesért mit tegyek -
ha avégtelen én leszek?



(HíD A FoLYóN, Ko rÖvotl...)

Híd a fo|yÓn, kŐ kovon,
But kovet tomor orom.

Fenyves lelkiismeret -
Konnyes kín a képzeIet.

Alagrit, kapaszkodÓ,
Papír-haza rombo|Ó.

Yér, eröszak, kutyaszán,
Harapos az á||kapcám.

FolyÓ partja, kavicsok,
FolyÓba híd berogyott.

Btit kovet tomor orom:
EzafÓ|dabortonom.

(1989. februi.r 7.)
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(A RÁcsoru Ár EGY LEPKrszÁnNv...;

A rácson át egy lepkeszárny
b csriztatja a hold havát.
A kÖltó be|ép - a fényen tri|
pÓrén - gondo|at|anul,
e| mélázva egy mítoszon'
|ágy an gar atján l e nyrl |.
Szavak roppen nek szerteszét
míg szovegbe szerkeszti rendszerét,
a toredékek tétován
tántorognak egy t fokán.
A piIlanat kozott e|te|ő,
elevezŐ csopp idő
a lehetŐ leghosszabb rjt,
melyet a gondolat befut.
Szi m metri kus, szent-orok
szemben tobzódÓ korkorok
csapnak a pil|antáson át -
bucsriztatván a ho|d havát.
Ne változtasd meg éltedet,
mert az orom perce elpereg,
és nem marad sem b , sem baj,
a lét csak hánykÓdÓ tutaj
a tudat Óceánjain.
óvÓhely árnyéka int
feléd.
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osz MINT CSILLAG AZ EGEN

E|mében jobbára zsibbadt Me||ettem ha|ad ő szépen, megfonto|tan,
malmok őrolnek halkan és hriségesen fogja a kezem.
nyá|kás szempi|lantások Me||ette lépkedek, mint rab a ce||ában,
a mrjlÓ a|konyatban és aprÓ keze foglya a kezem.

Végzetes determiná|tság, kusza álom,
égő faleve|ek már ideje lenne abbahagyni,
a padon Ül egy néni viszont ha be|evágtam, végigcsinálom,
a mriltját takargatja szokni, megszokni vagy beleha|ni.
kendójében azt védi

Belehalni vagy megszokni: szokni.
|épeget a |épcsŐn Végigcsinálom, mert be|evágtam.
nem fél a hangu|attÓl Ha viszont abbahagyni |enne ideje már,
mert csak ki élesen lát álom, kusza determiná|tság,
tanulhat már avaktÓ| végzetes. Kezem a fog|ya, keze aprÓ.

És ce|Iában a rab, mint lépkedek me||ette,
nyáIkás pi|lanatok ^ kezem fogja, szépen ő ha|ad mel|ettem,
a szem bekapja őket megfonto|tan és h ségesen.
míg a kézfaága
inti az elmenőket (1991-92)

fáradt csi||ag ke|t fÓl
majd lecs szott halkan
csorrent csuklott a csend
az a|vő a|konyatban.
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SZEPTEMBER VEGEN

Még hullnak a mélab zord katonái,
bár áznaka cirpelő hÓheged k,
el koltozvén báván az éj vacsoráit
kipusztuIand mind már a tegnape!Őtt.

Szívem amíg éled, azöszszavatéged
|ágy hahotával, noha h szeme árt,
m i nt álto rz gr av urat halam ba beéget,
és rigy kalapácso!, mint zo|d kazuárt.

Figyelmezd lemondÓn e perverz eróket,
ne lábadj a !égbe, ha borzo! aszán,
feszÜ|ten a hrisvéti traktorok éket
szorítanak szádba. Ó, csopp Csocsoszán.
A ponty is, ha fogják, s lerakják e|ébed,
a marcona cincér, ki gy hadonász,
mint trombitahangra fent lánge|efánt' s meg-
vakított szem|életŰr stÜszi ha|ász.

Mert unod a|áznaka harmÓniáját,
és ideget látÓk e kÓsza zenék,
hernyÓcskák a! usznak az al konyat fáján,
és rákot kiáltanak Iusta fenék.
Pereld be az álom kommandÓ-igéit,
építsd nyomát, ki sziluettet farag,
mert Üdv színe harsan, ka|áka leomlik,
minden e|m |ik, és minden megmarad.

(1eeo-el)

(ROSSZUL VAGYOK, ROSSZUL
VAGYOK...)

Rosszul vagyok, rosszu! vagyok
Nem is élek, nem is halok
Nem is eszem, nem is iszom
Gondolatom tologatom
Nem is iszok, nem is eszek
Ál|Ó nap csak teszek-veszek
JobbrÓl balra, ba|rÓl jobbra
Egyik helyről a másikra
Métely vagyok, virágvagyok
Magam olÖk, magam halok
Kétely vagyok, de halovány
Bizonyoss ág ha|Ó nyomán
RÓzsával befutott rácsok
A magánytól ázok-fázok
Ki|őtt puska, holt katona
Ki rály!eány |ába- nyoma
El használt em ber-elemek
Ha kifogyok, feltoltenek
Ha elesek, elfoldelnek
Ha fe!á| |tam, megsegítnek
trok vagyok, de ha|andÓ
Percenkénti el m11 |andÓ
Nem is érzek' nem is !átok
Nem is Ülok, nem is ál|ok
Azt sem tudom, merre vagyok
Parányik Vagy nagyon nagyok



Érzéseim? Ha nincsenek
Drága pénzen még vehetek
Az árus is megmosolyog
Rosszul vagyok, rosszul vagyok.

Lesze k zajnak cse n d essége
AprÓ résznek teljessége.

(KÖNNYBEN szÜLETETT
MosToHA ÁLMoK...)

Konnyben szÜletett mostoha áImok
ne fussatok ha rátok találok

szá|ljatok alá hátán a dérnek
álmodjatok meg hofehérnek

vitor|ázzato k an gya| hátán
szár ny a|jon ve| ete k szár ny at|an sátán

i mádságként vegyenek száj ba
ko pj en ek sárba ízig- r ágv a

man kÓs jam busként |ábatok boto!jon
kívánom házatok osszeomoIjon

sorsotok legyen kígyő sorsa
meg- megrij ulva és megbomo|va

bőrotokh Óz nött Nessus-inget
v etközzetek I e hÓfe h é ret

s milIiÓszor megismételve
Ho|dként fogyva majd rijra kite|ve

marcangoljátok rut sorsotok
mert viselnetek kell s nem ledobnotok
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marcangoljátok esendÓ sorsom
mert viselnem kell és nem |edobnom

titeket, o á|nok álmok -
fussatok el ha rám találtok!

mert idegen szavatok szegények vagytok
mert megfontoltan rombolni akartok

|eÜtni fojtani mego|ni végre
színeim festeni hofehérre

Iend Ü |etemet bepa|ackozn i
gondoIatai m el raktá roznl

bezárni orvuI egy sz(lkvilágba
fel készíten i kín ha|á| ra

megtartani csak magatoknak
térdre kényszerítŐ hatalomnak

mindegy hogy élek vagy nem é|ek -
féIjetek tőlem mert én is fé|ek!

fé|jétek a kezemben vil|ongÓ késeket
fé|jétek agyam ban a titok-értéseket

fé|jétek GorgÓ-arcom sárkány pi I lantásom
b jjatok mert kit |átok kardda| osszevágom!

fussatok északnak rohanjatok dé| nek
melegét a nyárnak hidegét a télnek

oltsétek fel pajzsul nem fog rajtuk kardom
sebzett képze|etem kelI majd eltakarnom

ezértgonosz áImok é|tek Vagy nem éltek
fussatok fe|ém hogy eresszelek szélnek!
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IF ONLY TONIGHT WE COULD SLEEP

Bárcsak ma éjje| elfekhetnék
egy virágkoporsÓban
bár e|ragadna a |étvarázsának
végtelen zuhanása

Bárcsak sotét- mély vizekben
sÜl|yedhetnénk alá
|éIegezve
levegÓzve...

Majd egy csillagszem
angya|jonne értr]nk
és éreznénk, hogy e|temet
hogy bársonyke zébe férÜ n k

és az esŐ siratná
amint arcaink tovacs sznak
és az esÓ siratná

hogy vége lesz...

(1eel-e2)
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(csERNoB| LNÁL lÁrrnnn ór
Únnpur nÁcrul...;

CsernobiIná| !áttam őt ritllaput rágni,
|Ó vo|t, sőt, mondhatni: lÓ a legjavábó|,
hamleti léptekkel ha|adt |assan, szépen
a radioaktív szemétte| trágyázott réten.

Mutáns voIt, mondták rÓla a he|ybéIiek,
az a paci m ég nyi ho gott igazábÓ|,
azőtamár a koIhozban nem terem a mák'
ezavi|ág már nem ugYanaza vi|ág.

Ta|á|kozásunk Óta nem nyihog őkelme,
néha felkeresik urak a Komszomo|tÓ|,
s bocsánatot kérnek a csernobi|i lÓtÓ|,
egy moszkvai szállÓban tárgya|tak legutÓszor.

(1ee2)
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A MAGG!-KocKÁgóL Épírerr
FORRADALOM

56-ban ennyi forintért egy egészvi|ágot adtak,
amennyibe ma egy Maggi-kocka kerÜ|.
A Maggi-kockábÓl - mindenki tudja - |evest lehet

fözni, de a
világbol nem. Tagadhatatlan, hogy most jobb,

mint akkor.

És látom, hogy mint srirŰrben a vad,
bujkálsz, örzÓd és megőrzod magad,
a téren Kossuth szoborszíve vérzik,
sokan észrevették és csondben végignézik.

Nagy lmre biztosan nem lelkesedett volna a
reklámok

láttán - KossuthrÓl nem is beszélve: ,,én ebben
a nemzet

ha|á|át |átom,,. És folytathatnánk a sort
Cassandráva|.

De jÓs|atokkal nem lehet az embereket
jol lakatni.

(1ee2)

M EG I NGATHATATLAN I NGATLAN

Az adÓk eladhatatlanok
fejemre csendnek p pja nÓ
a hashajtÓk hajthatatIanok
az ének e|éneke|hetÓ:

,,Bankban a bankok /fábő| fajankÓk',,

Te vagy a dolgok hányada
két sín kozott te vagy avágány
te á|lsz a do|gok kritfejéné|
te á||sz a dolgok hányadáná|.

Ez ádáz s velÓkig hatÓ
ki kophetŐ és e| koptathatÓ
afazékban po|itika fő
csínjáva| eIviseIhetÓ
ha a cseppbő| nem lesz tÓ
s az ingatlan megingathatÓ.

Te vagy az épÜlet fo|ottem
s az állványok kozott a bálvány
a csendnekágán a szívem Ül
éneke| majd elcsendesÜl.
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A FUL

,,a f áradság ujjai m kozÜ l
mint ágrÓ! a fagyongy |ehull
magamra metszem árnyaim
és kiá|tozom de szÓtlanu|,,

így toprengett Van Gogh mester
feltrinés nélkÜI kovették ketten
a járdaszélen egy fÜl vonaglott
s ő eltrint a kihalt Budapesten
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CSIGACSOKCSATA

Csiga csattan a f ben csendben,
roppanásnyi onkívÜ letben.
Héja csokka| fedve lebben
egy csÓkcsatakos kéjkeru letben.

Csatad Iadr i|őn,
csiga csuszik félve,
csatához nem f |őn,
csínján elmetélve.
Csigavére cseppen,
lecsordul a csápon,
csigaszeg csillámlik
csigakalapácson.
Személyte|en mÓdon,
kínjában ragozva
csopogteti Ódon
csokjait motozva,
csalán csípi, cse||el
gorgeti a kovet,
visszazuhan a fel-
dobott csÓkovezet.
Csodákra kozombos,
csaIÓdásra éhes,
csigakovezeten
csíkja mázos-mézes,



csÓkértékrendjében
fabatkát sem ér
a csÓkcsata utáni
csíkos csigavér.

Vérét elmossa az esö sodra,
elnyulik avágy, s nem marad, csak a
csigacsáp-árnyék a dŰ|ö tudatában
s a csÓktÓl csillogÓ csrÍf csigacsata.

HÁRoM szoNETT

t .

Az ember az amit eszik
amit elgondo| és |eír
a tettet érvek éltetik
de érverésre nincsen ír

egységben mégis megmarad
feszítse bármilyen erő
a tomegvonzás |elke rab
és nem a mozdulat|an kő

nem bontja meg frigyét sosem
aze|képzelt s a |étezö
osszefonÓd i k csendesen

szellem és vi|ágegyetem
mezsgyéje mágneses mező
vonzása virág szívemen.
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l t .

Yonzás avirágszívemen
mélységet há|oz szarkaláb
az éjszakát megre ndele m
szÜIje meg fényes hajnalát

egyre lassu|Ó zuhanás
és bágyadt felemelkedés
minden szenvedé|y más és más
arcomra konnyri karcot vés

tapsolnak hogyha elbukok
kéjsÓvár arcuk |ázban ég
,,aza brine hogy |étezik,,_

mondják bár nincs rá semmi ok
feltéte|ezni: itt a vég
s a természet |evetkezik.

1il.

A természet levetkezik
mert orok ideje |ejárt
e|futÓ szellő keze int
tor|i a vándor lábnyomát

eszmélkedésre képtelen
azá||atnép s ott meglapu|
hol megcsi!|an a végtelen
holdsugárzás és lomb lehu||

a ny áj fe l ko lti pásztor át
a fiastyuk goncolon el
a nap helyén h Itjégverem

de isteni kézrendezát
rombolása nem esztelen
nyomában j világ terem.

(1ee2)

i
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Az UToLsó elorT| MosoLY

Este Iehajtott zászlÓival
mint aki kivégeztetett
megérkezik a virágok őre
a godorbő| szabadu|t megha|také.

A trombitasző eggyé habarja
négy égt{ elszort csontjait
nyugta|an rímekké kovácso|od nak
szétkaszabo lt kacagÓ h so k.

Mert aki ismeri nevét az éjnek
s kereszte|i a megho|t csecsemőket
nem talá| bennem sehol nyugovásra
e|veszett színei bennem omo|nak.

FÖldből kisarjadt felburjánzÓ |é|ek
betévő fa|atja őrtilten nagyoknak
borzong csak csondben meghal az égis
ércsomopontján rozsdapenge játszi k.

Véget nem érőn Ó végeérhetetlen
árnyékom rettegi |sten haragját
számomra é|ed a cstiggeteg végzet
é|etem mint keszkenÓt kivasa|ja.

52

(1eeo-el)



DIVINA MELANCHOLIA

Napnyugat. A|konyi fényben alusznak az angyalok,
íme,

zo|d koronát fon a homlokodon remek íve
a lombnak,

árnyai lomha ebeknek azudvar olébe omoInak,
ha|lgat a csend," mikor egybefon odlk az égi

zenéve|.

Mind e|a|élnak a régi virágok az öszi sotétben,
kelyhtiket o|tja az Ünnepi trombitaszÓ, s

mosolyoddal
fe l go m o lyog h i d eg éjj e I i pára, |eszá|| e m e ál m os
szívre, me|y álnokuI ontja azé|etezernyi sugárát

szerte e romlott testben, a hris bris temploma
mélyén,

isteni kéz kifaragta szoborban, a vérerek utján.
Léha levé|tomeg alszik a fÓ|don, s hul|nak a szélnek
szárnyai is; csak a vén toronyÓra szemezveled,

édes.

(1ee2-e3)



ONELETRAJZ

Com bhaj latokba beles gyakorta
járjaa |éIek át meg át
felsebes dobogás az aorta
lecsípi foldre lŐtt angyalát

tojásmagányba csomago|j a már
berekeszti a tespedő éj
el h u I lt szívére páncél madár
n em rozsd ás szabadságfeké ly

magába varrja ingerét
idegen kígyÓt zaboláz
babonaterhes test a rét
szederjes fát noveszt a ]áz

belezuhog a |étbe néha
gy ogyítja ki m ustrált u dvarát
reménye vak cédája léha
ébrentigrise aIvarák

arcára titve ideje megá|l a
hasrjti sínekben rejtőzik el
csattanÓ piros vedlik a hála
a|Ó|a nedvesen ő kikel

megkoszorÜ!i rőt haláIát
tuIolésére nincs esé|y
kitorési vágyán aTeremtő át|át
súrri és felettébb setét a héj.

(1ee2-e3)
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^zÉl 
KARMoKAT HINT EL BENNED

Az éj karmokat hint e| benned
szemed ből sárkányfogak nőnek
mementÓi a m |t időnek
és fájda| maid megkovÜ| nek.

Angya|jaid vérzékenyek
mert jázm i ncsokrot vacsoráznak
lágy tenyered be tenyerel nek
északi fénysugárban áznak

míg nedves rímben kivetÜlsz
konokul megemésztatŰz
magukba mélyednek a szentek
és rád moso|yog az égi szŰz.

Mint Ódon harcos a várároktÓ|
melyet gy |oI bár maga ásta
megvá|sz árva|ányhajadtol
árva lényedet hagyva hátra

lábnyomaidban liIiom terem
a tÜskék há|ája e|kísér
és szád szogletében fe|burjánzik
mosolycsíkként egy cseppnyi vér.

ToRzó

Csak béna kísérlet
a láthatÓt mérni
tu|é|ni onmagunkat
s feledésbe merÜ|ni

A lehetet|ent érteni
fÜ rkészni bago|y-szem me|
sírni az oroklétért
igenre felelni nemmel:

hogy minden szavammal igyekszem
megértetni mi éget

hogy nem |átom de bennem é|
érzem a Mindenséget.

(1ee3)
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l^JrÉp rÖnrÉNÉssEl.

Hattyuto||-|abda hull a tÓba
farkasszaká||at noveszt az erdÓ
lebegÓ a|kony a csillagokban
mennyei arcon szappanhab-felhő.

Táj kép kiolvashatÓ belÓ|e
hány ha|á|om |esz majd nékem
hogy ki tart ve|em a poklok mélyén
és van-e párto|Óm fent az égben.

A kakas éjjel kukoréko|
tudom: felhÓim |ekaszálják
hatty da|-labdám a tÓba fu||ad
farkasszakál l ban sz rnak a szá|kák.

TÓrténet: ben ne fogla|tati k
mennyi a brinom és van-e rá mentség
hogy mennyi a ho|t anyag belő|em
és maradt-e kevés e|evenség.

Szemtanrjk szerint eljott a nappal
bagolykopet ragadt az égre
|áthatÓ: m i ndent megemésztett.
Enyészet. Pusztulás a vége.

(1ee3)
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Nem kotelező és merev e tan:
kotetbe szedtem elhullÓ szavam.
E sorok végén a vélet|en ÜI
végte|enti l és konyortelenÜI.

S mint mindennek megvan azévszaka
Mert nappa|rajon rá azéjszaka:

A vers némán és tehetetlenÜl
kih l és e|hril és e|hidegÜl.

Em|ékképek MozÓrÓ| és egy korrÓ| (Borbély Botond). . . 5

(A rácson át egy |epkeszárny. ) . .

Osz. .

Mint csi||ag azégen

Szeptember végén

(Rosszul vagyok, rosszul vagyok...)

(Konnyben szrjletett mostoha álmok...) . . .

lf only tonight we could sleep

(CsernobiIná| láttam őt utiIaput rágni...). . .

A maggi- kockábol épített forrada|om

Megi ngathatatlan i ngatlan.

AfÜl .

CsigacsÓkcsata.

Három szonett.

Az utolsÓ e|ótti mosoly.

Div ina melanchol ia.  .  .

tné|etrajz

Azéjkarmokat hint e| benned

Torzo
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